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شرم الشيخ 
جمهوريــة مصـــر العربيــة

المصري المركزي  البنك  محافظ  معالي  رعاية  تحت 
عبداهلل حسن  األستاذ 

منتدى
اإلستدامة

والتمويل المستدام



األهـــداف
آليات تعزيز االستدامة  المنتدى الضوء علي  سوف يسلط هذا 
المصرفية والتمويل المستدام والتحديات والمخاطر التي تواجه 
الصيرفة  نحو  التحول  خالل  والبنوك  المركزية  المصارف 
الدولية  التمويل  دور مؤسسات  أهمية  يتناول  كما   ، الخضراء 

واإلقليمية والمحلية في دعم استراتيجيات وخطط التحول .

كما يستهدف هذا المنتدى استعراض متطلبات تطبيق وإدراج 
سياسات التمويل المستدام في ضوء أفضل الممارسات العالمية، 
وذلك علي أيدي نخبة مختارة ومتميزة من خبراء العالم العربي 

وعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

لخلفيـــــة ا

منتدى اإلستـــدامـــــة
والتمويل المستدام

          يشهد العالم اهتماماً بالغاً بالتنمية المستدامة والسعى نحو تحقيق أهدافها ، وخاصة في ظل التغيرات المناخية والمخاطر الناشئة عنها ، األمر الذى 
يستدعى تكثيف الجهود الدولية واإلقليمية والمحلية لمواجهة تلك التداعيات التي قد تؤثر سلباً على مستقبل التنمية في العديد من البلدان .

وتبرز أهمية االستدامة والتمويل المستدام في دعم االستقرار المالي والمصرفي كإحدى الركائز األساسية نحو تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة 
من خالل دمج العناصر البيئية واالجتماعية وقواعد الحوكمة عند تقديم التمويل لما له من أثر إيجابي على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر ، وكذلك 
توجيه رؤوس األموال إلى مشاريع مستدامة من خالل إصدار وإدارة األدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندة التنمية 

المستدامة.

كما تساهم مؤسسات التمويل الدولية والمصارف المركزية بصورة فعالة نحو توفير اآلليات واألدوات والمبادئ والمبادرات التي تعزز فرص البنوك نحو 
تفعيل مبادئ التمويل المستدام وتعزيز فرص التحول نحو الصيرفة الخضراء وتحقيق االستدامة المصرفية ، كما تلعب التطورات التكنولوجية الحديثة في 

المصارف دوراً هاماً في تعزيز االستفادة من تلك الفرص.

وجذب  االستثمارية  الفرص  تعزيز  فى  رئيسياً  العباً  المالية  األسواق  وتُعد 
انتشار  تزايد  ظل  في  الخضراء  السندات  إصدار  وتعزيز   ، المستثمرين 

االستثمار البيئي واالجتماعي ، بما يساهم في تحقيق أهداف االستدامة.

من  العديد  جهود  تضافر  ضرورة  يتطلب  األمر  فإن  األهداف  لتلك  وتحقيقاً 
الهيئات والمنظمات الحكومية والتشريعية لتطوير البنية التشريعية والقانونية 
التحول والوصول إلى  والتنظيمية لتوفير بيئة مواتية تساهم في نجاح عملية 

تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الدول.

فعاليات  الشيخ عقب عقد  بمدينة شرم  المنتدى  أهمية عقد هذا  تنبع  ومن هنا 
نوفمبر ٢٠٢٢ ، في إطار تعزيز دور  بها في    COP27مؤتمر األطراف
التحول  خالل  من  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  المصرفي  القطاع 
ومبادرات  استراتيجيات  المنتدى  يتناول  حيث   ، المصرفية  االستدامة  نحو 
وأدوار كل من دور مؤسسات التمويل الدولية والمصارف المركزية والبنوك 
والتمويل  االستدامة  تعزيز  في  الحكومية  المنظمات  والهيئات  المال  وأسواق 
مناقشة  مع   ، والمصرفي  المالي  االستقرار  تعزيز  في  ومساهمتها  المستدام 
متطلبات تطبيق وإدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات االئتمانية 
العالمية  والمبادرات  الممارسات  أفضل  واستعراض   ، للبنوك  واالستثمارية 

المتعلقة بالتمويل المستدام .



المشاركون المستهدفون
محافظي ومدراء والموظفين الرئيسيون في البنوك المركزية العربية.  •

المدراء والمعاونون الرئيسيون في الجهات االشرافية والرقابية العربية.  •
المدراء والمعاونون الرئيسيون في مؤسسات التمويل الدولية والصناديق اإلقليمية.   •

المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات االستدامة والتمويل المستدام بالبنوك.  •
المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات المخاطر في البنوك العربية.  •

المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات االئتمان والتمويل.  •
المدراء والمعاونون الرئيسيون في إدارات التجزئة المصرفية.  •

المدراء والمعاونون الرئيسيون في أسواق المال العربية.  •
المدراء والمعاونون الرئيسيون في الهيئات والمنظمات الحكومية والتشريعية العربية.  •

منتدى اإلستـــدامـــــة
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المواضيع الرئيسية:
التمويل المستدام ودوره في تعزيز االستقرار المالي والمصرفي.  .1

مؤسسات التمويل الدولية ودورها فى دعم التحول نحو االستدامة المصرفية.  .2

ظاهرة تغير المناخ : الفرص والتحديات وأثرها علي المخاطر المالية للبنوك.     .3

دور الهيئات والمنظمات الحكومية والتشريعية والتنظيمية في توفير بيئة مواتية لدعم االستدامة المصرفية.  .4

عرض تجارب حول : مبادرات البنوك المركزية نحو تعزيز االستدامة لمواجهة مخاطر تغير المناخ وآليات التطبيق.  .5

إدماج عناصر التمويل المستدام: البيئية والمجتمعية والحوكمة ضمن إستراتيجيات البنوك.   .6

المنتجات المصرفية الخضراء والتكنولوجيا المالية وتعزيز آليات التمويل المستدام في البنوك.   .7

دور أسواق المال فى تعزيز الفرص االستثمارية بالقطاعات منخفضة الكربون والمستدامة.   .8

المعايير العالمية لإلفصاح وتقييم آثار االستدامة المصرفية.  .9

عرض أفضل الممارسات العالمية لمبادرات ومنتجات التمويل المستدام.  .10
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The world is witnessing considerable interest in sustainable development and striving towards achieving 
its goals, especially in light of climate changes and their risks, which call for intensifying the international, 
regional and local efforts to confront these repercussions that may negatively affect the future of development 
in many countries. 

The importance of sustainability and sustainable financing in supporting financial and banking stability is 
considered as one of the main pillars for achieving several sustainable development goals, through integrating 
environmental and social factors and governance rules when providing financing, because of their positive 
impact on corporate performance and on reducing risk levels, as well as directing funds to the sustainable 
projects through issuing and managing sustainable and green financial instruments in order to finance projects 
within the sustainable development programs and agenda. 

The international financing institutions and central banks also contribute effectively in providing mechanisms, 
tools, principles and initiatives that enhance the opportunities of banks for promoting sustainable financing 
principles and improving the opportunities for transformation towards green and sustainable banking, where 
modern technological developments in banks play an important role in enhancing the exploitation of these 
opportunities. 

BACKGROUND 

Financial markets are a major player in promoting 
investment opportunities, attracting investors, and 
promoting green bond issuance in light of the increasing 
spread of environmental and social investment, which 
contribute to achieving the sustainable goals. In order 
to achieve these goals, it is necessary to combine the 
efforts of many governmental and legislative bodies 
and organizations to develop the legislative, legal and 
regulatory infrastructure in order to provide an enabling 
environment that contributes to the success of the 
transformation process and to achieve sustainable 
development at the country level. 

Hence the importance of holding this forum in 
Sharm El-Sheikh – Egypt, after holding COP27 
Conference in November 2022, within the framework 
of strengthening the role of the banking sector in 
achieving the sustainable development goals through 
a shift towards sustainable banking, as the forum 
focuses on the strategies, initiatives and roles of 
each of the international financing institutions, central 
banks, banks, financial markets, and governmental 
bodies and organizations in promoting sustainability 
and sustainable financing, and their contribution to 
enhancing financial and banking stability. The forum 
will also discuss the requirements for applying and 
including sustainable financing policies within the 
credit and investment policies of banks, and reviewing 
the best practices and global initiatives related to 
sustainable financing.

OBJECTIVES:
 This forum will shed light on the 
mechanisms for enhancing banking 
sustainability and sustainable financing, and 
the challenges and risks facing central banks 
and banks during the transition towards green 
banking. 

It will also address the importance of the role 
of international, regional and local financing 
institutions in supporting transformation 
strategies and plans. This forum also aims to 
review the requirements for the application and 
inclusion of sustainable financing policies in 
light of international best practices, delivered by 
a selected and distinguished group of experts 
from the Arab region and from specialized 
international institutions. 



SUSTAINABILITY 
AND 
SUSTAINABLE FINANCE 
FORUM

• Governors, directors and principal employees of Arab central banks. 
• Directors and their principal associates in Arab supervisory authorities. 
• Directors and their principal associates in international financing institutions and regional funds. 
• Directors and their principal associates in sustainability and sustainable financing departments of banks. 
• Directors and their principal associates in risk management departments.
• Directors and their principal associates in credit and finance departments. 
• Directors and their principal associates in retail banking departments. 
• Directors and their principal associates in the Arab financial markets. 
• Directors and their principal associates in Arab governmental and legislative bodies and organizations.

TARGET PARTICIPANTS 

FORUM THEMES AND TOPICS
1. Sustainable financing and its role in enhancing financial and banking stability. 
2. International financing institutions and their role in supporting the transition towards banking 
sustainability. 
3. The phenomenon of climate change: opportunities and challenges and their impact on banks’ 
financial risks.
4. The role of governmental, legislative and regulatory bodies and organizations in providing an 
enabling environment to support banking sustainability. 
5. Presenting central banks' initiatives for enhancing sustainability to confront climate change risks 
and their implementation mechanisms. 
6. Integrating sustainable funding elements: Environmental, Social, and Governance, within banks’ 
strategies. 
7. Green banking products and financial technology, and promoting sustainable financing mechanisms 
in banks. 
8. The role of financial markets in promoting investment opportunities in low-carbon and sustainable 
sectors. 
9. International standards for disclosure and assessment of the effects of banking sustainability. 


