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أميستر لالستشارات والخدمات البيئية
تقدم شركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية الستشارات والخدمات البيئية لتلبية احتياجات كافة
األنشطة للقطاعين الخاص والحكومي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بأعلى جودة
وتقنية في مجالت التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية .تضم الشركة فريقاً متميزاً مهنياً وعلمياً
من الخبراء والستشاريين المعتمدين في العديد من التخصصات ،كما تتعاون الشركة مع الجامعات
المصرية والمراكز البحثية والمعامل المعتمدة والستشاريين المعتمدين لتقديم أفضل الستشارات
والخدمات.
بدأت شركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية
كقطاع ضمن شركة أميستر للمالحة والتجارة في عام
 ،1024إلى أن تأسست في عام  1022كشركة
مستقلة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة أميستر للمالحة والتجارة
تأسست في جمهورية مصر العربية عام  2890كشركة متخصصة تعمل في مختلف مجالت المالحة
والتجارة .أميستر لديها فروع عديدة في أنحاء جمهورية مصر العربية (القاهرة /اإلسكندرية /بور سعيد/
السويس /دمياط) فضالً عن بعض الوكالء خارج مصر.
منذ أن تكونت شركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية في عام  ،1022يواصل فريق العمل
نجاحه الذي حققه تحت مسمى القطاع سالف الذكر خالل الفترة .1022-1024
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رؤية الشركة
تسعى شركة أميستر إلى الحصول على مكانة عالمية كشركة
رائدة في تقديم الخدمات الستشارية في مجالت التنمية
المستدامة وحماية الموارد الطبيعية من خالل شراكاتها
اإلقليمية والدولية.

أهداف الشركة
تقديم خدمات متميزة في مجالت الستشارات والخدمات البيئية.
بناء شراكة مع عمالئها الكرام ووضع مصلحتهم واحتياجاتهم في مقدمة األولويات.
تقديم أفضل الحلول العملية والعلمية للمنشآت باستخدام أفضل األساليب والتقنيات الحديثة
لحماية الموارد الطبيعية مع مراعاة الجوانب القتصادية وأهداف المنشأة.

الخدمات التي تقدمها الشركة
إعداد ومراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي لكافة القطاعات (صناعة – سياحة – بترول -طاقة
– بيئة بحرية – زراعة  -بنية أساسية .).....
إعداد الدراسات القتصادية والجتماعية
إعداد دراسات البيئة البحرية.
إعداد خطط اللتزام البيئي وتوفيق األوضاع البيئية للمنشآت القائمة ومتابعة تنفيذها.
تحديث ومراجعة السجل البيئي وسجل المواد والمخلفات الخطرة للمنشآت.
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خدمات الجمع والنقل والتخلص اآلمن لمخلفات الموانئ
خدمات الجمع والنقل والتخلص اآلمن للمخلفات الصلبة والسائلة والخطرة.
جمع ونقل والتخلص اآلمن من المخلفات الناتجة عن استخراج الغاز والبترول.
مشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
التوعية والتثقيف البيئي.
بناء القدرات المؤسسية (التدريب في كافة المجالت).
المشاركة في حل المشكالت البيئية بالمنشآت.
التخطيط والمتابعة لتنفيذ المشروعات البيئية.
المشاركة المجتمعية لحل بعض المشاكل واألزمات البيئية.
إعداد الخطط لمواجهة األزمات والكوارث.
المراجعة البيئية لكافة القطاعات.
تحديد نقاط التلوث بالمنشآت والمشاركة في الحد منها.
تقييم المخاطر البيئية للمشروعات الصناعية والحد منها.
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تسجيل الشركة
أميستر لالستشارات والخدمات البيئية شركة معتمدة من قبل وزارة البيئة .رقم التسجيل
).)02/03/10/2017
الشركة حاصلة على شهادة اليزو 1022/8002
الشركة مسجلة لدى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
تم تسجيل شركة أميستر بالهيئة المصرية العامة للبترول (رقم التسجيل  44بتاريخ  9مايو
 )1022في األنشطة التالية


إعداد ومراجعة دراسات تقييم األثر البيئي لجميع القطاعات التنموية.



إعداد الدراسات الجتماعية والقتصادية.



وضع خطط التوافق البيئي ،باإلضافة إلى تحقيق التوافق البيئي للمؤسسات ومتابعة
تنفيذه.

 مراجعة وتعديل السجالت البيئية.
 مشروعات الطاقة المتجددة.
 الوعي والتعليم البيئي.
 بناء القدرات المؤسسية.
الشركة مسجلة لدى شركة موانئ دبي العالمية
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سابقة األعمال
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أولً في مجال دراسات تقييم التأثير البيئي
المشروعات الصناعية والبنية األساسية

انتاج البروبيلين والبولي بروبيلين لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبيك) (دراسة تقييم
تأثير بيئي  -فئة ج)

مصنع تكرير الزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مصنع شركة فرونتال إلنتاج المنظفات الصناعية والبودرة ومستلزماتها ببورسعيد( .دراسة تقييم
تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع إقامة منطقة صناعية بمساحة  2002فدان لجمعية مستثمري بساتين اإلسماعيلية
بأنشاص -محافظة الشرقية( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
إستكمال دراسة تقييم التأثير البيئي للشركة العربية إلنتاج المطاط ،بالمنطقة الصناعية في مدينة
السادات ( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع إقامة المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة  2222فدان بوادى هالل بإدفو –
محافظة أسوان( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع إقامة مصنع للسيراميك لشركة المبراطور للسيراميك بالمنطقة الصناعية بمحافظة
المنيا( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع إقامة محطة معالجة المياه المصاحبة ألنشطة استخراج البترول والغاز بإدكو لصالح
شركة سيناء للخدمات البترولية وشركة جرين فالي (دراسة تقييم تأثير بيئي -فئة ج)
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مشروع إقامة محطة الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بطاقة
 20000م/3مكعب يوم لصالح شركة سيناء للخدمات البترولية وشركة جرين فالي (دراسة
تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إلجراء دراسة بيئية كاملة لعدد 41صومعة
في أنحاء الجمهورية (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع إعادة تدوير وإعادة استخدام وتصنيع الزيوت والشحوم شركة ري لوبس للحلول البيئية
(دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع إلقامة توسعات مصنع للقاحات البيطرية لصالح شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية
بالمنطقة الصناعية الثانية بالشرقية (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
شركة السخنة لوجيستكس لمشروع إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة للسيارات
 Automotive Hubبالمنطقة القتصادية الحرة لقناة السويس (دراسة تقييم تأثير بيئي
 فئة ج)توسعات بإضافة خط إلنتاج السالفونيك والتكسابون لصالح الشركة المتحدة للكيماويات
والمستحضرات الطبية( أكما) (دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
توسعات بإضافة خط إنتاج زيت الصويا (مصنع استخالص وإنتاج زيت وكسب الصويا) لصالح
الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية( أكما) (دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع تطوير خطوط السكة الحديد والذي تقوم به المؤسسة الصينية للبناء والهندسة المدنية.
(دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع استخالص وتحلية غازات الشعلة واعادة استخدامها للشركة المصرية البحرينية بموقع
الشركة في محافظة البحر األحمر( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع شركة جلف درل لتدوير الزيوت المعدنية بالمنطقة الحرة باألدبية – السويس (دراسة
تقييم تأثير بيئي محددة)
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مصنع بودرة الجبس لشركة أسيك المحدودة بالمنطقة القتصادية بالسخنة( .دراسة تقييم تأثير
بيئي محددة)
شركة إليف العالمية لتصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف بالمنطقة الصناعية بمدينة  2أكتوبر.
(دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)

مصنع شركة جولدن أويل لستخالص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بالسادس من أكتوبر.
(دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع توسعات إلضافة خط تصنيع عصائر وتعبئة مياه معدنية لشركة مكة للصناعة والتجارة
بالوادي الفارغ – منشأة القناطر بالجيزة( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
توسعات شركة أ.خ .ى جروب إيجبت للمشروبات الغازية بالسادس من أكتوبر إلضافة محطة
معالجة للصرف الصناعي( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
توسعات شركة الدولية للفحم لزيادة القوى المحركة لمصنعها بالمنطقة الصناعية ببرج العرب
(دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مصنع الشركة المصرية الصينية لسباكة الحديد بالسادس من أكتوبر( .دراسة تقييم تأثير بيئي
محددة)
مشروع مصنع انتاج وطحن وكلسنة الخامات التعدينية للشركة الهندسية للتعدين (كنوز)
بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)

9

شركة بترو رد سي للمقاولت العمومية لمشروع إنشاء وحدة لستخالص المواد الهيدروكربونية
(مواد بترولية من المياه المصاحبة والطفلة والرمال الناتجة عن آبار البترول) لصالح شركة
جنوب الضبعة بالصحراء الغربية( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع توسعات إلضافة خط قطاعات (كمر – خوصة – زاوية – مربعات ليست بليت)
لشركة الجيوشي للصلب بالمنطقة الصناعية الخامسة – مدينة السادس من أكتوبر( .دراسة
تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع توسعات إضافة تصنيع الفوم األبيض واألزرق من مادة البولى ستيرين الممدد لمصنع
الشركة العالمية لصناعات التكييف واألجهزة الكهربائية (يونيون اير جروب) بإمتداد المنطقة
الصناعية السادسة – مدينة  2أكتوبر( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع توسعات إضافة تصنيع وتجميع ثالجات كهربائية منزلية وديب فريزر وغسالت مالبس
فول أتوماتيك وغسالت أطفال وحقن بالستيك لمصنع الشركة العالمية لصناعات التكييف
والجهزة المنزلية (يونيون اير جروب) بالقطعة رقم  1/14المنطقة الصناعية السادسة – مدينة
 2أكتوبر( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مش روع إقامة مصنع لتصنيع أجزاء ومكونات معدنية وبالستيكية لألجهزة الكهربائية والمنزلية
وتصنيع فوم ودهان إليكتروستاتيك لشركة جي تك للصناعات المغذية بالقطعتين رقمى ،40
 41بالتوسعات الشمالية ببولريس الزامل – مدينة  2أكتوبر( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مصنع شركة التامات للبالستيك بامتداد المنطقة الصناعية السادسة – مدينة  2أكتوبر( .دراسة
تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع شركة الغندور ألعمال المحاجر والنقل نقل اتربة باي باص ومخلفات خطرة في
محافظتي السكندرية ومرسى مطروح (دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مصنع لصناعة الورق من الورق الدشت لشركة توتال باك لصناعة الورق في المنطقة الصناعية
الخامسة بمدينة العاشر من رمضان( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
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مشروع إلنشاء مخزن لشحن وتفريغ وتخزين مواد الصب الجاف لصالح شركة داينمك
للمخازن (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
مشروع إلضافة ماكينات لحقن البالستيك إلنتاج كافة منتجات البالستيك في مصنع أجهزة
التكييف لصالح شركة يونيون (دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
شركة سيناء للمنجنيز لقياس الملوثات والنبعاثات الصادرة الناتجة من عمليات التصنيع وايضاً
لمصنع الفيرومنجنيز (دراسة تقييم تأثير بيئي  -محددة)
شركة هاي تك أويل وجريس إلضافة خط معالجة الطفلة بالمصنع المنطقة الصناعية القنطرة
شرق-السماعيلية (دراسة تقييم تأثير بيئي  -محددة)
شركة بتروجت دراسة تقييم التأثير البيئي بورش ادكو (دراسة تقييم تأثير بيئي  -محددة )
شركة انترفارم لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية لمشروع توسعات بإضافة نشاط انتاج
مطهرات ومستحضرات تجميل لمصنعها بمدينة العبور (دراسة تقييم تأثير بيئي  -محددة)
مصنع األلواح الجبسية لشركة أسيك المحدودة
للجبس (إيكوبات) بالعين السخنة – المنطقة
الصناعية ( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
مشروع تدوير الورق لصناعة الكرتون لشركة الكرمة لتصنيع الورق بمدينة السادات( .دراسة
تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
مصنع شركة الجيوشي للصلب المقام في مدينة  2أكتوبر( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
تركيب مبرد الكلنكر ومرسب لشركة أسمنت رويال المنيا بالتعاون مع شركة Egypt
 –Scientificمحافظة المنيا( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
شركة أيسبرج لآليس كريم بالمنطقة الصناعية باإلسماعيلية( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
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توسعات شركة أ.خ .ى جروب إيجبت للمشروبات الغازية بالسادس من أكتوبر إلضافة ماكينة
تصنيع أغطية الزجاجات( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
مشروع شركة سيترا ايجيبت لتعديل نشاط المصنع من زخرفة الزجاج إلى منتجات العناية
الشخصية بالسادس من أكتوبر( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
توسعات شركة الرضا للصناعة واإلنشاءات بمدينة السادس من أكتوبر إلنتاج منتجات إسمنتية
وخرسانية (خرسانة جاهزة)( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
مشروع شركة داينمك إلقامة مخزن حاويات بمنطقة سيديك – بالعين السخنة( .دراسة تقييم
تأثير بيئي  -فئة ب)
العوجان للمشروبات الغازية والعصائر بمنطقة بولريس الزامل الصناعية – بمدينة السادس من
أكتوبر( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
مراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي لستخدام الفحم كوقود بديل في مصانع أسمنت سيناء
والعامرية ووادي النيل والتي أعدتها شركة إنتجرال لالستشارات البيئية.
المشاركة في مراجعة نموذج تصنيف بيئي (ب) لوحدة تقطير الزيوت الدهنية بشركة القاهرة
للزيوت والصابون ،بالتعاون مع شركة جرين لند  -غمرة ،القاهرة ،مصر.
المشاركة في مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي (ج) لشركة الدلتا لألسمدة والكيماويات –
وحدة حمض النيتريك بالتعاون مع جامعة المنصورة ،مدينة المنصورة.
المشاركة فى مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي ودراسة أحمال التلوث للمنطقة الصناعية رقم
 32بمحافظة بنى سويف والتي تعدها جامعة بنى سويف

مشروعات البيئة البحرية
مشروع إنشاء محطة متعددة الغراض على رصيف  21-22بميناء السكندرية الهيئة العامة
لميناء السكندرية (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
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مشروع تجهيز رصيف بحري قائم بميناء السخنة لستقبال الفحم
لستخدامه في مصانع األسمنت وإنشاء منطقة للتخزين المؤقت
للفحم بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة – محافظة السويس.
(دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع الشركة البحرية للشحن والتفريغ تفريغ البواخر المحملة بأنواع
البضاعة الصب جميعها ونقل الصب بالصنادل إلى المرسى الخاص بالشركة على ترعة النوبارية
باإلسكندرية( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع انشاء رصيف بحري بميناء األدبية لشركة األدبية للتجارة البحرية – محافظة السويس.
(دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)

مشروع مرسى نهري وشحن وتفريغ وتخزين خامات الصب (الفحم الحجري والبترولى) لشركة
راكوتيس للمالحة بالعامرية – محافظة اإلسكندرية( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع مرسى نهري على ترعة النوبارية لستقبال شحنات صب سائلة ومعبأة وتخزين مؤقت
لشركة األكحل( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
دراسة نوعية المياه والحياء المائية بأحواض ميناء السخنة وتحليل التأثيرات البيئية ألنشطة
الميناء شركة  DP Worldموانئ دبي العالمية السخنة
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ت قييم الوضع البيئي لميناء السخنة ،بما في ذلك التحليل الكيميائي للمياه والرواسب واألنواع
البحرية ،موانئ دبي العالمية)DP World( .

نموذج تقييم الحالة البيئية الهيئة العامة للتنمية الصناعية
إعداد إحدى عشر ملف فني والبيئي إلضافة خطوط انتاج للشركة المتحدة للكيماويات
والمستحضرات الطبية (أكما) (حمض السلفونيك – عبوات بالستيك – احادي الكلور
حامض الخليك – اعالف الدواجن – اعالف حيوانية – إضافة اعالف بودرة وسائلة –
تخفيف وتعبئة خل – سوائل لالستعمالل الظاهري – خيوط وأجولة منسوجة مقاسات متنوعة
وطباعتها)
مدرسة ولينجتون انترناشونال الخاصة – السكندرية (نموذج تقييم التأثير البيئي الخاص بهيئة
التنمية الصناعية)
شركة التريا لالستثمار الصناعي والزراعي (نموذج تقييم التأثير البيئي الخاص بهيئة التنمية
الصناعية)
الشركة السبانية العالمية لتصنيع الدوات الصحية (نموذج تقييم التأثير البيئي الخاص بهيئة
التنمية الصناعية)
المركز الفني للصناعات الهندسية (نموذج تقييم التأثير البيئي الخاص بهيئة التنمية الصناعية)
شركة األمل للصناعات الغذائية والتصدير (نموذج تقييم التأثير البيئي الخاص بهيئة التنمية
الصناعية)
شركة انترفارم لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) إعداد دراسة فنية الخاصة بالهيئة
العامة للتنمية الصناعية(
شركة مصر العبور للحوائط المعزولة والمطابخ والمغاسل التجارية (نموذج تقييم التأثير البيئي
الخاص بهيئة التنمية الصناعية)

مشروعات إدارة المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة
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مشروع نقل المخلفات الخطرة (سائلة
وصلبة) الناتجة عن عمليات استخراج
البترول والغاز وكذلك المخلفات الخطرة
الناتجة عن معالجة السوائل المصاحبة
الناتجة عن آبار البترول والغاز لصالح
شركة ألترا اكستراكت( .دراسة تقييم تأثير
بيئي  -فئة ج)
مشروع توسعات شركة ألترا إكستراكت
لمعالجة المياه المصاحبة والناتجة عن آبار
البترول والغاز بالمنطقة الصناعية بجمصة.
(دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع توسعات بمشروع معالجة المياه
المصاحبة الناتجة عن آبار الغاز والبترول بإضافة وحدات معالجة كيميائية ووحدات تبخير
ميكانيكي ووحدة تحلية مياه لشركة جرين فالي للخدمات البترولية بمنطقة الحمام محافظة
مطروح( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع يضم وحدة لمعالجة المياه المصاحبة ووحدة للمعالجة الحرارية للطفلة ونواتج الحفر
ووحدة لتدوير اإلطارات والبالستيك وتحويلها إلى وقود سائل لشركة جرين فالي بجنوب
المنطقة الصناعية بمطوبس  -بمحافظة كفر الشيخ( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع نقل المخلفات الخطرة بالسيارات (سائلة وصلبة) إلى مواقع التخلص النهائي المعتمدة
من جميع أنحاء الجمهورية لشركة البسيوني بمركز كفر صقر – بمحافظة الشرقية( .دراسة
تقييم تأثير بيئي  -فئة ج
حسام مسعود السعيد لمشروع جمع ونقل المخلفات الخطرة والغير خطرة بجميع محافظات
الجمهورية (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
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شركة تاير باور لمشروع إنشاء مصنع لتدوير إطارات السيارات المستعملة بمدينة  2أكتوبر
(دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع نقل المخلفات الخطرة بجميع محافظات الجمهورية لشركة
السامي للنقليات – بالمنطقة الصناعية بجمصة( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع تدوير اإلطارات وتحويلها لوقود سائل وأسود الكربون لشركة
كلين اندستريال – المنطقة الصناعي  32\2بمحافظة بني سويف( .دراسة تقييم تأثير بيئي
 فئة ج)دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع تدوير إطارات السيارات وتحويلها إلى وقود وأسود كربون
لشركة عبر البحار بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع انشاء مدفن ألتربة الباي باي لصالح شركة لفارج لإلسمنت (دراسة تقييم تأثير بيئي
محددة)
شركة المتحدة للنظافة لمشروع جمع ونقل وإعادة تدوير والتخلص المن من المخلفات
الخطرة وغير الخطرة في محافظتي القاهرة والجيزة (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
شركة كايرو لجمع وتوريد المخلفات وأعمال النظافة لمشروع جمع ونقل وإعادة تدوير
والتخلص المن من المخلفات الخطرة وغير الخطرة في محافظتي القاهرة والجيزة (دراسة
تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)

المشروعات الزراعية
مشروع تطوير حديقة الميريالند لشركة مصر الجديدة
لإلسكان والتعمير( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع اقامة مصنع مبيدات لشركة أدويا للمبيدات بمدينة
العبور (دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
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دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع توسعات مصنع األسمدة إلضافة خط لتصنيع اليوريا للشركة
الوطنية لألسمدة والكيماويات (أجروكيم) بالكيلو  22طريق اإلسكندرية القاهرة الصحراوي.
(دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مصنع إضافات األعالف (فوسفات كالسيوم ثنائية وأحادية) لشركة نماء مصر بمدينة السادات
– محافظة المنوفية( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع إنشاء مصنع مركزات أعالف لصالح شركة ايزو بروتين الدولية بمنطقة النهضة الصناعية
باألسكندرية (دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مصنع المجد لألعالف لتنمية الثروة الداجنة والحيوانية بمدينة قويسنا( .دراسة تقييم تأثير بيئي
 فئة ب)الشركة العربية الحديثة لتصنيع األعالف وإضافات األعالف – المنطقة الصناعية بقويسنا–
المنوفية( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)
شركة الهداية لألعالف بأنشاص( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ب)

مشروعات تداول الفحم
مشروع تخزين الفحم بمستودعات شركة المجمع العربي للزيوت والحبوب والكيماويات
(أفوفكو)( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع إقامة مخزن مغلق للفحم بميناء األدبية للشركة العامة للصوامع والتخزين وشركة ترانس
أوشن للشحن والتفريغ بميناء األدبية – محافظة السويس( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع محطة تخزين وسيطة للفحم لشركة األخوة العرب بمنطقة أم زغيو بمحافظة
األسكندرية( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع تخزين الفحم بمنطقة العامرية الصناعية لشركة يونايتد إيجي جروب( .دراسة تقييم تأثير
بيئي محددة)

17

مشروع اقامة مخزن فحم للمجموعة الوطنية للوجستيات الحديثة ،بمنطقة أم زغيو بمحافظة
اإلسكندرية( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع إنشاء محطة مناولة للفحم لصالح شركة إيجي مارين للخدمات المالحية والتخليص
الجمركي بمنطقة أم زغيو بالسكندرية (دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
مشروع إنشاء محطة مناولة الفحم لصالح شركة الخوة العرب للنقل والتوريدات (دراسة تقييم
تأثير بيئي محددة
مشروع إلنشاء محطة مناولة الفحم لصالح شركة النيل للتجارة الدولية (دراسة تقييم تأثير بيئي
محددة)
مشروع إلنشاء محطة مناولة الفحم لصالح شركة راكوتيس للمالحة العامرية (دراسة تقييم تأثير
بيئي محددة)
شركة اميج للتوريدات والخدمات البترولية والمالحية لمشروع إنشاء محطة مناولة للفحم
بمنطقة أم زغيو  -السكندرية (دراسة تقييم تأثير بيئي  -محددة)

المشروعات السياحية

دراسة تقييم التأثير البيئي لقرية كنوز السياحية برأس سدر  -جمعية إسكان العاملين بالبنك
العقاي العربي( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)

دراسة تقييم التأثير البيئي لقرية دومينا كورال باي  -شركة النيل إلدارة الفنادق و المنتجعات
السياحية( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)

18

(قرية دومينا كورال باي)
دراسة تقييم التأثير البيئي إلقامة مارينا لليخوت وقرية سياحية لشركة مدار للقرى السياحية
والستثمار السياحي بمنطقة خليج غزالة بالساحل الشمالي بالكيلو  242الساحل الشمالي –
محافظة مطروح( .دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
دراسة تقييم التأثير البيئي إلقامة مارينا لليخوت لشركة راداميس للفنادق والمنتجعات السياحية
مشروع التنمية المتكاملة بمنطقة خليج نبق بشرم الشيخ  -محافظة جنوب سيناء( .دراسة
تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
دراسة تقييم التأثير البيئي إلقامة توسعات بمنتجع الكناريا /المارات هايتس لشركة يافاماك.
(دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
المشاركة مع شركة كيمونيكس في مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى لمنتجع ديونز بمارينا –
الساحل الشمالى .

(منتجع ديونز بمارينا)

إعداد دراسة تقييم تأثير بيئي محددة لمشروع إنشاء محطة التحلية لشركة طيبة للمقاولت
والستثمار السياحي بمشروع قرية تالل السخنة – العين السخنة – محافظة السويس.
مشروع التنمية المتكاملة تاور باي (مدينة ترفيهية واسكان سياحي فندقي) لصالح شركة تاور
لالستثمار السياحي لمشروع (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
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شركة تاور برستيج للفنادق لمشروع استغالل الرض المخصصة بحق النتفاع بنطاق محمية
نبق شرم الشيخ (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
إعداد دراسة تقييم تأثير بيئي كاملة (ج) للمشروع الرائد ومشروع التنمية المتكاملة ( تالل
السخنة ) شركة الرواد لالستثمارات والتنمية السياحية  -العين السخنة – محافظة السويس.

(قرية تالل بالعني السخنة)

مشروع لتوفيق الوضاع البيئية لقرية هاسيندا بطريق مطروح السكندرية لصالح اتحاد الشاغلين
قرية هاسيندا (دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
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ثانياً إعداد السجل البيئي
تم إعداد السجل البيئي للمنشآت التالية:
توسعات مصنع المجد لألعالف لتنمية الثروة الداجنة والحيوانية القائم بمدينة قويسنا.
سجل المواد والنفايات الخطرة لشركة منترا للورق بالمنطقة الحرة – مدينة نصر.
سجل المواد والنفايات الخطرة للشركة العربية الحديثة لتصنيع األعالف وإضافات األعالف –
المنطقة الصناعية بقويسنا.
سجل المواد والنفايات الخطرة لشركة داينامكس للخرسانة الجاهزة بالمدينة الصناعية
بالسادس من أكتوبر.
سجل المواد والنفايات الخطرة لشركة بالزا إلنتاج األحواض ومحابس المياه بالمنطقة الصناعية
بجمصة دقهلية
سجل المواد والنفايات الخطرة لمصنع العبوات المعدنية ( كانزات ) لشركة مكة للصناعة
والتجارة بالوادي الفارغ مركز منشأه القناطر – الجيزة
سجل المواد والنفايات الخطرة للشركة المصرية الصينية للتعدين بالسادس من أكتوبر.
سجل المواد والنفايات الخطرة لشركة الفجر للصناعات الفنية بالسادس من أكتوبر.
سجل المواد والنفايات الخطرة لشركة هارفست فودز بالسادس من أكتوبر
سجل المواد والنفايات الخطرة لشركة العيسوي للحلويات بالسادس من أكتوبر
سجل المواد والنفايات الخطرة لشركة داينمك للمخازن
سجل المواد والنفايات الخطرة مصانع ترياق للصناعات المغذية
سجل المواد والنفايات الخطرة شركة األمل للصناعات الغذائية والتصدير
سجل المواد والنفايات الخطرة شركة أي تي اس
شركة هاي تك أويل وجريس إعداد السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة
الشركة الوطنية للوجيستيات الحديثة إعداد السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة
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ثالثاً المراجعة البيئية وتوفيق الوضاع البيئية للمنشآت
تقوم الشركة بعمل زيارات ميدانية لمتابعة الشركات والتأكد من مدى تطبيقها للقوانين واللوائح
والشتراطات البيئية (التفتيش والرقابة البيئية) وتوجيه الشركة الى أي مخالفات بيئية محتملة وإقتراح
األسلوب األمثل لمعالجة أسباب المخالفة .باإلضافة إلى إعداد البيانات والمؤشرات المعنية بالبيئة
والتنمية المستدامة وتضمينها في التقارير الشهرية
شركة أميستر هي المستشار البيئي لبعض الشركات من خالل عقود تجدد سنوياً لتحقيق التوافق
البيئي لهذه الشركات:
شركة اإلسكندرية ألسود الكربون.
شركة إليف العالمية لتصنيع منتجات التعبئة والتغليف.
شركة ريالينس لوجستيكس (ش.م.م).
شركة هارفست فودز
شركة الخوة العرب للنقل والتوريدات
شركة راكوتيس للمالحة
شركة الفتح للنقل
شركة هاي تك أويل وجريس
الشركة الوطنية للوجيستيات الحديثة
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رابعاً اعداد دراسات بيئية أخرى

خطة العمل البيئي والجتماعي ( ،)ESAPالبنك األوربي إلعادة البناء والتنمية
(Dekonta ،)EBRD
تعاقد البنك األوريب إلعادة البناء والتنمية ( )EBRDمع احتاد حتت قيادة شركة  Dekontaالتشيكية ومبشاركة
شركة أميسرت لالستشارات واخلدمات البيئية وشركة  ELARDاللبنانية لتقدمي خدمات استشارية هتدف إىل تقييم
العمل املحرز يف تنفيذ خطة العمل البيئي واالجتماعي ( )ESAPلدى ثالث مواقع لشركة Improved
ُ
) .)Petroleum Recoveryتضمن اخلدمات االستشارية أ) التعجيل بتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
املتفق عليها سابقا ،ب) تعزيز أنشطة اإلدارة املطلوبة واالستثمارات الالزمة لتحقيق التوافق الكامل ملتطلبات األداء
البيئي واالجتماعي للبنك) تقدمي تقييم موضوعي منتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل البيئية واالجتماعية إىل
البنك من خالل التقارير الدورية.

انشاء نظام لتداول الكربون في مصر التابع لجهاز شئون البيئة مشروع تنمية القدرات لخفض
النبعاثات بالجهاز بالتعاون مع شركة دي كاربون وانتجرال لالستشارات البيئية
إعداد دراسة مقارنة بني اآلليات املختلفة اليت يتضمنها نظم تداول الكربون على مستوي العامل ومنها( :ضرائب
الكربون  -تسعري الكربون – تداول الكربون – إعادة هيكلة الدعم ...وغريها) ومدي مالئمة بعض هذه اآلليات
للظروف الوطنية للوصول ايل نظام وطين مناسب خلفض انبعاثات الغازات الدفيئة -غازات االحتباس احلراري – مبا
حيقق التزامات اخلفض الوطنية على املستوي الدويل وتنفيذ االلتزامات الدولية ومبا حيقق طموحات التنمية الشاملة يف
إطار مبادئ التنمية املستدامة .مع وضع تصور لإلطار املؤسسي والقانوين والتشريعي ونظام الرصد واملراجعة والتحقق
" "MRVوالتعديالت املقرتحة يف القطاعات املختلفة للدولة وحتديد اجلهات املسئولة عن إدارة النظام املقرتح
ودور كل منها
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خطة توفيق أوضاع بيئية لحقول شركة جمسه للبترول بمنطقتي جمسه والزعفرانه
دراسة نمذجة تشتت ملوثات الهواء الناتجة عن خطوط شركة السكندرية ألسود الكربون قبل
وبعد استخدام الوقود منخفض الكبريت
تقرير عن احتياطات تداول الكبريت بميناء السخنة شركة  DP Worldموانئ دبي العالمية
السخنة
مراجعة دراسات تقيم التأثير البيئي لصالح الهيئة القتصادية لقناة السويس (دراسة تقييم التأثري

البيئي احملددة اخلاصة بشركة جيوسيكل لتدوير املخلفات وحتويلها إىل وقود بديل ،منوذج تقييم التأثري
البيئي (ب) اخلاص بالشركة اهلندسية للحاويات مبيناء األدبية ،دراسة تقييم التأثري البيئي (ج) اخلاصة
بشركة أوركيدا إلنتاج السرياميك والبورسلني دراسة تقييم التأثري البيئي احملددة اخلاصة بشركة دايون
مصر لصناعة الدراجات النارية).........
مراقبة مسارات هجرة الطيور بموقع مشروع محطة رياح قدرة  100ميجا وات بمنطقة جبل
الزيت  -هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة – وزارة الكهرباء والطاقة.
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دراسة إغالق المدفن العشوائي (أولد نصير)  -محافظة سوهاج.
دراسة كفاءة استخدام الطاقة والمواد الخام لبعض الشركات الصناعية تحت مظلة مشروع
 MED-TEST-2بالتعاون مع مركز اإلنتاج األنظف  /وزارة الصناعة.
دراسة  Shape Fileللشركة المصرية البحرينية
شركة القواص للتصنيع والمقاولت دراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء مصنع لمعالجة
وإعادة تدوير المخلفات الصلبة ( معالجة بيولوجية وميكانيكية )
دراسة جدوى بيئية لشركة سيناء للمنجنيز
دراسة جدوى بيئية لشركة لفارج لالسمنت
مشروع إنشاء تجمع العمراني مستقبل سيتي بطريق السخنة لصالح شركة المستقبل للتنمية
العمرانية (دراسة تقييم تأثير بيئي  -فئة ج)
مشروع إنشاء مول تجاري لشركة علي محمد علي وشركاه بالتجمع الخامس – القاهرة
الجديدة( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
إتحاد شاغرين مشروع كومباوند لفيال بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس( .دراسة
تقييم تأثير بيئي محددة)

مشروع إنشاء مول تجاري لشركة المهندس حسن حامد حسن رضوان بالتجمع األول –
القاهرة الجديدة( .دراسة تقييم تأثير بيئي محددة)
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خامساً التدريب وورش العمل والمؤتمرات
لقد شارك القطاع ومستشاريه في تقديم العديد من البرامج التدريبية والمؤتمرات وورش العمل داخل
جمهورية مصر العربية منها:
مؤتمر بدائل الطاقة والستخدام اآلمن لها
المؤتمر الوطني للنفايات والمخلفات الخطرة المتولدة في منشآت الرعاية الصحية والصناعات
الدوائية.
دورة تدريبية عن كتابة مقترح المشروعات.
دورة تدريبية "اإلطار العام الشامل إلدارة الكوارث الطبيعية".
دورة تدريبية "التخطيط الستراتيجي إلدارة األزمات والكوارث".
دورة تدريبية "إدارة المخاطر في المنظمات
الصناعية".
ندوة عن إدارة الزمات والكوارث.
المؤتمر الوطني لإلدارة اآلمنة للمواد والمخلفات
الخطرة وتكنولوجيا اعادة تدوير المخلفات
البلدية.

دورات تدريبية قام بها مستشاروا الشركة
دورة تدريبية "إدارة األزمات في ضوء المعلوماتية واستراتيجيات اإلدارة (المملكة العربية
السعودية).
ورشة عمل للتدريب على تحليل المخاطر وإعداد السيناريوهات للتمارين الوهمية المفاجئة
والمخططة (المملكة العربية السعودية).
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ورشة عمل للتدريب حول تحليل المخاطر المتقدمة في ضوء بناء الخطط التفصيلية للطوارئ/
عمليات التنسيق أثناء الكوارث (المملكة العربية السعودية).
دورة تدريبية "مفهوم خدمة المجتمع وأثره في إدارة األزمات والكوارث (المملكة العربية
السعودية).
دورة تدريبية "إدارة األزمات والكوارث وأسلوب المجابهة في المملكة العربية السعودية في ظل
كارثة السيول في جده".
دورة تدريبية للتأهيل للحصول على شهادات الجودة (المملكة العربية السعودية).
دورة تدريبية "مواجهة األزمات غير التقليدية وخبرات التعامل مع واقع أزمات المنطقة العربية"
(اإلمارات العربية المتحدة

التدريب المستمر ألعضاء فريق عمل أميستر
تحرص الشركة على رفع قدرات العاملين بها بالتدريب المستمر داخل وخارج الشركة:
دورة تدريبية عن المعايير األمريكية للسالمة والصحة المهنية ( )OSHAبأكاديمية الخليج
دورة تدريبية عن تقييم المخاطر بمكتبة اإلسكندرية
دورة تدريبية على نمذجة تشتت ملوثات الهواء.
دورة تدريبية عن مبادئ تقييم التأثير البيئي.
دورة تدريبية عن مبادئ التنمية المستدامة
دورة تدريبية عن إعداد مقترح المشروعات – الوكالة األلمانية للتعاون الفني (GIZ
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سادساً بروتوكولت التعاون
شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سيرفس) إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة
الوطنية للقوات المسلحة.
شركة متخصصة في مجال إدارة المرافق (الصيانة والتشغيل) وإدارة الخدمات المتكاملة
الزراعية والصناعية – النشطة البيئية المختلفة إلدارة النفايات وتدوير المخلفات بأنواعها
وتشغيل وتجهيز المرافق والمنشآت وتقديم الخدمات الهندسية ،الدوات ،المعدات والفراد
المدربة لتنفيذ كافة الخدمات المتخصصة.

توقيع بروتوكول مع شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سيرفس)

شركة تكنو ماكس إيجيبت إلدارة المخلفات الصلبة والخطرة وتحويلها إلى طاقة.
شركة القبة الخضراء لالستشارات الهندسية – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية.
المكتب متخصص في أعمال الستشارات الهندسية (الهندسة المعمارية ،الهندسة اإلنشائية،
التخطيط العمراني ،أعمال الهندسة الميكانيكة ،أعمال تصميم األرصفة البحرية وتصميم
المباني الخاصة بالموانئ العائمة والجافة وأعمال الترميم والحفاظ على مباني األثرية.
شركة كونسوقرة للتوكيالت التجارية والستشارات الفنية.
شركة متخصصة في استخدام المخلفات لتوليد الطاقة الكهربية أو الحرارية أو انتاج الوقود الحيوي
أو الوقود الصطناعي من خالل الحرق المحكم للمخلفات أو النحالل الحراري والتحويل إلى
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غاز أو التخمر الالهوائي أو دفن المخلفات إلنتاج الغاز أو إنتاج الوقود المشتق من المخلفات ال
 RDFأو الكتلة الحيوية

توقيع بروتوكول مع شركة كونسوقرة للتوكيالت التجارية والستشارات الفنية

مؤسسة أسوار زان للدراسات والستشارات البيئية – الرياض – المملكة العربية السعودية.
إحدى الشركات التابعة لمجموعة الجابرين العريقة والتي تعتبر من أهم الشركات المتعاملة مع
القطاعات الحكومية والخاصة .الشركة متخصصة في مجال توريد ،تركيب وتشغيل معدات
وأجهزة التعامل مع الملوثات البيئية والتدريب البيئي

توقيع بروتوكول مع مؤسسة أسوار زان للدراسات والستشارات البيئية

29

مكتب طاقات النجاز لالستشارات البيئية – جدة  -المملكة العربية السعودية
مكتب لالستشارات البيئية واإلدارية والجودة ويٌقدم خدمات إعداد دراسات تقييم األثر البيئي
للمصانع ,المؤسسات والشركات وجميع األنشطة اإلنتاجية ,تقييم الشركات وتصنيفها حسب لوائح
ونظم الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

توقيع بروتوكول مع مكتب طاقات النجاز لالستشارات البيئية

مؤسسة اإلسناد للتجهيزات العسكرية– المملكة العربية السعودية.

وفد من قيادات القوات الجوية السعودية في زيارة لمقر شركة أميستر مع مندوبي مؤسسة إسناد لإلعداد للدورة التدريبية في مجال ادارة
األزمات و الكوارث.
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IUT INGENIEURGEMEINSCHAFT INNOVATIVE
 UMWELTTECHNIK GmbHللتكنولوجيا البيئية وإدارة وإعادة تدوير
المخلفات – فيينا – النمسا.
شركة متخصصة في وإدارة و تدوير المخلفات و إنتاج منتجات و منتجات ثانوية قيمة مثل
المواد القابلة إلعادة التدوير و محسنات التربة العضوية و التربة الحيوية والوقود الصلب
المستخلص من المخلفات.

توقيع بروتوكول مع IUT INGENIEURGEMEINSCHAFT INNOVATIVE UMWELTTECHNIK
GmbH

31

سابعاً المشاركة في المعارض المحلية والدولية
شاركت أميستر في العديد من المعارض المحلية والدولية

معرض الصناعات العربية وملتقى الصناعة والستثمار ( 22-8فبراير )1022

صاحب السمو السيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعادة السفير صبري مجدي صبري سفير مصر
سعيد يقدم تكريم للدكتورة فاطمة أبو شوك

بسلطنة عمان في زيارة لجناح شركة أميستر

القنصل المصري بسلطنة عمان في زيارة لجناح

أحمدبن سليمان بن صالح الميمني ،عضو مجلس

شركة أميستر بالمعرض

الدولة العمانى والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد
المستثمرات العرب يقدما تكريم للدكتورة فاطمة

أبو شوك
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الملتقى العربي "أسطورة اإلرادة والتحدي ( 14-12أكتوبر  )1022بمحافظة اإلسماعيلية
ا

السيد الفريق مهاب مميش يقدم تكريم للدكتورة فاطمة أبوشوك
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مؤتمر استثمار عربي مشترك (تحديات وتعاون دولي ( 24-24أبريل )1022

سمو الشيخة فريحة شقيقة أمير الكويت صباح األحمد
السيد المهندس /هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر األحمر
الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب في زيارة لجناح شركة أميستر
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نبذة عن بعض أعضاء فريق العمل
دكتورة /فاطمة أبو شوك رئيس شركة أميستر تخرجت من كلية العلوم جامعة السكندرية حاصلة
على درجة الدكتوراه في علوم الصحة العامة – جامعة اإلسكندرية.
تُعد من الخبراء الدوليين العاملين في مجالت حماية الموارد الطبيعية
والتنمية المستدامة ،لديها أكثر من  31عاماً من الخبرة في مجالت
مكافحة التلوث واإلدارة البيئية وتقييم التأثير البيئي والتنمية المستدامة،

فضالً عن إدارتها للعديد من المشروعات البيئية الممولة من الجهات
الدولية.
أمضت نحو  22عاماً في جهاز شئون البيئة المصري إلى أن شغلت
منصب الرئيس التنفيذي حتى نوفمبر .1023
حصلت على العديد من الدروع والجوائز وشهادات التقدير
استشاري بيئي ُمعتمد في مجالت إدارة المواد والنفايات الخطرة –
إعداد دراسات التقييم البيئي ومراجعتها – إدارة المخلفات والكيماويات
مهندس /صالح السيد

عبده

 المدير التنفيذي للشركة حاصل على بكالوريوس علوم – قسم

كيمياء – جامعة القاهرة – سنة  2892وبكالوريوس علوم

عسكرية – الكلية الحربية – سنة  2894الى  – 1002حصل
على دورات تدريبية في انجلترا – فرنسا – المانيا – فنلندا على
تشغيل واستخدام اجهزة التحليل الدقيقة وشغل منصب مديرا

لرقابة الجودة في احدى المصانع الحربية .قام بتنفيذ وحدات

المعالجة في أكثر من قرية سياحية باإلضافة الى معالجة الصرف
الصناعي.
الستاذ  /تامر حامد

مدير المكتب الفني بالقطاع وهو حاصل على درجة الماجستير في
التخطيط والتنمية :بيئة وتنمية مستدامة  -جامعة لندن  ،1002ولديه
أكتر من  24عاماً من الخبرة في العمل البيئي.
أشرف األستاذ /تامر حامد على العديد من المشروعات الممولة من
الهيئات الدولية فضالً عن إدارته لمجموعة من المشروعات المتعلقة
بتنمية المجتمعات والقدرات المؤسسية والتغيرات المناخية والحد من
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مخاطر الكوارث
كيميائي
مصيلحي
كيميائي

/
/نبيل

محمد مدير اإلدارة البيئية بكالوريوس علوم في الكيمياء والفيزياء – جامعة
القاهرة

بدر باحث بيئي – حاصل على ماجستير إدارة المياه من جامعتي كاديز

الدين

بإسبانيا ,وجامعة بولونيا بإيطاليا عام  ,1024وبكالوريوس العلوم في
الكيمياء من جامعة عين شمس

مهندسة /أسماء مظهر مهندس بيئي – ماجستير الهندسة البيئية – معهد الدراسات والبحوث

ناجي

جامعة اإلسكندرية -بكالوريوس الهندسة الكيميائية  -جامعة السكندرية.

مهندس /محمد هشام مهندس بيئي  -بكالوريوس الهندسة الكيميائية  -جامعة القاهرة
بكر

مهندسة /بسمة محمد باحث بيئي – ماجستير العلوم البيئية – جامعة المنصورة

رامز

أستاذة /مروة الجبالي

مديرة المكتب -بكالوريوس تجارة لغة انجليزية – جامعة القاهرة

أستاذة /رحاب منصور

محاسبة – بكالوريوس تجارة – جامعة القاهرة
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السير الذاتية الخاصة بفريق العمل
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الدكتورة /فاطمة محمد إبراهيم أبو شوك
 رئيس مجلس الدارة لشركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية

 نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لشركة أميستر للمالحة والتجارة ش.م.م .قطاع الستشارات
والخدمات البيئية.

 رئيس جهاز شئون البيئة سابقا

 استشاري بيئي معتمد في المجالت اآلتية:

اعداد دراسات تأثير التقييم البيئي ومراجعتها.

ادارة المواد والنفايات الخطرة.
ادارة المخلفات والكيماويات.
تليفــون العمل

02-25174701/2 – 02-27058564 – 02-25175738/9:

محمـول

021-11244930 :

بريد إلكتروني

Info@ameaster.com :

المؤهالت العلمية:
2883

دكتوراه فى علوم الصحة العامة – المعهد العالى للصحة العامة – جامعه اإلسكندرية.

عضوية بعض الهيئات
 عضو مجلس معهد البحوث والدراسات – جامعة اإلسكندرية
 ع ضو مجلس إدارة مركز البيئة و الموارد الطبيعية بمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية – برج العرب.
 عضو لجنة القيد والعتماد لالستشاريين البيئيين – وزارة شئون البيئة
 عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين – لمنطقة السويس وخط القناة.
 عضو اتحاد المستثمرات العرب.
 عضو لجنة شئون البيئة – المجلس القومي للمرأة.
 عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية العامة لحماية األطفال.
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 عضو مجلس ادارة الهالل األحمر -السكندرية – رئيس لجنة باإلشراف – دار الهنا للمسنات.
 عضو مجلس إدارة مستشفى باكوس لالطفال جمعية الهالل األحمر باإلسكندرية.

 عضو جمعية الصقر العربي للتنمية والموارد البشرية والبيئية.
 عضو ليونز كيلوباترا
 عضو جمعية رجال أعمال السكندرية

سابقا
 عضو مجلس الشعب
 عضو مجلس كلية العلوم جامعة السكندرية
 عضو المجلس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
 عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
 عضو مجلس إدارة المجلس القومي لبحوث المياه.
 عضو لجنة شئون البيئة – المجلس العلى للجامعات.
 عضو اللجنة العلمية الدولية لل  – POPsالتابعة إلتفاقية ستوكهولم
 : 1022- 1020عضو عضو مجلس أمناء مدينة  22مايو.
 : 1008 – 1002عضوعضو مجلس أمناء مدينة العبور.
 : 1003 – 1002عضوعضو مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة.

الجوائز – الدروع  -شهادات التقدير:


جائزة الداعية البيئية من منظمة المدن العربية لعام  1004 - 1003وقد تم استالمها في الحتفالية الخاصة بتسليم



درع وزارة شئون البيئة.



درع محافظة الوادي الجديد .



درع محافظة اسيوط .



درع محافظة أسوان



درع جامعة بنها.



درع كلية العلوم جامعة اإلسكندرية.

الجوائز بمدينة الخرطوم بتاريخ .1004/1/22
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درع كلية العلوم – جامعة الزقازيق.



درع مركز البرمجيات الرئيسي – إدارة نظم المعلومات – القوات المسلحة



شهادة تقدير من المعهد العالي للصحة العامة.



شهادة تقدير من السفارة الدنماركية برنامج الدعم القطاعي للبيئة في الفترة من يونيو  1004إلى يوليو .1009

خطابات الشكر:


خطابات الشكر من السادة المحافظين والوزراء المعنيين بشأن أدلة الشتراطات البيئية لمشروعات الثروة الحيوانية:



خطابات شكر من السادة المحافظين إلصدار التوصيف البيئي لكافة محافظات جمهورية مصر العربية.



خطاب شكر من محافظ اإلسكندرية للمشاركة في إعداد كراسة الشروط وطرح المناقصة والبت في العروض



خطاب شكر من السفارة الدنماركية لما تم من إنجازات بمشروع الدعم القطاعي للبيئة لعام .1009

المقدمة لمشروع النظافة العامة باإلسكندرية



خطاب شكر من هيئة المعونة الكورية.



خطاب شكر من محافظ اسوان

الخبرات فى مجال إدارة المشروعات
1023/22 -1021 /2

المنسق الوطنى لمرفق البيئة العالمى.

1023/22 – 1021/2

المنسق الوطنى للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر الحمر وخليج عدن.

1023/22 - 1023 /1

الشراف على مشروع الوسائل المبكرة لحماية الموارد المياه لمدينة النوبارية الجدية

1023 –1022

المشرف على مشروع الحد من التلوث الصناعى والممول من البنك الدولى.

1021 –1020

المنسق الوطنى لتفاقية إستكهولم للملوثات العضوية الثابتة

1022 – 1020

مدير مشروع التوأمة المؤسسية بمشاركة التحاد األوروبى.

1022 – 1008

مدير مشروع إدارة نفايات الزئبق بمشاركة هيئة المعونة الكورية.

1009 – 1004

مدير برنامج الدعم القطاعى للبيئة بمشاركة هيئة المعونة الدنماركية.

1009 – 1002

المنسق الوطنى لبرنامج .MEDPOL

1002 – 1002

مدير وحدة إدارة مشروع بناء القدرات المؤسسية لنشر سياسات السالمة وإدراج البعد

والممول من التحاد الوروبى.

البيئى لمدينة األقصر.
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1004 – 1001

المنسق الوطنى لمشروع الحد من التلوث فى المناطق الساخنة (شديدة التلوث) بدول

حوض البحر المتوسط – برنامج األمم المتحدة للبيئة  UNEPوقد تم اختيار خليج

أبو قير.
: 1003 – 2888

مدير مشروع إدارة المخلفات الصناعية الخطرة – هيئة المعونة الفنلندية .

: 2889 – 2884

رئيس فريق العمل المصرى لمشروع بناء القدرات اإلقليمية فى المناطق شديدة التلوث

(ميد برانش .)Med-Branch

اإلشراف والتحكيم للرسائل العلمية:


اإلشراف على الرسالة المقدمة من الطالب /محمد فاروق بعنوان "دور التشريعات البيئية فى إدارة النفايات الخطرة



اإلشراف على الرسالة المقدمة من الطالبة /ماجدة عبد الحكم بيومى بعنوان "مدى فعالية التشريعات البيئية فى تطبيق



اإلشراف على الرسالة المقدمة من الطالب /ماهر كامل الجندى بعنوان "التحكم فى التلوث فى البحيرات الشمالية



اإلشراف على الرسالة المقدمة من الطالبة /سها المشد بعنوان "تقييم المردود البيئى لصناعة الدواء (دراسة تطبيقية)"



تحكيم الرسالة المقدمة من الطالب /صالح الشريف بعنوان "برنامج بالتعلم الذاتي لتنمية المفاهيم والتجاهات

فى البيئة البحرية" للحصول على درجة الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات البيئية – جامعه عين شمس.
اإلدارة البيئية" للحصول على درجة الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات البيئية – جامعه عين شمس.

– بحيرة المنزلة" للحصول على درجة الماجستير من معهد البحوث والدراسات البيئية – جامعه عين شمس.
للحصول على درجة الماجستير من معهد البحوث والدراسات البيئية – جامعه عين شمس.

والمهارات البيئية للشباب بالتجمعات الجديدة في سيناء" للحصول على درجة الدكتوراه من معهد البحوث

والدراسات البيئية – جامعه عين شمس.


تحكيم الرسالة المقدمة من الطالب /عمر التركاوى بعنوان "مسئولية الدولة عن أضرار التلوث البيئى" للحصول على



تحكيم الرسالة المقدمة من الطالبة /قوت القلوب عبد المجيد إبراهيم تحت عنوان "تقييم فاعلية نظام تقييم اآلثار



تحكيم الرسالة المقدمة من الطالبة /سلوى عبد اهلل عبد الجواد – مدرس مساعد بكلية الخدمة الجتماعية تحت

درجة الماجستير من كلية الحقوق – جامعه عين شمس.

البيئية فى مصر" للحصول على درجة الماجستير من معهد الدراسات العليا والبحوث – جامعه اإلسكندرية.

عنوان "إسهامات الخدمة الجتماعية فى تنمية الوعى البيئى لدى سكان المناطق العشوائية" للحصول على درجة
الدكتوراه من كلية الخدمة الجتماعية – جامعه اإلسكندرية.
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تحكيم الرسالة المقدمة من الطالبة /أميرة عالء تحت عنوان "دور المرأة فى تحسين مستوى اإلدارة البيئية لطالب
المرحلة اإلبتدائية للتطبيق على إدارة المعادى التعليمية" للحصول على درجة الدكتوراه من أكاديمية السادات للعلوم

اإلدارية.

األوراق البحثية:


تقييم التأثير البيئي في جمهورية مصر العربية– مؤتمر اإلدارة المتكاملة للمخلفات – منظمة إدارة الهواء والمخلفات



اإلدارة البيئية في جمهورية مصر العربية – مؤتمر اإلدارة المتكاملة للمخلفات – منظمـة إدارة الهواء والمخلفـات



التـلوث البحري في مينـاء اإلسكندرية ،المؤتمر الدولي للتـلوث البحري ،موناكو .2889



التلوث البحري في منطقة الميناء الشرقي ،المؤتمر الدولي لآلثار الغارقة وإدارة البيئة الساحلية.2884 ،



دور ميكروبات الدرن الرئوي الالمثالية  ،نشرة المعهد العالي للصحة العامة ،إبريل ،2883العدد  ، XXIIIالجزء



تم إعداد دراسة عن الوضع البيئى باإلسكندرية واإلنجازات التى تمت خالل عشرة سنوات وتم عرضها ومناقشتها



المشاركة فى إعداد دراسة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة اإلسكندرية ضمن مشروع ميتاب فى ديسمبر .2884



المشاركة فى دراسة عن بحيرة مريوط (برنامج بناء القدرات اإلقليمية والدولية فى المناطق شديدة التلوث "مشروع



المشاركة في ورقة عمل بحثية بعنوان "تقييم التأثير البيئي وأهميته في حماية البيئة البحرية" ،مؤتمر "من بحر إلى



المشاركة في مؤلف منشور عن "التأثيرات الدمية على البيئة البحرية في السكندرية" – منظمة اليونسكو سنة

الصلبـة – ولية بورتـالند األمريكيـة – يونيو .1009
الصلبـة – ولية بورتـالند األمريكية – يونيو .1009

.1

خالل البرنامج التدريبى عام 2884باليابان.

ميدبرانش") سنة .2889

بحر" الهيئة اإلقليمية للحفاظ على بيئة البحر األحمر وخليج عدن.

1000

 Human Impacts on Alexandria's Marine Environment. In: Mostafa,
M. H. et al. (eds.), Underwater Archaeology and Costal
Management: Focus on Alexandria. Costal Management
Sourcebooks 2, UNESCO, Paris, pp. 137-139
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رئاسة المؤتمرات واللجان وتمثيل مصر في المحافل الدولية .
رئاسة العديد من المؤتمرات ومنها:


المؤتمر القومي إلدارة المواد والمخلفات الخطرة و تكنولوجيا تدوير المخلفات وتوليد الطاقة – فبراير 1022



مؤتمر اإلدارة البيئية للمجتمعات العمرانية الحديثة تحت عنوان "التخلص من المخلفات البترولية والصناعية" عام



المؤتمر الدولى الثالث تحت عنوان تحت عنوان "التجاهات الحديثة فى اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة" فى عام



المؤتمر الدولى الثانى تحت عنوان تحت عنوان "التجاهات الحديثة إلدارة المخاطر البيئية للمنشآت الصناعية



المؤتمر الدولى األول تحت عنوان تحت عنوان "التجاهات الحديثة فى اإلدارة البيئية" فى عام  1004بمركز



المؤتمر الدولى تحت عنوان "إدارة األزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية فى الدول األورمتوسطية".



رئاسة اجتماع الفريق العربي المعنى بمتابعة التفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والذى عقد



رئاسة الجتماع ( )12للفريق العربي المعنى بمتابعة التفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة

 1020بشرم الشيخ.

 1008بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

والبترولية (البيئة والتنمية المستدامة" فى عام  1009بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.
القاهرة الدولى للمؤتمرات والذى نظمته جمعية خدمة البيئة.

بجامعه الـدول العربيـة بالقـاهرة فى عام .1009

والذى عقد بمدينة دمشق – سوريا فى عام .1008
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المهندس صالح السيد عبده
 أكثر من  12عاما من الخبرة المهنية ولديه أكثر من عشرة أعوام من الخبرة في تصميم وتنفيذ وحداتلمعالجة مياه الصرف الصحي وتحويل المياه لتصلح لري المسطحات الخضراء فضالً عن تقييم التأثير البيئي

للمشروعات.

الوظيفة الحالية :المدير التنفيذي  -شركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية
المؤهالت العلمية
6891

بكالوريوس علوم – قسم كيمياء – جامعة القاهرة – سنة
6891

6891

بكالوريوس علوم عسكرية – الكلية الحربية

سابقة الخبرة
يناير 1024تنفيذ وحدات معالجة للصرف بقرى سياحية .عمل دراسات تقييم اآلثر البيئي لبعض المصانع مثل
ايفرجرو بمدينة السادات – ايجبتكيم بالنوبارية

 1022الى  1024رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال للصناعات الكيميائية وحصلنا على مساحة  2000م1
بعتاقة – السويس

 1008الى  1022مدير عام شركة ستب كيم ألنظمة معالجة المياه وقمت بعمل تصميم وتنفيذ وحدات
لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحويل المياه لتصلح لري المسطحات الخضراء

 1002الى 1008مدير عام شركة الباشا لالستثمار السياحي والعقاري مالكة مشروعات قرى لسيرينا بالعين
السخنة والساحل الشمالي وشرم ورأس سدر

 2894الى 1002ضابط بالقوات المسلحة من  2894الى  – 1002حصل على دورات تدريبية في انجلترا
– فرنسا – المانيا – فنلندا على تشغيل واستخدام اجهزة التحليل الدقيقة مثال كروماتوجرافي الغاز – الشعة
تحت الحمراء – كروماتوجرافي السوائل – الشعة فوق البنفسجية – جهاز قياس الكتلة – جهاز الرنين

المغناطيسي – باإلضافة للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية
مديرا لرقابة الجودة في احدى المصانع الحربية.
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تامر محمد حامد محمد
أكثر من  22عاما من الخبرة المهنية تضم  9سنوات في القطاع العام ،ست سنوات في احدى منظمات جامعة الدول

العربية وأكثر من  2سنوات مستشارا في القطاع الخاص والعديد من المبادرات الدولية واإلقليمية.

مجالت الخبرة تشتمل إدارة ورصد وتقييم برامج ومشروعات متعلقة بمجالت تغير المناخ والحد من مخاطر
الكوارث وإدارتها ،اإلدارة البيئية ،وتخطيط السياسات ،والعدالة الجتماعية ،فضالً عن التفاقات الدولية المتعلقة
بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

الوظيفة الحالية :مدير المكتب الفني – شركة أميستر للخدمات والستشارات البيئية
المؤهالت العلمية
سبتمبر

1002

1004

– سبتمبر ماجستير التخطيط والتنمية  :بيئة وتنمية مستدامة من جامعة لندن بالمملكة
المتحدة ( M.Sc. Development and Planning:

.)Environment & Sustainable Development,

عنوان رسالة الماجستير "إلى أي مدى المساعدات التنموية تحقق التنمية

سبتمبر  -2882مايو 2888

سابقة الخبرة

المستدامة بالدول النامية؟.

ليسانس آثار مصرية – كلية اآلثار – جامعة القاهرة بدرجة جيد جداً

أغسطس  – 1008أبريل 1024
مدير المشروعات والبرامج الدولية بمجمع المحاكيات المتكامل – األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري  /جامعة الدول العربية ومنتدب للعمل كمدير برامج – المركز اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث.

سبتمبر  -1002أغسطس 1022
مدير إدارة التصال الخارجي وبرامج التنمية المستدامة (بعض الوقت) شركة جرين لالستشارات البيئية

يونيو  – 1002سبتمبر 1008
وظائف متعددة بجهاز شئون البيئة – وزارة الدولة لشئون البيئة المصرية
 22 يونيو  30 - 1008سبتمبر  1008مدير إدارة التعاون الثنائي واإلقليمي
 2 ديسمبر  24 – 1004يونيو 1008

باإلدارة المركزية للعالقات الدولية والتعاون الفني

منسق التعاون الثنائي باإلدارة المركزية
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للعالقات الدولية والتعاون الفني

 أكتوبر – ديسمبر 1004

أخصائي عالقات دولية ومؤتمرات باإلدارة المركزية

 يونيو  – 1002أغسطس 1004

أخصائي عالقات دولية ومؤتمرات باإلدارة المركزية

للعالقات الدولية والتعاون الفني
للعالقات الدولية والتعاون الفني
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محمد مصيلحي الغزاوي
أكثر من  22عاما من الخبرة المهنية في مجالت اإلدارة البيئية  ،اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمحميات ،
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  ،اإلدارة المتكاملة ألحواض البحيرات الطبيعية  ،تقييم التأثير البيئي للمشروعات

السياحية والساحلية  ،خالل فترة عمله تولي العديد من المناصب منها مدير مشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق

ا لساحلية باإلسكندرية تحت إدارة البنك الدولي  ،والذي يهدف إلي خفض أحمال التلوث علي البحر المتوسط عن
طريق تطبيق مفاهيم اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  ،أيضاً عمل كمدير إدارة تقييم التأثير البيئي للمشروعات

السياحية بجهاز شئون البيئة المصري .كما شارك في إعداد الستراتيجية الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
بجمهورية مصر العربية  ،وخطط اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من مطروح الي السلوم  ،والمناطق الساحلية

باإلسكندرية.

الوظيفة الحالية :مدير اإلدارة البيئية – شركة أميستر للخدمات والستشارات البيئية
المؤهالت العلمية
2889 -2884

بكالوريوس العلوم في (الكيمياء – الفيزياء) كلية العلوم – جامعة القاهرة

بتقدير عام جيد //

سابقة الخبرة
يوليو  – 1022يونيو 1024
مدير مشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باإلسكندرية
الجهة الممولة :مرفق البيئة العالمي – منحة بقيمة  4,22مليون دولر أمريكي
الجهة المنفذة :البنك الدولي – جهاز شئون البيئة

أبريل  -1021يونيو 1024
مدير إدارة تقييم التأثير البيئي للمشروعات السياحية – جهاز شئون البيئة

أكتوبر – 1004أبريل 1021
مدير إدارة البحيرات – اإلدارة المركزية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات
جهاز شئون البيئة

نوفمبر  – 1001سبتمبر 1004
باحث شئون بيئة – محمية سيوة الطبيعية – قطاع حماية الطبيعة – جهاز شئون البيئة
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نبيل نجيب بدرالدين
المؤهالت العلمية
1024

ماجستير إدارة المياه من جامعتي كاديز بأسبانيا ,وجامعة بولونيا بإيطاليا

1024

دبلومة اإلدارة البيئية من جامعة دريسدين التقنية بألمانيا

1002

وبكالوريوس العلوم في الكيمياء من جامعة عين شمس

دورات تدريبية


وحصل على العديد من الدورات التدريبية من فرنسا والمانيا وايطاليا واليونان وجمهورية التشيك وكرواتيا

واسبانيا وتركيا كما حصل على دورات تدريبية داخل جمهورية مصر العربية بإجمالي عدد يفوق  10ورشة عمل
ودورة تدريبية داخليا وخارجياً.

الوظيفة الحالية
باحث بيئي في شركة أميستر لالستشارات و الخدمات البيئية



أهم النشطة:

 إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي لكافة المشروعات.
 إعداد العروض الفنية للمشروعات

 إعداد السجالت البيئية للمنشآت الصناعية

سابقة الخبرة
باحث بيئي بمكتب رئيس جهاز شئون البيئة ,وعضو هيئة معاوني وزير البيئة في 1022
باحث بيئي بمكتب السيد وزير البيئية ,
باحث بيئي بقطاع نوعية البيئة  ,المعمل المركزي ألكثر من  2سنوات
-

أهم ما تم إنجازه
 في عام  1023حصل على خطاب شكر وتقدير من السيد وزير البيئة للتمثيل المشرف لجمهورية مصر
العربية في تركيا ,

 في العام التالي حصل على جائزة البرنامج النمائي لألمم المتحدة من خالل جامعة دريسدين بألمانيا عن
البحث المقدم لموضوع الدبلومة.
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اسماء مظهر ناجى سعد
المؤهالت العلمية
1024

ماجستير فى الدراسات البيئية جامعة السكندرية 2014

1008

دبلوم فى الدراسات البيئية جامعة السكندرية 2009

1002

بكالوريوس هندسة كيميائية جامعة السكندرية 2006

دورات تدريبية
 دورة تدريبية من مكون دعم اإلدارات البيئية بالمحافظات لتأهيل مسئولي البيئة واعداد المفتش البيئي

 برنامج التعليم اإللكتروني للمبادئ الساسية إلدارة المخلفات اإللكترونية التابع لمركز البيئة والتنمية لإلقليم
العربي وأوروبا

 دورة تدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والستشعار عن بعد GIS .من منظمة سيدراي الخاص
بمشروع تطوير بحيرة مريوط

 دورة تدريبية من مركز ألعضاء هيئة التدريس والقيادات على كيفية كتابة المقالت العلمية.
 دورة تدريبية في برنامج تدريب المدربين لجامعة اإلسكندرية ومعهد بحوث الشواطئ
 شهادة التويفل.

 التدريب في األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مجال نظم المعلومات الجغرافية والستشعار عن بعد.
 دورة تدريبية من مكون دعم اإلدارات البيئية بالمحافظات مكافحة التلوث اإلشعاعي.
 ورشة عمل المتابعة والتقييم من جامعة اإلسكندرية

 دورة تدريبية SMAP III TAعبر اإلنترنت "مقدمة لنهج اإلطار المنطقي"

 دورات تدريبية في دعم التنمية الحارية ومشروع حقوق البيئي من خالل منظمات المجتمع المدني وبتمويل
من المفوضية أوروبا بالتعاون مع جهاز شئون البيئة

 دورة اليزو 14001

الوظيفة الحالية
باحث بيئي في شركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية



أهم النشطة:

 إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي لكافة المشروعات.
 إعداد السجالت البيئية للمنشآت الصناعية

 المراجعة البيئية على الكثير من الشركات الصناعية
49

سابقة الخبرة
 العمل كمفتش بيئي .على كثير من القطاعات بإدارة شئون البيئة محافظة السكندرية من  1004وحتى
1022

 التفتيش واعداد دراسات وخطط توفيق الوضاع البيئية في مجال تخزين وتداول واستخدام الفحم

 المشاركة في مشروع بعنوان "التكيف مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة دلتا النيل الساحلية،
مصر ،برعاية مركز بحوث التنمية الدولية1022-1008 ،

 اعداد العديد من الدراسات البيئية المتنوعة ما بين قليل المخاطر وما هو عالي المخاطر
 اعداد خطط توفيق الوضاع واللتزام البيئي

 اعداد السجالت البيئية وسجالت المخلفات الخطرة
 المراجعة البيئية على الكثير من الشركات الصناعية

 اعطاء دوارات تدريبية لبعض الشركات مثل اسكندرية لبترول
 العمل فى مجال تدوير المخلفات وتطوير العشوائيات

 المشاركة في عمل ندوات تابعة لمديرية الزراعة من خالل اإلعالم الريفي.

 العمل في مجال العالم البيئي من عام  1004وحتى  1022بإدارة شئون البيئة بمحافظة السكندرية
 المشاركة في نشر الوعي البيئي من خالل التعاون مع الجمعيات األهلية مثل جمعية أصدقاء البيئة.

 أهم ما تم إنجازه

 المشاركة في مشروع بعنوان "التكيف مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة دلتا النيل الساحلية،
مصر ،برعاية مركز بحوث التنمية الدولية.2011-2009 ،

 المشاركة في حمالت التوعية البيئية بمحافظة دمياط من ضمن فعاليات مشروع "التكيف مع آثار ارتفاع
مستوى سطح البحر في منطقة دلتا النيل الساحلية ،مصر ،برعاية مركز بحوث التنمية الدولية-1008 ،

1022

 تنظيم والتنسيق اإلعالمي لبرنامج "نحو بيئة امنة وصحة مستدامة" والذي يهدف لرفع الوعى البيئي لجميع
فئات المجتمع السكندري بكيفية التخلص المن من المخلفات الخطرة ومشاركة المجتمع المدني

والشركات والمدفن الناصرية والمختصين ومكتبة السكندرية

 الحصول على شهادات تقدير من المحافظ لتفوق في هذا المجال خالل هذه الفترة وحتى عام 1022
 المشاركة في نشر الوعي البيئي من خالل التعاون مع الجمعيات األهلية مثل جمعية أصدقاء البيئة
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بسمة محمد رامز محمد فتحي عيسى
المؤهالت العلمية
العام 1022

بكالوريوس العلوم البيئية – جامعة المنصورة

العام 1022

ماجيستير العلوم البيئية – جامعة المنصورة

الوظيفة الحالية:
منذ أكتوبر  – 1024اآلن
اخصائي بيئي  -شركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية
أهم النشطة:



 إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي لكافة القطاعات (صناعة – سياحة .)...
 تقديم الستشارات البيئية للمنشآت.

 إعداد الدراسات القتصادية والجتماعية.

 إعداد خطط اللتزام البيئي وتوفيق الوضاع البيئية للمنشآت القائمة ومتابعة تنفيذها.
 إعداد السجل البيئي وسجل المواد والمخلفات الخطرة للمنشآت.

سابقة الخبرة
المسئول البيئي بشركة هاى كت الهندسية لألنشطة الصناعية والبيئية 1024-1022
-

أهم ما تم انجازه
 تقديم خدمات للمنشآت فى مجالت الستشارات والخدمات البيئية.
 إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي لكافة القطاعات
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مروة محمد عبد الحميد الجبالي
المؤهالت العلمية
1021

بكالوريوس التجارة اللغة النجليزية -قسم المحاسبة – جامعة القاهرة

دورات تدريبية


مارس  :1022دورة التسويق المهني CORE Management Consulting Centre -



أغسطس  – 1024أكتوبر  :1024دورة المحاسب المالي المحترف INAct House Training -



يناير  :1029دورة (SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesبجامعة



ابريل  : 1024الحصول على شهادة TOFEL

Centre

عين شمس

الوظيفة الحالية
سبتمبر  – 1024لآلن
محاسبة ومديرة مكتب شركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية



أهم النشطة:

 وضع وتنفيذ وتعديل ،وتوثيق األنظمة المحاسبية لحفظ السجالت

 إعداد العروض المالية للمناقصات العامة والمحدودة والممارسات المحدودة والغير محدودة
 إدارة العمليات اليومية

 إعداد وتحرير المراسالت والتقارير والعروض



أهم النجازات

إعداد العرض المالي لمشروعي البيئة والتغيرات المناخية والترفيه والشباب التابع للتعاون األلماني والتحاد
األوروبي  1022 -1024من ضمن الدعوة الثانية لتقديم المقترحات -تحسين مستوى الخدمات المقدمة

والظروف البيئية في منطقة جزيرة الدهب
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رحاب محمد احمد علي منصور
المؤهالت العلمية
1023

بكالوريوس تجارة – جامعة القاهرة

الوظيفة الحالية:
 -أكتوبر  1024وحتى اآلن

محاسبة ومساعدة مديرة مكتب -شركة أميستر لالستشارات والخدمات البيئية

سابقة الخبرة
 2يناير  30 -1022سبتمبر 1024

محاسبة _ الشركة الفرعونية للوساطة في الوراق المالية
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مستشارو الشركة
مهندس /محمود شوقي

حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية  -الكلية الفنية العسكرية ،يوليو .2844
ولديه أكثر من عشرون عاماً خبرة في مجال نظم الجودة واإلدارة البيئية والسالمة المهنية
فضالً عن تقييم التأثير البيئي للمشروعات .رئيس اإلدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي
بجهاز شئون البيئة سابقاً.

استشاري بيئي ُمعتمد في مجالت إعداد دراسات التقييم البيئي ومراجعتها – تطبيق نُظم
اإلدارة البيئية وإجراء المراجعات البيئية
لواء ركن دكتور  /محمد حاصل على بكالوريوس وماجستير في العلوم العسكرية ودكتوراه الفلسفة في الستراتيجية

محمد إبراهيم محمد
د /سامية مسعود

القومية وموضوعها "إدارة األزمات والكوارث في ضوء استراتيجيات اإلدارة الحديثة".
مستشار الشركة في مجال التدريب وادارة الزمات والكوارث

حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة البيئية من جامعة كولومبيا البريطانية بكندا عام

2889

استشاري بيئي معتمد في مجالت توفيق الوضاع البيئية للمنشآت الصناعية والسياحية
– إعداد دراسات التقييم البيئي ومراجعتها – إدارة المخلفات والكيماويات.

أ.د /.محمد حمزة

د /طارق عيد

حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم البحرية في  -1002جامعة السويس ولديه الخبرة
في مجالي حماية البيئة البحرية.

استشاري بيئي معتمد في مجالت تقييم الـتأثير البيئي – حماية البيئة البحرية

حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة علوم البيئة – قسم الهندسة البيئية استشاري بيئي

معتمد في مجالي إدارة المواد والنفايات الخطرة  -تقييم الـتأثير البيئي.
د /حازم الظنان

حاصل على الدكتوراه في تلوث الهواء من الوليات المتحدة األميركية –استشاري الشركة

د /صالح الشريف

حاصل على الدكتوراه في مجال التدريب والتثقيف البيئي ولديه أكثر من خمسة وعشرون

كيميائي  /إبراهيم حمزة

حاصل على بكالوريوس علوم كيمياء– استشاري بيئي معتمد في مجال التفتيش واللتزام

في مجال نمذجة تشتت ملوثات الهواء ((Air Dispersion Model
عاماً في المجال البيئي  -مستشار الشركة في مجال التدريب
البيئي
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شهادات إعتماد الشركة وفريق العمل ومستشارو الشركة
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