
حضراتكم لحضور الحلقة النقاشية الثامنة والثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي

وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثالثاء الخامس عشر من مارس 2016 القادم  
بمقر المركز العلمي األلماني وعنوانه 11 ش الصالح أيوب بالزمالك القاهرة.

وتيرة إنشاء الشركات الناشئة الخضراء على الصعيد المحلي المصري منذ عام 2011 لتصل 
اآلن إلى أكثر من مائتي شركة ناشئة تعمل في مجاالت الطاقة المتجددة والنفايات وإدارة 
موارد المياه والنفايات الخطرة والزراعة. وتحاول تلك الشركات تقديم حلول نظيفة لقضايا 
بيئية واقتصادية واجتماعية ملحة مثل النقص في مجال الطاقة والتلوث وتناقص مساحات 

األراضي الصالحة للزراعة وتوافر األراضي والمياه.
وفي حين ال يزال المستثمرون يشعرون بالقلق من ضخ أموالهم في شركات ناشئة خضراء؛ 
فإن استمرار التراجع في أسعار النفط على الصعيد الدولي قد يكون ذلك دافعا للمستثمرين 
الحلقة   هذه  خالل  ومن  مصر.  في  المحلي  االقتصادي  المستقبل  على  التركيز  إعادة  في 
النقاشية لمنتدى القاهرة للتغير المناخي سيقوم الخبراء المصريون والدوليون المشاركون 
تحديد  وكيفية  الخضراء  والمشاريع  الشركات  أركان  وتثبيت  دعم  كيفية  بمناقشة  فيها 

ومعالجة العوامل التي تعيق ازدهار ونمو األعمال التجارية المستدامة والصديقة للبيئة

شركات  ينشئون  فهم  باالستدامة  الخضراء  والشركات  المشاريع  أصحاب  التزام  على  بناءا 
تقوم على تقديم منتجات أو خدمات تعود بالنفع على البيئة. وقد أشار روبرت إسحاق مؤلف 
أولئك  الخضراء هم  األعمال  إلى ذلك بقوله:« أصحاب  الخضراء«  األعمال  رواد  :« صناعة  كتاب 
الحال أيضا بالنسبة  الثقافة السائد وكذلك  الذين يقومون بأعمال قد ال تتماشى مع نمط 
ألصحاب المشاريع االجتماعية فهم ال يحرصون على جمع األموال بقدر حرصهم على إيصال 

رسالة اجتماعية بعينها«.
األعمال  وتطوير  واالبتكار  االستدامة  بين  طرق  مفترق  على  العالم  وجود  من  الرغم  وعلى 
بخطط طويلة األمد فقد تم االعتراف على نطاق واسع بكل أنحاء العالم  باألهمية المتزايدة 
إقامة  تبني  اعتماد  أتاح  فقد  اإلطار  هذا  وفي  للبيئة.  والصديقة  الخضراء  األعمال  لقطاع 
مشروعات وأعمال مستدامة فرصا ألصحاب تلك المشروعات الخضراء في إقتصادات الدول 
القائمة على السوق في جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك جمهورية مصر العربية. وتتصاعد 

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة

ويعقب الفعالية بوفيه عشاء مفتوح 

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

السيد/ كون أودونيلد/ أحمد حزينالسيدة/ نورا كيمبمان السيد/ محمود جالل
الخبيرة في االستشارات التعليمية في 

الشرق األوسط وأوروبا
المدير التنفيذي لشركة 

التكنولوچيا النظيفة العربية 
مستثمر و رائد أعمال الشريك المؤسس والمدير العام 

لشركة داريا

السيد السفير/ يوليوس جيورج لوي
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

السيد الوزير د. خالد فهمي
وزير البيئة المصري )لم يتأكد(

ويتفضل بافتتاح هذه الحلقة النقاشية:

»األعمال والشركات 
الخضراء: كيفية االرتقاء 

بالشركات الخضراء الناشئة«


