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 في إطار حرص الدولة المصرية علي تحقيق التنمية المستدامة و تنفيذ استراتيجية مصر 2030 تم إطالق استراتيجية مصر للتحول
 نحو االقتصاد األخضر حيث تستهدف أن تلتزم %30 من مشروعات الخطة االستثمارية بمعايير االستدامة البيئية و يتجلي ذلك في عدد

 المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 20/21 و التي بلغت 691 مشروعا بإجمالي 447.3 مليار جنيه و تم رصد %15 من
 إجمالي االستثمارات بالموازنة العامة لتلك المشروعات في المجاالت المختلفة كالزراعة و النقل و الكهرباء و الطاقة المتجددة و إدارة
 المخلفات وغيرها ، و يأتي ذلك لمواجهة المخاطر و التحديات المستقبلية التي تواجه مصر من التغيرات المناخية، األمن الغذائي، األمن

 المائي،  ضمان االستقرار االقتصادي، مشكالت الصحة العامة، ضمان اإلتاحة التكنولوجية و الحفاظ على التنوع البيولوجي

 في إطار حرص الدولة المصرية علي تحقيق التنمية المستدامة و تنفيذ استراتيجية مصر 2030 تم إطالق استراتيجية مصر للتحول
 نحو االقتصاد األخضر حيث تستهدف أن تلتزم %30 من مشروعات الخطة االستثمارية بمعايير االستدامة البيئية و يتجلي ذلك في عدد

 المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 20/21 و التي بلغت 691 مشروعا بإجمالي 447.3 مليار جنيه و تم رصد %15 من
 إجمالي االستثمارات بالموازنة العامة لتلك المشروعات في المجاالت المختلفة كالزراعة و النقل و الكهرباء و الطاقة المتجددة و إدارة
 المخلفات وغيرها ، و يأتي ذلك لمواجهة المخاطر و التحديات المستقبلية التي تواجه مصر من التغيرات المناخية، األمن الغذائي، األمن

 المائي،  ضمان االستقرار االقتصادي، مشكالت الصحة العامة، ضمان اإلتاحة التكنولوجية و الحفاظ على التنوع البيولوجي

 لذلك تنعقد الدورة الثالثة لملتقي استراتيجيات التحول نحو االقتصاد األخضر، بهدف خلق الفرص و عقد الشراكات الفعالة بين األطراف
 المعنية و المهتمة بتحقيق تنمية مستدامة علي أرض الوطن و دفع عجلة التحول نحو االقتصاد األخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية

 و يناقش الملتقي هذا العام محركات اإلسراع من عملية التحول نحو االقتصاد األخضر و رصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء
 في ظل التحديات التي يشهدها العالم و المقومات التي تمتلكها مصر لمواجهة تلك التحديات ، إضافة إلي مصادر التمويل المستدام
 و كيفية الوصول إليها و أهمية االستثمار المسئول لدفع مسيرة التنمية المستدامة و آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتفعيل دورها في تلك المسيرة
 كما يتناول الملتقى مالمح اقتصاديات المستقبل و يستعرض مفاهيم االقتصاد األزرق و االقتصاد االورجواني وغيرها ، فضال عن

 تهديدات التغيرات المناخية وما تحمله من فرصا واعدة. ويناقش عدد من القضايا و الملفات الهامة مثل سالسل اإلمداد الخضراء و
 االستثمار المؤثر و البناء األخضر، باإلضافة إلي الرؤية التشريعية لمنظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات في مصر واالقتصاد الدائري

الرقمي و غيرها

 يعد الملتقى المنصة التفاعلية األكثر تاثيرا لألطراف المعنية بالنمو األخضر حيث يجتمع الخبراء و المهتمين من الشركات و المؤسسات و
 الجهات الحكومية، عالوة على حضور أطراف المثلث الفعال لتنفيذ تلك الخطط متمثل فى الجهات المانحة و الممولة و الشركات الممولة

و البنوك و المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات الخضراء

 و الجدير بالذكر أن الملتقي تم عقد نسخته األولي ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري االقليمي الفريقيا حول االقتصاد األخضر بالتعاون مع
 المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر، وتالها النسخة الثانية والتي شهدت حضور أكثر من 450 من الخبراء و المنظمات و الشركات الرائدة

بمجاالت الطاقة والمدن الذكية و االتصاالت وإعادة التدوير وغيرها

 و يقام علي هامش الملتقي هذا العام معرض يتيح  الفرصة لرواد األعمال و أصحاب المشروعات الخضراء و الصديقة للبيئة لعرض
 أعمالهم وسط نخبة من ممثلي الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني و المنظمات الدولية و االقليمية لتبادل اآلراء و الخبرات

  و عقد الشراكات الفعالة من أجل تعظيم فرص النمو المستدام لتلك المشروعات

 لذلك تنعقد الدورة الثالثة لملتقي استراتيجيات التحول نحو االقتصاد األخضر، بهدف خلق الفرص و عقد الشراكات الفعالة بين األطراف
 المعنية و المهتمة بتحقيق تنمية مستدامة علي أرض الوطن و دفع عجلة التحول نحو االقتصاد األخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية

 و يناقش الملتقي هذا العام محركات اإلسراع من عملية التحول نحو االقتصاد األخضر و رصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء
 في ظل التحديات التي يشهدها العالم و المقومات التي تمتلكها مصر لمواجهة تلك التحديات ، إضافة إلي مصادر التمويل المستدام
 و كيفية الوصول إليها و أهمية االستثمار المسئول لدفع مسيرة التنمية المستدامة و آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتفعيل دورها في تلك المسيرة
 كما يتناول الملتقى مالمح اقتصاديات المستقبل و يستعرض مفاهيم االقتصاد األزرق و االقتصاد االورجواني وغيرها ، فضال عن

 تهديدات التغيرات المناخية وما تحمله من فرصا واعدة. ويناقش عدد من القضايا و الملفات الهامة مثل سالسل اإلمداد الخضراء و
 االستثمار المؤثر و البناء األخضر، باإلضافة إلي الرؤية التشريعية لمنظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات في مصر واالقتصاد الدائري

الرقمي و غيرها

 يعد الملتقى المنصة التفاعلية األكثر تاثيرا لألطراف المعنية بالنمو األخضر حيث يجتمع الخبراء و المهتمين من الشركات و المؤسسات و
 الجهات الحكومية، عالوة على حضور أطراف المثلث الفعال لتنفيذ تلك الخطط متمثل فى الجهات المانحة و الممولة و الشركات الممولة

و البنوك و المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات الخضراء

 و الجدير بالذكر أن الملتقي تم عقد نسخته األولي ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري االقليمي الفريقيا حول االقتصاد األخضر بالتعاون مع
 المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر، وتالها النسخة الثانية والتي شهدت حضور أكثر من 450 من الخبراء و المنظمات و الشركات الرائدة

بمجاالت الطاقة والمدن الذكية و االتصاالت وإعادة التدوير وغيرها

 و يقام علي هامش الملتقي هذا العام معرض يتيح  الفرصة لرواد األعمال و أصحاب المشروعات الخضراء و الصديقة للبيئة لعرض
 أعمالهم وسط نخبة من ممثلي الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني و المنظمات الدولية و االقليمية لتبادل اآلراء و الخبرات

  و عقد الشراكات الفعالة من أجل تعظيم فرص النمو المستدام لتلك المشروعات
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Lorem ipsum

 منصة ألخبار
المسئولية المجتمعية

و االستدامة 

 موقع لمؤتمرات
المسئولية المجتمعية

و االستدامة 

قاعدة بيانات
تضم أكثر من 
          محترف  

خريطة تنموية
 للمسئولية المجتمعية 

و التنمية المستدامة

تطبيق هاتف
محمول محدث 

أكثر من
    مؤتمرا 

رائدا في السوق 

 شبكة تضم
أكثر من

         خبير  

        

منذ 2015
أكثر من

          شركة
أكثر من

         منظمة 
مجتمع مدني
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األعمال السابقة

 الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية
القاهرة 2015 

 الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية
بورسعيد 2018 القاهرة 2019 االسكندرية 2018

القاهرة 2016 
 الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية

القاهرة 2017 
 الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية

القاهرة 2018 
 الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية

االسكندرية 2017
 الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية
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األعمال السابقة

مؤتمر استراتيجيات االتصاالت المؤسسية مؤتمر التفكير االستراتيجي  المؤتمر الوزاري االقليمي الفريقيا  
حول االقتصاد األخضر - 2019   

ملتقى استراتيجيات التحول نحو االقتصاد األخضر

 األسبوع العربي للتنمية المستدامة
النسخة األولى 2017

 الملتقي العاشر للمسئولية المجتمعية
و التنمية المستدامة 2020 – القاهرة 

األسبوع العربي للتنمية المستدامة
النسخة الثانية 2018 

 األسبوع العربي للتنمية المستدامة
النسخة الثالثة 2019 

المؤتمر االعالمى األول
لمؤسسات العمل العربى المشترك 
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الموقع    اإللكتروني 

 االنتظام في تحديث األجندة و أخبار المتحدثين
و المشاركين في الحدث

 حملة إعالنات يتم وضعها في الصحف و المجالت
الرائدة لدعم الخطة التسويقية

اإلعالنات المطبوعة 

 يقوم فريق مدرب بالتواصل مع المهتمين بالحدث
عبر الهاتف

التسويق عبر الهاتف 

إعالنات المواقع اإللكترونية 

سيتم نشر اإلعالنات في المواقع اإللكترونية الرائدة

تغطية تلفيزيونية 
االتصال بقنوات التلفزيون الرائدة لتغطية أحداث المؤتمر

حملة البريد اإللكتروني 

حملة بريد إلكترونية لألشخاص المهتمة بالحدث
و دعوتهم للمشاركة 

 حملة ترويجية عبر مواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك
"و لينكدان و تويتر و جوجل

حملة تستهدف وسائل اإلعالم المحلية و الدولية لضمان تغطية
إعالمية في كافة وسائل اإلعالم المطبوعة و اإللكترونية 

 SMS خدمة الرسائل النصية 
لدينا قاعدة بيانات داخلية و خارجية لضمان الوصول

ألكبر عدد من المهتمين 

يتم إعداد برنامج خاص لكبار الزوار لالستفادة بمميزات
إضافية أثناء المؤتمر 

العالقات العامة برنامج خاص لكبار الزوار 

مواقع التواصل االجتماعي 
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الحكومة 

الوزارات، الهيئات العامة و الحكومة و ممثليهم

منظمات المجتمع المدني 

المجتمع المدني و المنظمات غير الهادفة للربح

سفراء الدول األجنبية 

الوزارات، الهيئات العامة و الحكومة و ممثليهم

المنظمات الدولية و المحلية 

التي تعمل علي دعم أهداف التنمية المستدامة

القطاع الخاص 

مجتمع األعمال بما في ذلك الشركات و منظمات األعمال

رواد األعمال و الشركات الناشئة

الذين يسعون وراء أحالمهم

الباحثين

الذين يبحثون عن مستقبل أكثر إشراقا
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تعرف
علي محركات التحول نحو االقصاد األخضر

تعرف
علي أدوات االستثمار الخضراء

اكتشف
 دور االبتكار و التكنولوجيا في اإلسراع من

التحول نحو االقتصاد األخضر

تواصل
 مع خبراء االقتصاد و األطراف المعنية

بالتنمية المستدامة

تعرف
 علي فرص النمو األخضر بالقطاعات

المختلفة

 تعلم
 كيفية جذب مصادر التمويل لدعم

المشروعات الخضراء

تعرف
علي أنواع اقتصاديات المستقبل

www.csrarabia.com
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10:00 - 9:00التسجيل

 تناقش الجلسة مالمح التعاون متعدد األطراف الفعال و سبل اإلسراع من عملية التحول نحو االقتصاد األخضر في ظل
 ما يشهده العالم من تحديات و تغيرات مفاجئة و ما تمتلكه مصر من مقومات و فرص واعدة.في وجود مجموعة من أبرز
ممثلي الحكومات و الكيانات االقتصادية في مصر و الوطن العربي يستعرضون الفرص المتاحة لتحقيق التنمية الخضراء

 تناقش الجلسة مالمح التعاون متعدد األطراف الفعال و سبل اإلسراع من عملية التحول نحو االقتصاد األخضر في ظل
 ما يشهده العالم من تحديات و تغيرات مفاجئة و ما تمتلكه مصر من مقومات و فرص واعدة.في وجود مجموعة من أبرز
ممثلي الحكومات و الكيانات االقتصادية في مصر و الوطن العربي يستعرضون الفرص المتاحة لتحقيق التنمية الخضراء

سة
 الجل

االفتتاحية
التوجه نحو التعاون

متعدد األطراف 
لتحقيق

النمو األخضر 

11:00 – 10:00

 • دور التعاون متعدد األطراف في تعزيز النمو األخضر
 • مالمح خريطة االستثمار األخضر بمصر    

 • الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية التحول لالقتصاد األخضر   

 •  الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي   
 •  االستاذ كريستيان برجر، سفير و رئيس بعثة االتحاد األوروبى في القاهرة    

 •  الفريق اللواء عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع     
 •  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة 

• الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط و التنمية االقتصادية 

 المتحدثون

المحاور
.

أين توجد الفرص؟

تجربة مصرية11:00 – 11:45



 

 
1:00 - 11:45

 يتحدث الخبراء و قادة المؤسسات التمويلية و رؤساء المنظمات االقليمية و الدولية حول مالمح اقتصاد المستقبل في
 ضوء مبادئ االستثمار المسئول و أدوات التمويل المستدامة، كما تستعرض الجلسة أهم الفرص المتاحة لفتح آفاق

 استثمارية جديدة بالقطاعات الحيوية تحقق نمو اقتصادي مستدام و تنمية عادلة، باإلضافة إلي تعزيز االبتكار في خلق
حلول للتحديات البيئية و تنمية القدرات البشرية لالستعداد للمستقبل

 يتحدث الخبراء و قادة المؤسسات التمويلية و رؤساء المنظمات االقليمية و الدولية حول مالمح اقتصاد المستقبل في
 ضوء مبادئ االستثمار المسئول و أدوات التمويل المستدامة، كما تستعرض الجلسة أهم الفرص المتاحة لفتح آفاق

 استثمارية جديدة بالقطاعات الحيوية تحقق نمو اقتصادي مستدام و تنمية عادلة، باإلضافة إلي تعزيز االبتكار في خلق
حلول للتحديات البيئية و تنمية القدرات البشرية لالستعداد للمستقبل

سة
 الجل

محركات
االقتصاد األخضر 

 

 
1:15 –  1:00

 التغيرات
المناخية

.

.

ث الخبراء
حدي

 • مصادر التمويل المستدام و كيفية الوصول إليها
 • من يستحق التمويل

 • االستثمار المسئول و دوره في االستعداد للمستقبل

مديرة الجلسة

 • االستاذ وليد لبدي، المدير االقليمي لمصر و اليمن و ليبيا، مؤسسة التمويل الدولية (مؤكد   
•األستاذة ميادة مجدي راغب، ممثل مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بمصر - جايكا (مؤكد   

 • 

(
(

 • EBRD – البنك األوروبي إلعادة البناء و التنمية   
 • GIZ – المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي   

 • GEFF- برنامج تمويل االقتصاد األخضر

 • د.داليا عبدالقادر، رئيس قطاع االستدامة ،البنك التجاري الدولي  
 

 يتناول أهم آثار التغير المناخي علي مصر و المنطقة، و ما هي االجراءات الالزمة للتكيف مع تلك المتغيرات، باإلضافة
 إلي استعراض أهم الفرص الكامنة في القطاعات المختلفة التي تتولد من تحديات التغير المناخي مثل الطاقة و الزراعة

و التكنولوجيا و غيرها

(مؤكد)

المتحدثون المقترحون

المتحدث

المحاور

CIB  

التمويل – االستثمار – التصدير )

التهديد الذي يحمل الفرص.

   دكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة و تغير المناخ

)



 

 

 

2:30 – 2:15

1:30 – 1:15

2:15 – 1:30

ث الخبراء
حدي

البناء األخضر
ث الخبراء

حدي

 نحو رؤية تشريعية
لقانون تنظيم إدارة
المخلفات في مصر 

 استراحة المعرض

 سيتناول الحديث أهم التوجهات الرئيسية للبناء األخضر، ومعايير استخدام المواد الخضراء للحصول على شهادة 
 فضال عن كيف يساعد التصميم األخضر في أن يقلل من اآلثار السلبية على البيئة ، ويعظم الفوائد االقتصادية - خاصة

.في ضوء جائحة كوفيد 19

 سيتناول الحديث أهم التوجهات الرئيسية للبناء األخضر، ومعايير استخدام المواد الخضراء للحصول على شهادة 
 فضال عن كيف يساعد التصميم األخضر في أن يقلل من اآلثار السلبية على البيئة ، ويعظم الفوائد االقتصادية - خاصة

.في ضوء جائحة كوفيد 19

 سيستعرض الحديث الرؤية التشريعية لمنظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات في مصر من خالل تعديل األطر المؤسسية
 والقانونية والحوكمة، باإلضافة إلي تناول الوضع الحالي والوضع المستقبلي للمنظومة من خالل بيان فلسفة القانون

 الجديد لتنظيم إدارة المخلفات في إطار ماسبق . كما يلقي الضوء على أهمية التشريعات واألدوات االقتصادية الخضراء
.في إنجاح منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات

 سيستعرض الحديث الرؤية التشريعية لمنظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات في مصر من خالل تعديل األطر المؤسسية
 والقانونية والحوكمة، باإلضافة إلي تناول الوضع الحالي والوضع المستقبلي للمنظومة من خالل بيان فلسفة القانون

 الجديد لتنظيم إدارة المخلفات في إطار ماسبق . كما يلقي الضوء على أهمية التشريعات واألدوات االقتصادية الخضراء
.في إنجاح منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات

 ا.د هند فروح، استاذ البيئة و التصميم المستدام بالمركز القومي لبحوث االسكان و البناء، ومدير المشروع القومي لنظم 
الخاليا الشمسية الصغيرة – مركز تحديث الصناعة و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ا.د هند فروح، استاذ البيئة و التصميم المستدام بالمركز القومي لبحوث االسكان و البناء، ومدير المشروع القومي لنظم 
الخاليا الشمسية الصغيرة – مركز تحديث الصناعة و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المستشار الدكتور إيهاب طارق، مستشار وزيرة البيئة، ودبلوماسي سابق بمنظمة األمم المتحدة للبيئة ، خبير التشريعات
البيئية باألمم المتحدة

 المستشار الدكتور إيهاب طارق، مستشار وزيرة البيئة، ودبلوماسي سابق بمنظمة األمم المتحدة للبيئة ، خبير التشريعات
البيئية باألمم المتحدة

.

.

.

.

 LEED ، 

المتحدث

المتحدث
 

 

 
3:45 –2:30

سة
 الجل

 أفضل الممارسات في
االستثمارات الخضراء

.
.

.
.
.

 • الطاقة
 • إعادة التدوير 
 • إدارة المياه و معالجتها 

 • الزراعة
 • النقل

 • المهندس عماد غالي، رئيس شركة سيمنز مصر
 • األستاذ عمرو القاضي، المدير االقليمي لمصر والشرق األوسط و افريقيا – بنك البالستيك

 •  المهندس شريف الجبلي، رئيس شركة إنارة 
 

المتحدثين



التوصيات و الختام5:15 – 5:30

4:00 – 3:45

ث الخبراء
حدي

 مستقبل سالسل
اإلمداد و إدارة

المخاطر ما بعد 
كوفيد19- 

األستاذ أحمد منصور، األمين العام للهيئة القومية للبريد المصرياألستاذ أحمد منصور، األمين العام للهيئة القومية للبريد المصري

 ستسلط الضوء على الحاجة إلى تحويل نماذج سلسلة التوريد التقليدية والبحث عن حلول رقمية طويلة المدى ، كما
 ستناقش كيفية استجابة الشركات الضطراب األعمال وتحديات سلسلة التوريد من اإلغالق العالمي

 لكوفيد 19

 ستسلط الضوء على الحاجة إلى تحويل نماذج سلسلة التوريد التقليدية والبحث عن حلول رقمية طويلة المدى ، كما
 ستناقش كيفية استجابة الشركات الضطراب األعمال وتحديات سلسلة التوريد من اإلغالق العالمي

. لكوفيد 19
المتحدث

5:15 – 4:00

 تضم الجلسة عدد من أبرز االقتصادين و قادة البنوك و صناديق االستثمار لتبادل الرؤي و استشراف مالمح اقتصاد
 المستقبل  و ستستعرض الجلسة أهم الفرص في السوق المصري لتعزيز التعافي االقتصادي  ودفع نماذج األعمال
 للتحول لتصبح أكثر مرونة و نظافة و مراعاة للبيئة. و تتناول دور االستثمار المؤثر في خلق جيل من نماذج األعمال

  المسئولة و ذات الغرض

 تضم الجلسة عدد من أبرز االقتصادين و قادة البنوك و صناديق االستثمار لتبادل الرؤي و استشراف مالمح اقتصاد
 المستقبل  و ستستعرض الجلسة أهم الفرص في السوق المصري لتعزيز التعافي االقتصادي  ودفع نماذج األعمال
 للتحول لتصبح أكثر مرونة و نظافة و مراعاة للبيئة. و تتناول دور االستثمار المؤثر في خلق جيل من نماذج األعمال

.  المسئولة و ذات الغرض

سة
 الجل

 التمويل المسئول و
 االستثمار المؤثر يشكالن

 اقتصاد المستقبل؟

المحاور
 •   دور البنوك و صناديق االستثمار في دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة ما بعد الجائحة
 •   الفرص الواعدة لتعزيز حجم اسهامات المشروعات الصغيرة و المتوسطة في عملية التعافي

 •  مالمح االستثمار المؤثر و كيفية االستفادة منه في توجيه رؤوس األموال

 •  األستاذ أحمد األلفي، المؤسس و الرئيس التنفيذي لسواري فينشرز و جريك كامبس
    •  األستاذة شيرين شهدي، مدير مجموعة سي دي سي البريطانية لالستثمار المؤثر في مصر

 

 •   مستقبل اجندة التنمية في ظل تبني االستثمار المسئول في مصر

 المتحدثون
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ي250,000 
اع

لر
ا البالتيني

•وضع شعار الشركة تحت مسمى الراعى البالتيني 

 رعاه بحد أقصى) 

• وضع لوجو الشركة علي لوحة اإلعالنات أمام قاعة الملتقي 

•وضع اللوجو علي جميع إعالنات الملتقي المطبوعة و اإللكترونية 

• توزيع خبر صحفي عن مشاركة الشركة في الملتقى   

•وضع اللوجو علي خلفية المنصة  

• وضع اللوجو علي الموقع اإللكتروني للملتقي 

• وضع اللوجو علي دعوات الملتقي  

• مساحة عرض 2*3  

ج.م

• إعالن لمدة 3 أشهر علي الموقع االلكتروني للشركة

• وضع شعار الشركة تحت مسمى الشريك االستراتيجي

•وضع لوجو الشركة علي لوحة اإلعالنات أمام قاعة الملتقي  

•وضع اللوجو علي جميع إعالنات الملتقي المطبوعة و اإللكترونية  

• عرض فيديو 30 ثانية على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر      
• عرض فيديو 30 ثانية على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر      

• توزيع نشرات بريدية 

• وضع اللوجو علي خلفية المنصة 

•وضع اللوجو علي الموقع اإللكتروني للملتقي 

• وضع اللوجو علي دعوات الملتقي 

 350,000

الشريك
االستراتيجي 
ج.م

• توزيع خبر صحفي عن مشاركة الشركة في الملتقى   

5 ) ( 2 رعاه بحد أقصى) 

• مساحة عرض 2*4  

www.csrarabia.com



ي150,000 
اع

لر
ا الفضي

•وضع شعار الشركة تحت مسمى الراعى الفضي 

• وضع لوجو الشركة علي لوحة اإلعالنات أمام قاعة الملتقي 

•وضع اللوجو علي جميع إعالنات الملتقي المطبوعة و اإللكترونية 

•وضع اللوجو علي خلفية المنصة  

• وضع اللوجو علي الموقع اإللكتروني للملتقي 

• وضع اللوجو علي دعوات الملتقي  

• مساحة عرض 2*2  

ج.م يج.م200,000 
اع

لر
ا  الذهبي

•وضع شعار الشركة تحت مسمى الراعى الذهبي  

• وضع لوجو الشركة علي لوحة اإلعالنات أمام قاعة الملتقي 

• وضع اللوجو علي جميع إعالنات الملتقي المطبوعة و اإللكترونية 

• عرض فيديو 30 ثانية على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر   

• وضع اللوجو علي خلفية المنصة     

• وضع اللوجو علي الموقع اإللكتروني للملتقي 

• وضع اللوجو علي دعوات الملتقي  

• مساحة عرض 2*2  

www.csrarabia.com
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المعرض األول للمشروعات الخضراء
"تمويلك هنا"
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نبذة عن المعرض األول للمشروعات الخضراء
 هو معرض          لدعم المشروعات و الصناعات الخضراء، حيث يجمع أصحاب الشركات الرائدة و الشركات الصغيرة

  والمتوسطة ورواد األعمال والمبادرات التي تقدم حلول بيئية وتعالج تحديات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية
 بأهم البنوك والجهات المانحة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بتنمية وتعزيز االقتصاد األخضر في

مكان واحد

 هو معرض          لدعم المشروعات و الصناعات الخضراء، حيث يجمع أصحاب الشركات الرائدة و الشركات الصغيرة
  والمتوسطة ورواد األعمال والمبادرات التي تقدم حلول بيئية وتعالج تحديات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية
 بأهم البنوك والجهات المانحة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بتنمية وتعزيز االقتصاد األخضر في

مكان واحد
 و يتيح المعرض الفرصة ألصحاب المشروعات الخضراء في القطاعات المختلفة للحصول على المنح والتمويل الالزم و

كذلك  للبنوك و الممولين للوصول إلى العمالء المهتمين بقضايا النمو األخضر والتغير المناخي
 و يتيح المعرض الفرصة ألصحاب المشروعات الخضراء في القطاعات المختلفة للحصول على المنح والتمويل الالزم و

كذلك  للبنوك و الممولين للوصول إلى العمالء المهتمين بقضايا النمو األخضر والتغير المناخي

 يقام المعرض على هامش الملتقى  الثالث إلستراتيجيات التحول نحو  االقتصاد األخضر يوم 14  يونيو 2021 بفندق
 إنتركونتيننتال سيتي ستارز ، ويهدف إلى خلق منصة تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من تنمية

أعمالهم وبناء شراكات تزيد من فرصهم في تحقيق نمو مستدام لمشاريعهم

 يقام المعرض على هامش الملتقى  الثالث إلستراتيجيات التحول نحو  االقتصاد األخضر يوم 14  يونيو 2021 بفندق
 إنتركونتيننتال سيتي ستارز ، ويهدف إلى خلق منصة تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من تنمية

أعمالهم وبناء شراكات تزيد من فرصهم في تحقيق نمو مستدام لمشاريعهم

-توفير فرص تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة لمساعدتها في نمو حجم أعمالها -توفير فرص تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة لمساعدتها في نمو حجم أعمالها 

-تبادل الخبرات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة ودعمها لزيادة فرص النمو ومواجهة المخاطر  -تبادل الخبرات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة ودعمها لزيادة فرص النمو ومواجهة المخاطر  

-خلق بيئة تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها والتواصل مع  الجهات التمويلية  -خلق بيئة تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها والتواصل مع  الجهات التمويلية  

.

.

.

.

.

.
.

B2B



Corporate

Economy
Forum

Green

-البنوك 

-صناديق التنمية و االستثمار

-المؤسسات المالية

-البنوك 

-صناديق التنمية و االستثمار

-المؤسسات المالية

-الشركات الصغيرة والمتوسطة 

-رواد األعمال  

-الشركات الصديقة للبيئة

-الشركات الصغيرة والمتوسطة 

-رواد األعمال  

-الشركات الصديقة للبيئة

www.csrarabia.com

 -إيجاد فرص التمويل األخضر والمنح -إيجاد فرص التمويل األخضر والمنح

 -عرض تجارب و نماذج ناجحة للمشروعات  الصديقة للبيئة -عرض تجارب و نماذج ناجحة للمشروعات  الصديقة للبيئة
 -الوصول إلى مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة -الوصول إلى مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة

 -اكتشاف مزيد من  نماذج األعمال الخضراء  -اكتشاف مزيد من  نماذج األعمال الخضراء 
 -تعرف علي أفكار و رؤي عن طبيعة  األسوق الخضراء    -تعرف علي أفكار و رؤي عن طبيعة  األسوق الخضراء   

 االستفادة من مزيد من شبكات التواصل مع األطراف  
 المعنية بالتنمية المستدامة و النمو األخضر

 االستفادة من مزيد من شبكات التواصل مع األطراف  
 المعنية بالتنمية المستدامة و النمو األخضر

-
الطاقة شمسيةالطاقة شمسية - -
الطاقة الرياحالطاقة الرياح - -
الطاقة الكهرومائيةالطاقة الكهرومائية - -

 -إعادة تدوير البالستيك -إعادة تدوير البالستيك
 -إعادة تدوير المخلفات الصناعية -إعادة تدوير المخلفات الصناعية

إعادة تدوير المخلفات الزراعيةإعادة تدوير المخلفات الزراعية - -
 -السيارات كهربائية -السيارات كهربائية

الزراعة المستدامةالزراعة المستدامة - -
حلول التكنولوجيا النظيفةحلول التكنولوجيا النظيفة - -
السياحة المستدامة السياحة المستدامة  - -

الشركات الرائدة و قادة التغيير في المجاالت التالية
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40,000 10,000 

مســـاحة  
عرض الشركات

ت
يزا

لم
ا

ت
يزا

لم
ا طاولة الجمعيات

و الشركات الناشئة 

( المطبوعة و االلكترونية)

www.csrarabia.com

• مساحة 2×2 متر لوضع  
• وضع لوجو الشركة علي كافة اإلعالنات و المواد الترويجية 

• عرض المواد التسويقية الخاصة بالشركة 

• طاولة في منطقة االجتماعات  
• حضور شخصين 

• حضور شخصين 
• رول اب بجانب الطاولة 1 

• وضع المواد التسويقية علي الطاولة 
• منشور علي مواقع التواصل االجتماعي للملتقي 

(Booth)  الخاص بك  ال

ج.م ج.م



حضور في القاعة

1500  األفراد األفراد

مجموعهمجموعه  1200

الشركاتالشركات  10000

ج.م

ج.م

ج.م
(٥ أفراد على ا�قل)

(٨ أفراد ) تشمل وضع اللوجو
على الطاولة و االعالن عن

مشاركة الشركة على
منصات التواصل االجتماعي



الرعايات الحكومية السابقة

Ministry of Planning 
and Economic Development 

Ministry of International 
Cooperation

www.csrarabia.com



شركاءنا السابقون
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االعالمية الرعايات 

الداعمون

المتعاون  الشريك 



 

E

يقدمه لكم

 
 

 

الثالث المــــلتقى

 

 إلستراتيجيات  التحول
 نحو االقتصاد  األخضر

االستثمار األخضر&التمويل المستدام 

٣٨ شارع الكوثر، المهندسين - الجيزة
٣٧٤٨٠٤٨٩ - ٠١١٢٢٢٢٣٣٧٧

www.csrarabia.com

Economy
Forum

Green ١٤ يونيو ٢٠٢١
فـندق  انـــتركونتيننتال
سيتي ستارز - القاهرة

للتواصل معنا

Info@csrarabia.com
www.csrarabia.com

CSR Egypt

 

تحت رعاية
 معالى الدكتور مصطفى مدبولى   

رئيس مجلس الوزراء المصرى


