


عــن املبـادرة
العامل املبادرة الوطنية للمشروعات اخلضراء الذكية مبادرة غري مسبوقة على مستوى

.يف إطار االستعدادات لقمة املناخ
وتؤكد  املبادرة علـى ددةـة التعامـع مـب البعـد البيغـى وتملـريات املنـاخ مـن  ـ   

.ية والوصو  باملشروعات واألفكار املصرةة للعامل. مشروعات حمققة لتلك األهداف
:حيث مت 

باالطــار التنميمــى للمبــادرة 2022لســن  ( 2738)صــدور قــرار راــير الــو راء رقــ  
حملافمـات الوطني  للمشروعات اخلضراء الذكية  بتشكيع جلان تنفيذةة علـى مسـتوى ا

. برااس  السيد احملافظ
بشأن تشكيع جلنة 8/2022/ 15بتارةخ 2022لسن  ( 2174)وبناء علي  مت صدور قرار 

رية وحتـ  تنفيذةة للمبادرة الوطنية للمشروعات اخلضراء الذكية برااسة حمافظ البحـ
. اشراف السيد اللواء و ةر التنمية احمللية 



أعمــا  اللجنـة التنفيذةـة 
وهي اللجنة املسغولة عن التوعية باملبادرة والربامج التدرةبية ذات الصلة ودراسة املشروعات التي تقدم  للمشاركة من 
نة     املنصــة االلكرتونية للمبــادرة وفقـًا للمعاةري وا تيار املشروعات املتأهلة على مستوى احملافمة وعرضها على اللج

الوطنية للمنافسة على املستوى الوطني للمبادرة



ة أعما  اللجنة التنفيذة
يح على مستوى مجيب احملافمات لتوضـمب و ارة التخطيط مت حضور ادتماع أون الةن 

ذةـة يف اهداف املبادره و كيفية التسجيع على املنصة ووضب  طـة عمـع اللجـان التنفي
.املرحلة القادمة 

ى صـفحات قيام اللجنة بالتعاون مب املركز اإلع مى للمحافمة بالرتوةج اىل املبادرة علـ
( املوقب الرمسي للمحافمة ) التواصع االدتماعى 

يسـيري العضاء اللجنة التنفيذةة للمشروعات اخلضـراء الذكيـة لتدروب واتساب  انشاء 
سـراع مـن التواصع بني األعضاء، وفتح اجملا  ملشـاركة الـروابط وامللفـات بسـهولة ، واإل

.اختاذ القرار ومتابعة اإلجنا  
وعقـد ادتمـاع مـب السـاده  ولـي وقيـاداتاجمللر القومى للمـراة مت التواصع مب 

وعاتاجمللر القومى للبحرية بشرح املبادرة وكيفية التقدة  على منصة املشر



ة أعما  اللجنة التنفيذة
ة  علـى لشرح أليـات املبـادره وكيفيـ  التقـدكليىت العلوم و الزراعة مت التواصع مب 
.منصة املشروعات 

موـع مجعيـة فرهـاو  ـوو عيسـى ومت حضـوراجلمعيات االهليـة مت التواصع مب .
.مؤمتر نممتة اجلمعية عن املشروعات اخلضراء الذكية 

ة اجلدةـدة  ضـور راـير دهـا  مدةنـة النوبارةـجبها  مدةنـة النوبارةـة عقد ادتماع 
مسـتومر 18واجلهات التنفيذةة وكباراملسـتومرةن يف املنطقـة الصـناعية و ضـورعدد 

.و ولى بعض الشركات  الصناعية ومت شرح املبادرة وآلية التقدة  
يصـبحوا من أعضاء اللجنة التنفيذةة التي مت تشـكيلها باحملافمـة ل( 2)مت ترشيح عدد 

ور الفعلـى مسؤلني رمسيًا الستخدام املنصة من قبع معاىل نااب احملـافظ وذلـك للحضـ
.7/9/2022بتارةخ للربنامج التدرةىب بالقاهرة 



ة أعما  اللجنة التنفيذة
ة وحـاالت والذى تناو  شرح أليـات املشـاركللربنامج التدرةىب األعضاء املرشحني حضور

.استبعاد املشارةب املقدمة وأليات ومعاةري التقيي  لكع فغات املشروعات 
وقــد ودهــ  اللجنــة 2022/ 9/10بتــارةخ ادتمــاع برااســ  نااــب احملــافظ مت حضــور 

عات على التنفيذةة بالتواصع مب مزةد من اجلهات لتعمي  املبادرة والد و  باملشرو
:املنص  ومت التواصع مب اجلهات االتية 

ي  الفنيشرك  ميـاه الشـرب والصحى بالبحرية                    الرتبية والتعلي  والتعل
نقابة املهندسني 

لشـرح أليـات التقيـي  واالسـتبعاد ومت 15/9/2022بتارةخ ادتماع أون الةن مت عمع 
ة هلـا ومت التنوة  علـى التأكيـد علـى أصـحاب املشـارةب للتسـجيع يف الفغـات املخصصـ
ة مـن قبـع بالفعع التواصع مب أصحاب املشروعات املستوفاه وتوديه  للفغة الصـحيح

.أعضاء اللجنة 



ة أعما  اللجنة التنفيذة
ة وحـاالت والذى تناو  شرح أليـات املشـاركللربنامج التدرةىب األعضاء املرشحني حضور

.استبعاد املشارةب املقدمة وأليات ومعاةري التقيي  لكع فغات املشروعات 
وقــد ودهــ  اللجنــة 2022/ 9/10بتــارةخ ادتمــاع برااســ  نااــب احملــافظ مت حضــور 

ةب علـى التنفيذةة بالتواصع مب مزةد من اجلهات لتعمي  املبادرة والـد و  باملشـار
:املنص  ومت التواصع مب اجلهات االتية 

ي  الفنيشرك  ميـاه الشـرب والصحى بالبحرية                    الرتبية والتعلي  والتعل
نقابة املهندسني 

لشـرح أليـات التقيـي  واالسـتبعاد ومت 15/9/2022بتارةخ ادتماع أون الةن مت عمع 
ة هلـا ومت التنوة  علـى التأكيـد علـى أصـحاب املشـارةب للتسـجيع يف الفغـات املخصصـ
مـن قبـع بالفعع التواصع مب أصحاب املشارةب املسـتوفاه وتـوديه  للفغـة الصـحيحة

.أعضاء اللجنة 



ة أعما  اللجنة التنفيذة
ء جمالر ملراكز ومدن احملافم  ورؤسااعداد دورى جلميب املدةرةات والوحدات احمللية مت 

  وتسـجيع اداره الشركات ورؤساء املصاحل احلكومية ورؤساء اهليغات للتأكيد على تقدة
املشروعات على املنصة االلكرتونية للمبادرة الوطنية للمشروعات

سـب اسـتيفاء الستكما  نللتواصع مب كاف  املشاركني مت انعقاد اللجنة يف نفر اليوم 
%  .100بيانات املشروعات املقدمة لتصع اىل نسبة  

سـتوفى العداد تقرةر ةشمع مجيب الفغـات وحتدةـد املفر  مجيب املشروعات املقدم  مت 
عـر  والملري مستوفى واملكرر وال غى من املشارةب للوقوف على امجاليـات كـع فغـة و

.تقرةر ةومى على نااب احملافظ



اللجنة التنفيذةة إدتماعات 



مراحـع تأهيـع املشـروعات





سبتمرب 22-20املرحلة األوىل من 
ري و وضب  طة عمع لإلط ع على املشروعات وفحصـها يف كـع فغـ  وفقـا للمعـاةمرحل  االستبعاد 

ــغو  و ارة  ـــب مس ــتبعادات م ــ  االس ــا ملناقش ــن ةومي ــاع اون الة ــع ادتم عم
: تبني االتى التخطيـط 

أعداد املشروعاتالفغـــــــــة م
املقدمة 

أعداد املشروعات
املستبعدة 

نسبة 
د االستبعا

أعداد املشـروعات 
  اخلاضعة للتقيي

2%131185الكبيـرةاملشروعات 1
11%322166املشروعات املتوسطة2
2%11982(حياة كرمية ) الصملرية املشروعات احمللية 3
6%13754املشروعات املقدمة من الشركات الناشغة4
1%121192لربــحاملبـادارت واملشـاركات اجملتمعيـة غري اهلـادفة ل5
3%181583ستدامةاملشروعات التنموةة املتعلقة باملرأة وتمليري املناخ واال6

مشــروع25%997475االمجــــــــــا 



سبتمرب 29-25من الوانية املرحلة 

التقيي  مرحل  
ض مت عمع مقاب ت مب أصحاب املشـارةب لعـر  املشـروع امـام اللجنـ  واسـتيفاء بعـ

.البيانات للتأكد من كونها فكره مكتمل  األركان 
لتصـبح املشـروعات مشـروع12مت اسـتبعاد مـنه  مشروع 25امجاىل عدد املشروعات 
:بيانه  كالتاىل مشروع 13املتبق  بعد االستبعاد 

:على مستوى احملافمة بيانه  كالتاىل مشروعات 6مت ا تيار 

املشروعات
الكبيـرة

املشروعات 
املتوسطة

املشروعات احمللية 
(حياة كرمية ) الصملرية 

ن املشروعات املقدمة م
الشركات الناشغة

املبـادارت واملشـاركات 
بــحاجملتمعيـة غري اهلـادفة للر

املشروعات التنموةة 
يري املتعلقة باملرأة وتمل
املناخ واالستدامة

151411





فغـة املشروعات كبرية احلج 

توليمة اس  املشروع 
(الزراعـة بدون تربـة  )  

اس  املشروع 

(  حممد عبد الفتاح س م)السيد مقدم املشروع 

زراعة التنتج شرك  توليم  منتجاتها عن طرةق نبذة عن املشروع 
عاليــة التقنيــة الرأســي  دا ــع حاوةــات شــحن 

لي  عاالصوب الزدادي  اململلق  والزراعات بدا ع 
. بدون تربة  التقني  باسلوب  راعات 
الزراعـة قـدم بنمـام 40تزرع شـرك  توليمـ  بـدا ع حاوةـات شـحن حجـ  

.الرأسية 
.تعد احلاوةة مزرعة متكاملة من البذرة ا  احملصو 

فدان يف 2.5مرت مربب لكنها تنتج ماةنتج  28مساحة احلاوةة علي االر  
.السنة



فغة املشروعات املتوسطة

فرو ةنا فـودFROZENAاس  املشروع  اس  املشروع 

(ى عاد  عبدالصمد الصريف)السيد مقدم املشروع 

نبذة عن املشروع 

ــع  ــع لتحوة ــدد املراح ــار متع ــط انت ــن   ــارة ع ــنب عب املص
ر من حالتهـا األوليـة إىل البطـاط( اخلام)البطاطر الطا دة 

الفرانش فراةز النصف مقلية وتعبغتها
% 30للتصدةر و % 70وتملليفها واملصنب انتادة مقس  مابني 

الكـربى للسوق احمللى مقسمة مابني اهلاةرب مارك  واملطاع 
واملنشأت السياحية 



فغة املشروعات احمللية الصملرية 
(حياة كرمية)

فر  املخلفات من املنبباس  املشروع 

(حممد السيد عبداملنع  )السيد مقدم املشروع 
ــة نبذة عن املشروع  ــدار بالطاق ــة ت ــر  امليداني ــدات الف وح

ـــوم  ـــة وةق ـــارة والتهوة الشمســـية لإلن
العاملني بارتداء امل بر الواقية

قباهلا واستقبا  مفرو ات املخلفات وتصنيفها ومرادعتهـا بعـد اسـت
بعـا  لتوفري افضع  امات املصانب ودون حتلع كيميـااي ومنـب االن
 يـث احلراري نتيجة تفاعع املخلفات مب بعضها نتيجـة الرتاكمـات

  او ةت  الفر  او  باو  سواء مـن األسـر باملنـا   او املـوالت التجارةـ
املؤسسات او غريها



فغة املشروعات املقدمة من 
الشركات الناشغة

منصــــة تــــرقي  ومتابعــــة  اس  املشروع 
االمرا  ل شجار والنخيع

(أ لد حممد أمحد األ ر) السيد مقدم املشروع 
نبذة عن املشروع 

منصـة لرتقـي  وحتليـع بيانـاتEgrobotsطورت شركة  
ات االشجار والنخيع معتمدة علي الروبوتـات يف مجـب البيانـ
يقـة والذكاء االصطناعي لتحليـع الصـور وتقـدة  توصـيات دق

حلالة كع شجرة باملزرعة 



املشروعات التنموةة املتعلقة باملرأة 
وتمليري املناخ واالستدامة

مشـــروع انتــــار الملـــا  احليـــــوي اس  املشروع 
ــا  )  ــوةة( البيود ــات العض ــن املخلف م

الناجتة من الصناعات الملذااية
(حممود السيد حممد التهامي )السيد مقدم املشروع 

املشــروع عبــارة عــن اســتخدام املخلفــاتنبذة عن املشروع 
اية العضوةة الناجتة من الصناعات الملذا

مادوالس( البيودا )النتار الملا  احليوي 
يف انتـار( البيودـا  ) العضوي حيث ةت  اسـتخدام الملـا  احليـوي 

لسـماد الطاقة الكهربااية أو احلـرق املباشـر يف الملليـات وةسـتخدم ا
ي الناتج يف تسميد االراضي الزراعية كبدةع للسماد الكيماو



املبادارت واملشاركات اجملتمعية 
غري اهلادفة للربح

ة منصة رصد وقيـا  املنـاطق املعرضـاس  املشروع 
أل طار التملري 

(امحد حييي مجا  الدةن راشد) السيد مقدم املشروع 

حصـر تعتمد املنصة يف فكرتهـا االساسـية علـىنبذة عن املشروع 
ع املناطق املعرضـة للخطـر  ـ  الرتكيـز علـى كـ

. منطقة على حدة
دةـد ةت  دراسة املنطقة من عدة اجتاهات خمتلفة للوقوف على الوضب الراهن وحت
اال ر من املشك ت البيغية والعمرانية واالدتماعية وغريها وذلك لتسهيع اجلزء

ه عمع املنصة وهو  لـق الفـرو والطاقـات لوضـب االفكـار واحللـو  اخلاصـة بهـذ
ي علـى هـذه املشك ت وبالتحدةد املتعلقة باخلطر االكرب وهو تـأ ري التملـري املنـا 

املنطقة بالتحدةد إلنقاذه




