
 

 

 
 

 2022المؤتمر المصرفي العربي لعام 

 "  يف املنطقة العربية االقتصادية تداعيات األزمة الدولية وتأثريها على األوضاع " 
 مصر العربية جمهورية  –القاهرة                   JW Marriottفندق               2022/ 19/05 –  18

 

 

 برنامج العمل والجدول الزمني  
 

 )اليوم األول من أعمال المؤتمر( 2022/ 18/05األربعاء يف 
 

 التسجيل للمؤتمر  -             09:45 – 08:00

 الدخول الى القاعة الرئيسية للمؤتمر واستقبال الضيوف  -                       09:45      
 

 حفــل اإلفتتـــــاح الرمسي للمؤمتر                                                    
          

   كلمــات الترحيـب:  10:50 – 10:00
 

 السالم الوطني لجمهورية مصر العربية   ❖
 ونشيد إتحاد المصارف العربية             

 

 إتحاد المصارف العربية، الكويت ، رئيس مجلس إدارة الشيخ محمد جراح الصباح معالي   -
  

 اتحاد بنوك مصر ،دارةاإلرئيس مجلس ،  سعادة األستاذ محمد األتربي  -
 

- Mr. Hubertus VaethFMF 
 

 العربية(، واشنطن)ممثل المجموعة   المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،  الدكتور محمود محيّي الدين معالي   -
 

 المحافظ، البنك المركزي المصري، مصر معالي األستاذ طارق حسن عامر،  -
 

 

 والقيادات العربية: حفل تكريم الشخصيات        11:30 - 10:50
 

 األستاذ وسام حسن فتوح  –كلمة األمين العام إلتحاد المصارف العربية  -
 

 

 المحافظ السابق للبنك المركزي األردني،   -معالي الدكتور زيـاد فريـز ➢

 " 2021جـائـزة: "محافـظ العام      
 

 الكويت،    رئيس والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان/نائب ال -جداسعادة األستاذ عادل عبد الوهاب الم  ➢

 " 2021الشخصية المصرفية العربية  جـائـزة: "     
 

 

 المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لتمويل التنمية ّي الدين،  يالدكتور محمود محمعالي   ➢

 واشنطن   ،)ممثل المجموعة العربية( والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي  ورائد قمة المناخ، المستدامة، 

 " 2022 الـرؤيـة القـيـاديـة جـائـزة: "     
   

 (  2022لعام  المؤتمر المصرفي العربي  –تذكارية  صورة) 
 

 المعرض المرافق للمؤتمر ولقاءات ثنائية   إستراحة وجولة على      12:00 – 11:30
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                                                 "  يـي العربـن الغذائـعلى األمالدوليـة  ة ـر األزمـتأثي"     :       30:13 - 00:12

 انقطاع واردات القمح والذرة والحبوب من روسيا وأوكرانيا الى الدول العربية سيناريوهات -
 والبدائل المتوفرة على المديين القصير والمتوسط    

 االستثمار في مشاريع زراعية بين الدول العربية  الذاتي من خاللاالمن الغذائي العربي  -

 مؤشرات األمن الغذائي للدول العربية  -
 

    :رئيسية اتكلم
 

 الزراعة واستصالح األراضي، مصر  ةراوزمستشار الوزير للسياسات الزراعية،  ،الدكتور سعد نصارمعالي  -

 الدول العربية جامعة - المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمدير العام،  ،معالي البروفيسور إبراهيم الدخيري -

 المحافظ، سلطة النقد الفلسطينية، فلسطين ،الدكتور فراس ملحممعالي  -

 نائب الحاكم، مصرف لبنان، لبنان ،سليم شاهين الدكتور -

- Mr. Praveen Agrawal ، المتحدةبرنامج األغذية العالمي لألمم  ،اإلقليميالمدير 

 
   ولقاءات ثنائية إســتراحة 13:45 - 13:30

 

 "  ةـل املطروحـًا والبدائـاز عامليـوالغ طـار النفـاع أسعـارتف"       :الثانيةجلسة العمل        :0015 - 45:13
 

 األسعار؟ ما هي استفادة الدول العربية المصدرة للنفط من ارتفاع   -
 في أسواق النفط عبر زيادة صادرات الدول العربية  كيفية تحقيق التوازن  -
 الفرص المتاحة لالستثمار المصرفي العربي في الطاقة البديلة  -

        

   إتحاد مصارف الكويت، الكويت، األمين العام، الدكتور حمد الحساوي :رئيس الجلسة
 

ونـالمتحدث
 

 وزير البترول األسبق، مصر المهندس أسامة كمال، معالي  -

 البنكية،   الممارسات لجنة ورئيس اإلدارة مجلس عضو ،بخاري صالح بن أحمد أسامة األستاذ -

 السعودية، الدولية  التجارة غرفة    

 (، السعوديةAPICORPالبترولية ) مدير مالي رئيسي، الشركة العربية لإلستثمارات الدكتور شريف أيوب، -

   ، أميركاThe Amdeya Group، الرئيس التنفيذي، الدكتور وليد علم الدين -

 
 األردن - بدعوة من البنك العربيحفـل غـداء       15:00-16:30

 

 

 المؤتمر( )اليوم الثاني من أعمال  19/05/2022 في الخميس
 متابعة التسجيل وقهوة الصباح  09:30 - 9:00

   إفتتـاح أعمـال اليـوم الثانـي من المؤتمـر   09:30-10:00
 

 يشارك فيه كل من:، / فرانكفورت2022مؤتمر صحفي لإلعالن عن القمة المصرفية العربية الدولي لعام  

 Mr. Hubertus VaethFMF 

 األمين العام، إتحاد المصارف العربيةاألستاذ وسام حسن فتوح،  -
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   " ةالتحويالت املاليتفاعل األسواق املالية العربية مع االزمة وآفاق "          30:11 - 00:10
        

 األسواق والمصارف العربية تحول استثمارات وودائع عالمية الى  -
 انعكاسات األزمة على أسواق رأس المال والبورصات  -
       احتماالت زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة -

 لبنان، العربية األمين العام، إتحاد أسواق المال، الدكتور رامي الدكاني 
 

ونـالمتحدث
 

 مصر ، البورصة المصريةمجلس اإلدارة،  رئيسمحمد فريد صالح،  الدكتور سعادة -

 ، بورصة عمان، األردن الرئيس التنفيذي، مازن الوظائفياألستاذ  -

   ، مصرهيرميسالمالية مجموعة ال ،رئيس قطاع البحوثأحمد شمس الدين، األستاذ  -

 ركة إن آي كابيتالش -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  ، محمد متولياألستاذ  -

 ولقاءات ثنائية  إســتراحة 11:45 - 11:30
 

 "  يف ظل االزمة اجليوسياسية الدولية   املخاطر التي تواجه النمو االقتصادي العاملي " جلسة العمل الثانية:         00:13 - 45:11
        

 نشوء تحالفات وتكتالت اقتصادية ومالية جديدة   -
 تراجع النمو االقتصادي العالمي نتيجة لالزمة  -
 تأثيرات االزمة على الدول الفقيرة وذات المديونية المرتفعة -

       

 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، بنك القاهرة، مصراألستاذ طارق فايد،  :رئيس الجلسة
  

ونـالمتحدث
 

 إتحاد الغرف العربية  األمين العام، ،معالي الدكتور خالد حنفي -

 الغرفة التجارية العربية البرازيلية، البرازيل  ،األمين العاماألستاذ تامر منصور،  -

 مدير إدارة التكامل االقتصادي، جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، -
 

 ولقاءات ثنائية  إســتراحة 13:15 - 13:00
 

 " التمويل االخضر وآليات تعزيز التمويل ملستقبل مستدام " :الثالثة جلسة العمل          30:14 - 15:13
        

 دور القطاع الخاص في مكافحة التغير المناخي  -
 االستثمار في التكنولوجيا الخضراء والتمويل المستدام في المنطقة العربية -
 االستثمار في تنمية اقتصادية واجتماعية منخفضة االنبعاثات -

     دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة -
 

 مصر  ،CIB  الدولي التجاري بالبنك المستدام  التمويل قطاع رئيس ،القادر عبد  داليا  دكتورةال  :رئيس الجلسة
 

ونـالمتحدث
 

 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة. مستشار دولي للتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر، المدير السابق حسين أباظة،  الدكتور -

- Mr. Nepomuk Dunz ،واشنطن مجموعة البنك الدولي، متخصص مسؤول ، 

 Finance In Motionرئيس المكتب االقليمي، مؤسسة ، محمد مرسياالستاذ  -

 

  وتوزيع الدروع على المؤسسات المتعاونة والراعيةتالوة البيـان الختامي  15:00- 14:30

 

 بدعوة من إتحاد بنوك مصر حفـل غـداء   15:00-16:00

 



 

 

 
The Arab Banking Conference 2022: 

 

“ The repercussions of the international crisis 

& its impact on the economic situation in the Arab region ” 
 

18th & 19th May 2022           JW Marriott Hotel                      Cairo - Egypt 
 

 

Agenda & Timetable 
 

 

Wednesday 18/05/2022 (first day of conference proceedings) 
     

    08:00 – 09:45                    Conference Registration  
            09:45                          Entering the main Conference Hall & welcoming the VIPs /guests 

 

Conference Official Opening Ceremony 
 

10:00 – 10:50      Welcoming Addresses: 
 

                  * Egypt National Anthem & UAB Anthem 
 

- H.E. Sheikh Mohamad EL Jarrah Al Sabah, Chairman, Union of Arab Banks 
 

- Mr. Mohamad Eletreby, Chairman, Federation of Egyptian Banks 

Vice Chairman, Union of Arab Banks - Representative of the Egyptian 

Banking Sector, Egypt 
 

- Mr. Hubertus Vaeth, Managing Director, Frankfurt Main Finance (FMF) Germany  
 

- H.E. Dr. Mahmoud Mohieldine, Executive Director- International Monetary  

     Fund (Representing Arab Group), Washington 
 

- H.E. Mr. Tarek H. Amer, Governor, Central Bank of Egypt 
 

 
 

10: 50– 11:30         Arab Personalities Honoring Ceremony: 
 

  - Word of UAB Secretary General – Mr. Wissam H. Fattouh, Announcing the Awards: 
    

 

➢ H.E. Dr. Ziad Fariz, Former Governor of the Central Bank of Jordan, 

   “Governor of the Year Award for 2021”  
 
 

➢ Mr. Adel AbdulWahab Al Majed, Vice Chairman & CEO, Boubyan Bank, Kuwait 

“Arab Banker Award for 2021” 
 

➢ H.E. Dr. Mahmoud Mohieldine, Special Envoy on Financing the 2030 Agenda for  

Sustainable Development -United Nations, Pioneer of the Climate Summit & Executive 

Director- International Monetary Fund (Representing Arab Group), Washington     

         “Leadership Visionary Award for 2022” 
 

     (Memorial Photo –Arab Banking Conference for 2022) 

   

11:30 – 12:00               Visit to the Exhibition accompanying the conference & Networking 
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12:00 – 13:30              Session 1:       “The impact of the international crisis  

              on Arab food security” 
   

- Scenarios of interruption of wheat, corn and grain imports from Russia and Ukraine to the  

      Arab countries and the available alternatives in the short and medium run  

- Investing in agricultural projects among Arab countries to achieve self-Arab food security 

- Food security indicators for Arab countries 
  

Keynote speeches: 
 

- H.E. Dr. Saad Nassar, Senior Advisor to the Minister of Agriculture and                       

Land Reclamation, Egypt 

- H.E. Dr. Firas Melhem, Governor, Palestine Monetary Authority, Palestine 

- Dr. Salim Chahine, Vice Governor, Banque Du Liban, Lebanon 

 - H.E. Prof Ibrahim El Dukheri, Director General, The Arab Organization for 

Agricultural Development, Sudan 

- Mr. Praveen Agrawal, Representative & Country Director,  

          United Nations World Food Program 

 
13:30 – 13:45                  Coffee Break & Networking 

 

13:45 – 15:00               Session 2:           “The rise in global oil and gas prices  

                 and the alternatives” 
 

- What are the benefits of the Arab oil-exporting countries from increasing prices  

- Achieving balance in global oil markets by increasing the exports of Arab countries  

- Investments opportunities for Arab banking sector in alternative energy 
 

 

Chair:  

    Dr. Hamad Al Hesawi, Secretary General, Kuwait Banking Association, Kuwait 
       

Speakers: 

- H.E. Eng. Osama Kamal, Former Minister of Petroleum & Mineral Resources, Egypt

- Mr. Osama A. Ben Saleh Bukhari, Member of the Board of Directors & Head of  

    Banking Commission, International Chamber of Commerce, KSA 

- Dr. Sherif Ayoub, Chief Financial Officer, Arab Petroleum  

     Investments Corporation, KSA 

- Dr. Walid Alameddine, Executive Chairman, The Amdeya Group, USA 

   

 
15:00 – 16:30                Lunch, hosted by Arab Bank- Jordan 

 
           End of Day 1 proceedings 
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Thursday 19/05/2022 (second day of conference proceedings) 
 

09:00 – 09:30            Registration continues & morning coffee 

 
09:30-10:00           Opening Ceremony of the 2nd Day Proceedings  
 

           Press conference announcing  
                                               The International Arab Banking Summit “IABS 2022” in Frankfurt: 

 

- Mr. Hubertus Vaeth, Managing Director, Frankfurt Main Finance (FMF) Germany 

- Mr. Wissam H. Fattouh, Secretary General, Union of Arab Banks 
 

 

10:00 – 11:30            Session 1:  “The interaction of Arab financial markets with the crisis 

                                                        and the prospects for remittances” 
 

- Transferring global investments and deposits to Arab markets and banks  

- Repercussion of crisis on capital markets & stock exchange  

- Potential increase in inflation & raising interest rates 
 

Chair: Dr. Rami El Dokany, Secretary General, Arab Federation of Capital Markets, Lebanon 
 

Speakers: 

- Dr. Mohamed Farid Saleh, Executive Chairman, The Egyptian Exchange 

- Mr. Mazen Wathaifi, CEO, Amman Stock Exchange, Jordan 

- Mr. Ahmad Shams El Din, Head of Research Dept., EFG Hermes 

- Mr. Mohamed Metwally, CEO & Managing Director, NI Capital 

  
11:30 – 11:45               Coffee Break & Networking 

 
11:45 – 13:00             Session 2:   “ Risks facing global economic growth in light of the 

                                                                              international geopolitical crisis” 

- The emergence of new economic and financial alliances and blocs  

- The decline in global economic growth as a result of the crisis  

- Effects of the crisis on poor and highly indebted countries 

 

Chair: Mr. Tarek Fayed, Chairman & CEO, Banque Du Caire, Egypt 
 

Speakers: 

- H.E. Dr. Khaled Hanafy, Secretary General, Union of Arab Chambers 

- Mr. Tamer Mansour, Secretary General, Arab Brazilian Chamber of Commerce, Brazil 

- Dr. Behjat Abou ElNasser, Director/ Economic Integration Dept., League of Arab States 

 
13:00 – 13:15                   Coffee Break & Networking 
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13:15 – 14:30             Session 3:   “Sustainable Finance for Adaptation and Mitigation”  

- The role of private sector in combating climate change  

- Investing in green technology and sustainable finance in the Arab region  

- Investing in low emissions economic and social development 

- Role of Green Banking in achieving sustainable development 
 

Chair: Dr. Dalia Abdel Kader, Chief Sustainable Officer,  

                 Commercial International bank (CIB) Egypt 
 

Speakers: 

- Dr. Hussein Abaza, International Consultant on Sustainable Development and      

     Green Economy, Former Director at the United Nations Environment Program 
- Mr. Nepomuk Dunz, Professional Officer, the World Bank Group, Washington 

- Mr. Mohamed Morsy, Country Head, Finance in Motion, Egypt 
 

 

14:30-15:00                 Declaration & Award distribution for Cooperating & Sponsoring Institutions 

 

15:00-16:00                 Lunch, hosted by Federation of Egyptian Banks 

 

 

 

  

N.B.:   UAB reserves the right to modify the program as it sees fit 
 

 


