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يقومون ببناء مستقبل االقتصاد
ا�خضر في مصر `

الرعاة االعالميون الداعم شريك التحول
المؤسسي

الراعي الفضي الراعي الذهبي

 وزارة االتصاالت ووزارة البيئة
تكنولوجيا المعلومات

 وزارة التجارة
والصناعة



يتوجه العالم نحو تطبيق استراتيجيات جديدة تشجع علي التحول نحو االقتصاد ا�خضر كأداة لتحقيق 
التنمية المستدامة و خلق فرص استثمارية جديدة  للشركات، ا�مر الذي يتطلب تبني كال من القطاع 

العام و الخاص سياسات تحويلية جديدة و أساليب تكنولوجية مبتكرة �قتناص تلك الفرص.

ومن هنا تأتي أهمية انعقاد مؤتمر "التحول نحو االقتصاد ا�خضر" للتعرف علي مفهوم االقتصاد ا�خضر 
ودوره في دعم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ، با�ضافة إلي اكتشاف الفرص والتحديات التي تواجه 

التحول نحو االقتصاد ا�خضر في مصر ، بما في ذلك دور الحكومة والقطاع الخاص في هذا التوجه.

والسياسات   ، ا�خضر  االقتصاد  نحو  للتحول  ا�ساسية  المبادئ  ونشر  �يضاح  المؤتمر منصة  يعد  كما 
الالزمة للتحفيز وا�سراع من ذلك التحول. إضافة إلي تبادل الخبرات و الرؤي، و طرح الممارسات السليمة 
التي تساعد الكيانات الناشئة و الكيانات القائمة باالقتصاد المصري لتبني استراتيجيات التحول نحو 

االقتصاد االأخضر.

يسلط الملتقي الضوء على الدور الهام للممولين و الجهات المانحة في دعم ذلك التحول ، وعرض 
النماذج الناجحة والتجارب الرائدة في التحول ا�خضر ، وكذلك كيفية بناء نماذج أعمال مستدامة.

لدعم  التمويل  مصادر  جذب  وكيفية   ، الخضراء  االستثمار  أدوات  جلساته  في  الملتقي  يتناول  كما 
المالي  القطاع   ، العقاري  القطاع   ، الطاقة  إلحاحا مثل قطاع  ا�كثر  القطاعات  الخضراء في  المشاريع 

والمصرفي  ، قطاع البيئة ، قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

يعقد الملتقي تحت رعاية وزارة البيئة المصرية, وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و وزارة التجارة 
و  الدولية  المنظمات  ممثلي  و  ا�عمال  رجال  و  السياسات  صانعي  أهم  من  عدد  ويجمع  والصناعة، 

المجتمع المدني و الشباب.

مستثمري االلفية٨٦٪
٨٦ ٪ من مستثمري ا�لفية يهتمون باالستثمار المستدام 
و يضخون الكثير من االموال في مثل هذه االستثمارات.

مقدمة :



سي اس ار ارابيا

تأسست شركة سي اس ار ارابيا لنشر الوعي بين الشركات ومؤسسات الدولة حول أهمية القيام 
بمسئوليتهم تجاه المجتمع و تحقيق تنمية مستدامة من خالل اعمالها، باالضافة الي دعم 

مفهوم مواطنة الشركات عن طريق عقد المؤتمرات و ورش العمل الخاصة بذلك.

تهدف الشركة الي خلق حالة من التكامل بين المعنيين بالعمل التنموي سواء كانوا مؤسسات 
حكومية أو منظمات المجتمع المدني أو شركات القطاع الخاص أو الخبراء، من خالل تنظيم 
العديد من الفعاليات، با�ضافة إلى تقديم االستشارات الفنية و التسويقية والتدريب، باالضافة 
الي خلق آلية تنسيقية لمتابعة خطط الدول العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة و قيادة 

العمل التنموى وامتالك اÂليات التنفيذية لتحقيقة فى مصر و الوطن العربي.

مليون فرصة عمل٢٤ ٢٤ مليون فرصة عمل في االقتصاد ا�خضر
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المنظمون:



تريليون دوالر١٠٫٢ بحلول عام ٢٠٤٠ ، سيتم استثمار إجمالي ١٠٫٢ تريليون دوالر
في الطاقة الجديدة لتوليد الطاقة في جميع أنحاء العالم

إعالنات المواقع االكترونية :
سيتم نشر االعالنات في المواقع

 االلكترونية العالمية الرائدة

تغطية تلفزيونية: 
 االتصال بقنوات التلفزيون الرائدة

  لتغطية أحداث المؤتمر

حملة البريد االلكترونى :
 حملة بريد اليكترونية ل´شخاص المهتمة

 بالحدث و دعوتهم للمشاركة

العالقات العامة: 
 حملة مؤثرة للعالقات العامة تستهدف وسائل

 ا·عالم المحلية والدولية لضمان تغطية اعالمية
  في كافة وسائل ا·عالم المطبوعة و ا·لكترونية

برنامج خاص لكبار الزوار :
  يتم إعداد برنامج خاص لكبار الزوار

لالستفادة بمميزات إضافية أثناء المؤتمر

الموقع ا�لكتروني :
 االنتظام في تحديث ا�جندة و أخبار
المتحدثين و المشاركين في الحدث

االعالنات المطبوعة: 
 حملة إعالنات يتم وضعها في

 الصحف و المجالت الرائدة لدعم
الخطة التسويقية

: SMS خدمة الرسائل النصية
 لدينا قاعدة بيانات داخلية و خارجية

 لضمان الوصول �كبر قدر من المهتمين

التسويق عبر الهاتف :
 يقوم فريق مدرب بالتواصل مع المهتمين

 بالحدث عبر الهاتف

مواقع التواصل االجتماعي :
 حملة ترويجية عبرمواقع التواصل االجتماعى:

"فيسبوك و لينكيد إن و  تويتر وجوجل"

الخطة التسويقية:



الطاقة الكهربائية المركبة في العالم خالل عقدين من الزمنستشكل طاقة الرياح والطاقة الشمسية قرابة نصف 

الخبراء و العاملين
و المهتمين بمجال

المجتمعية المسئولية 
و التنمية المستدامة

رؤساء مجلس إدارة 
الشركات و المدراء

التنفيذيين و االدارات 
العليا

ممثلي
 الحكومة

ا�هلية الجمعيات 
و المنظمات

الغير هادفة للربح 

شركات
القطاع الخاص

شارك بخبراتك مع:



مليار سيارة كهربائية١ يرى مورجان ستانلي أنه بحلول عام ٢٠٤٧ سوف يكون هناك 
مليار سيارة كهربائية على الطريق

تعلم كيفية جذب مصادر 
التمويل لدعم المشروعات 

الخضراء

تعرف علي متطلبات 
التحول نحو النمو 

ا�خضر 

تعرف علي أدوات 
االستثمار الخضراء

تعرف علي أهداف و 
أنماط االقتصاد ا�خضر

تعرف علي استراتيجيات 
التحول نحو النمو ا�خضر

اكتشف دور االبتكار 
والتكنولوجيا في االسراع 
من التحول نحو االقتصاد 

ا�خضر

لماذا تشارك معنا:



مليار دوالر٢٩٨ تم إنفاق ٢٩٨ مليار دوالر على توليد الطاقة المتجددة في عام ٢٠١٧
 مقارنة بـ ١٣٢ مليار دوالر على توليد الطاقة من الوقود ا�حفوري

المحاور:

المتحدثون :

- التخطيط المتكامل ·دارة المخلفات المنزلية الصلبة؛ نحو االستدامة المالية.

- أحدث التقنيات المبتكرة في إعادة التدوير.

- سبل تحسين بيئة التشريعات و الحوافز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

- آليات تنمية قطاع إعادة التدوير المصري.

- المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة و الصناعة

- الدكتورة ياسمين فؤاد، معالي وزيرة البيئة

- الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة.

- الدكتور  على أبو سنة، المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة

- الدكتور  حاتم الجمل، رئيس مجلس إدارة شركة إمباور لتدوير المخلفات

- الدكتور  أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب االلتزام البيئي - اتحاد الصناعات

(GIZ)  السيدة روث إيربيك، مديرالبرنامج الوطني ·دارة المخلفات الصلبة -

مدير الجلسة:  الدكتور أحمد جابر، رئيس شركة كيمونيكس مصر لالستشارات

أجندة الملتقي :

التسجيل٩:٠٠ – ١٠:٠٠

الجلسة ا¬ولي: ا»دارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وسبل التحول١١:٠٠– ١٢:٠٠
إلى اقتصاد دائري لتحقيق قيمة مضافة.

 الكلمات ا»فتتاحية

إستراحة

١٠:٠٠ – ١٠:٣٠

١٠:٣٠– ١١:٠٠



أجندة الملتقي :

الجلسة الثانية: محركات االقتصاد ا¬خضر و فرص النمو١٢:٠٠– ٠١:٠٠
في القطاعات المختلفة

 

المحاور:

المتحدثون:

- تحسين كفاءة الموارد الصناعية و زيادة القدرة التنافسية

- الزراعة المستدامة و تحقيق ا�من الغذائي

- االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات الخضراء للتحول نحو مجتمع رقمي

- النقل المستدام و مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

- المهندس شريف عبدالفتاح، نائب رئيس شنايدر الكتريك مصر

- السيدة آناكيارا سكاندون،  مدير مشروعات بمكتب االمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر

-  أحمد مصطفي العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو ا�خضر

مدير الجلسة: الدكتور أحمد حزين، مدير إدارة بشركة كيمونيكس مصر لالستشارات



المحاور:

المتحدثون:

- المباني الخضراء والتنمية الحضرية المستدامة.

- ما هي التقنيات والمواد ا�ساسية للمباني المستدامة؟

- ما هي أسس و معايير المباني الخضراء في مصر؟

- آليات دمج التقنيات الخضراء والذكية في المدن الجديدة.

- تخضير المناطق الحضرية في المدن القديمة ؛ هل هو ممكن؟

- المهندس عماد غالى، رئيس شركة سيمنس مصر

- الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر
- المهندس أحمد سليم, الرئيس التنفيذي لشركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري

-  الدكتور أحمد حسن، رئيس مجلس اداره شركه ماريوت هيلز 

- الدكتور محمد بيومي، ممثل برنامج ا�مم المتحدة ا·نمائي في مصر

- الدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة ”Egypt-PV“،  وأستاذ البيئة والتنمية
العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث ا·سكان والبناء.

مدير الجلسة:  الدكتور صالح الحجار، رئيس مجلس مصر للبناء ا�خضر

 الجلسة الثالثة: المدن الخضراء و المدن الذكية.٠١:٠٠– ٠٢:٠٠

أجندة الملتقي :



إستراحة٠٢:٠٠– ٠٢:٣٠

المحاور:

-  نظرة عامة على آليات التمويل ا�خضر في السوق المصرية.

-  النماذج المالية والتجارية لصناعة توليد الطاقة الشمسية الالمركزية وخارج الشبكة.

-  تحديات نماذج ا�عمال الخضراء في الوصول إلى التمويل خاصة في مجاالت إدارة المخلفات 

والطاقة المتجددة.

-  أحدث أدوات وآليات التمويل ل´عمال الخضراء.

 الجلسة الرابعة: التمويل ا¬خضر.٠٢:٣٠– ٠٣:٣٠

أجندة الملتقي :

المتحدثون:

- السيدة سينا حبوس ، رئيسة قسم التنمية المستدامة و مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة

المالية

- السيد وليد اللبدي، المدير االقليمي  لمصر واليمن وليبيا، مؤسسة التمويل الدولية 

- ا�ستاذ تامر  راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية التجاري وفا بنك إيجيبت

- الدكتور توفيق عبد الوهاب، قطاع التمويل متناهي الصغر - بنك القاهرة

 ا�ستاذ أحمد مرتضي، مصرفي رئيسي ، الطاقة والموارد الطبيعية، البنك االوروبي العادة
االعمار و التنمية. (غير مؤكد)

-ممثل عن البنك ا�هلي المصري.

مدير الجلسة: الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة لالستثمار و المناطق

الحرة.



أجندة الملتقي :

المحاور:
- خلق فرص العمل والمساواة بين الجنسين في سوق الطاقة المتجددة بمصر.

- التصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة المتجددة.

- العالقة بين الطاقة المتجددة والسياحة المستدامة.

- دور الطاقة المتجددة في تعزيز ا�من الغذائي والمائي.

الجلسة  الخامسة: دور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف٠٣:٣٠– ٠٤:٣٠
التنمية المستدامة 2030

المتحدثون :

- الدكتور ماجد كرم  الدين، كبير الخبراء الفنيين بالمركز ا·قليمى لكفاءة الطاقة.

- المهندس شريف الجبلى، رئيس شركة إنارة للطاقة واالستثمار الصناعى. 

- الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة.

- الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة 

- السيد عماد حسن، مستشار وزارة السياحة للتنمية المستدامة.  (غير مؤكد)

مدير الجلسة: الدكتور هشام عيسي، مؤسس مشارك بشركة دي كاربون و خبير

في علوم البيئة وتغير المناخ

التوصيات و الختام٠٤:٣٠– ٠٥:٠٠

الغداء٠٥:٠٠– ٠٦:٠٠



من امدادات الطاقة٢٢٪ يمكن للطاقة المتجددة أن توفر ٢٢٪ من إمدادات 
الطاقة لمصر في عام٢٠٣٠ مقارنة ٥٪ في ٢٠١٤

الراعي البالتيني :    (١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري)

وضع لوجو الراعي على لوحة ا�عالنات أمام قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على جميع إعالنات المؤتمر المطبوعة و ا�لكترونية

توزيع خبر صحفي عن مشاركة الشركة
عرض فيديو لمدة ٣٠ ثانية على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر

عرض توضيحي لمدة ١٠ دقائق
نشرات بريدية

وضع اللوجو على خلفية المنصة
وضع اللوجو على الموقع ا�لكتروني للمؤتمر

وضع اللوجو على دعوات المؤتمر
١٠ تذاكر مجانية للحضور

مساحة عرض ٤x٢  متر

عروض الرعاية:



مليار دوالر٢٫٥ تبلغ االستثمارات في قدرات الطاقة المتجددة  ٢٫٥ مليار دوالر سنويا

الراعي الذهبي :    (١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري)

وضع لوجو الراعي على لوحة ا�عالنات أمام قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على جميع إعالنات المؤتمر المطبوعة و ا�لكترونية

عرض فيديو لمدة ٣٠ ثانية على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على خلفية المنصة

وضع اللوجو على الموقع ا�لكتروني للمؤتمر
وضع اللوجو على دعوات المؤتمر

٥ تذاكر مجانية للحضور
مساحة عرض ٣x٢  متر

عروض الرعاية:



من المحافظ المؤسسية١٠٪
يتوافق االتجاه التصاعدي في االستثمارات منذ عام ٢٠٠٧ مع التوصية

 باستثمار ١٠٪ على ا�قل من المحافظ المؤسسية مباشرة في الشركات
 التي تقود التحول ا�خضر العالمي ، وتحديث نماذج توزيع ا�صول

 االستراتيجية على حد سواء باعتبارها فرًصا وتخفيًفا للمخاطر

الراعي الفضي :    (٧٥,٠٠٠ جنيه مصري)

وضع لوجو الراعي على لوحة ا�عالنات أمام قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على جميع إعالنات المؤتمر المطبوعة و ا�لكترونية

وضع اللوجو على خلفية المنصة
وضع اللوجو على الموقع ا�لكتروني للمؤتمر

وضع اللوجو على دعوات المؤتمر
٣ تذاكر مجانية للحضور

مساحة عرض ٢x٢  متر

عروض الرعاية:



مساحة عرض

مساحة 2@3 متر لوضع booth خاص بك لعرض المواد الترويجية

مساحة عرض
٤٠,٠٠٠ جنيه مصري



أسعار الحضور

ا�فراد
١٠٠٠ جنيه مصري

(للفرد)



الملتـقى العربي

لالستثمار و مواطنة الشركات
في أبو ظبي

ا�ول

٢٠

المتحدثون

متحدث
١٠

الرعــاه

راعــى
٣٠٠

الحضور

شخص

ا¬عمال السابقة



المؤتمر

ا�قليمي ا�فريقي لالقتصاد
  ا�خضر ٢٠١٩  

الوزاري

٢٦

المتحدثون

متحدث
١٥

الشركاء

منظمة
و جهة  عالمية

و اقليمية 

١٥٠

الحضور

خبير 
و متخصص

ا¬عمال السابقة



الشركاء

CSR
ARABIA

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

شريك التحول المؤسسي

الداعم

الرعاة االعالميون

يقدمه لكمشريك العالقات العامة 



www. c s r a r a b i a . c omwww. c s r a r a b i a . c om

EconomyForum
Green

(+٢)  ٤٨٩ ٤٨٠ ٣٧ ٠٢ 
١١ ٠٦١ ٢٠٤ ٠١٠ - ٧٧ ٢٣٣ ٢٢٢ ٠١١

info@csrarabia.com
www.csrarabia.com

٣٨ شارع الكوثر - المهندسين، الجيزة - مصر

مؤتمر استراتيجيات التحول نحو االقتصاد االخضر

٢٩ سبتمبر٢٠١٩
فندق شيراتون القاهرة


