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 البيان الختامي لـ منتدى

 منتدى االسـتدامة والتمويل المستدام
0202اذار/ مارس  97-71شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية،      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اتحاد نظم ،  حسن عبدهللاتحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري االستاذ          

ً  منتدى واتحاد بنوك مصر البنك المركزي المصريمع  المصارف العربية بالتعاون  مصرفياً عربيا

 جمهورية مصر العربية، / شرم الشيخ مدينة في" منتدى االسـتدامة والتمويل المستدام "نوان بع

   .يجنسيرفندق بارك قاعة  فى 11/3/2023-17 خالل الفترة من

 
     اتحاد المصارف العربية، االمين العام فتوححسن الدكتور وسام سعادة  افتتح أعمال المنتدى       

رئيس مدينة   اللواء رماح هاشموسعادة اتحاد بنوك مصر،  مدير عام شريف جامعاالستاذ سعادة و

البنك  فظ لقطاع الشمول المالي واالستدامةاوكيل المح شريف لقماناالستاذ سعادة ، وشرم الشيخ

 القطاعممثلي من دولة عربية  71من مشارك ( 022) أكثر منوبمشاركة ، المركزي المصري

 فىعلى مدار ثالث ايام متتالية نتدى عمال الم، وقد تحدث في أ العربيوالمصري  المصرفيو المالي

حيث تناول وبحث المنتدى الموضوعات  عربيةاقليمية متحدث من مصر وعـدة دول  10 جلسة 07

 الهامة التالية :

 
  االستقرار المالى والمصرفى دعمالتمويل المستدام ودوره في 

 .المعايير العالمية لالفصاح وتقييم اثار االستدامة المصرفية 

   استراتيجيات ومبادرات البنوك المركزية نحو تعزيز االستدامة والتمويل المستدام  

  التمويل المستدام : الفرص والتحديات والحلول المبتكرة 

  أسواق المال و الفرص االستثمارية بالقطاعات منخفضة الكربون وتعزيز االستدامة 

  دور مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية في تعزيز االستدامة والتمويل المستدام 

  تغير المناخ: الفرص والتحديات وأثرها على المخاطر المالية للبنوك  ظاهرة 

 في توفير بيئة مواتية لدعم االستدامة المصرفية والتشريعية والتنظيميةالهيئات والمنظمات الحكومية دور 

  المنتجات المصرفية الخضراء والتكنولوجيا المالية فى تعزيز آليات التمويل المستدام في البنوك 

  إدماج عناصرالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية ضمن استراتيجيات البنوك 

 بادرات ومنتجات التمويل المستدامأفضل الممارسات العالمية لم 
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 وكانت من أبرز توصيات المنتدى :

 
بأهميةة تبنةي أهةداف الصةيرفة دعوة اتحاد المصارف العربية للتنسيق مع صندوق النقد العربي  -1

لمصةري تجربة البنةك المركةزي االخضراء وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية واالستفادة من 

 .ونقل هذه التجربة الى الدول العربيةفى مجال التمويل المستدام 

دمج عناصةةةرالحوكمة البيئيةةةة واالجتماعيةةةة والمؤسسةةةية ضةةةمن دعةةةوة المصةةةارف العربيةةةة لةةة -2

 ها.استراتيجيات

المسةةتدام بنةةاء القةةدرات فةةى مجةةال االسةةتدامة والتمويةةل وتدريبيةةة االسةةتمرار باعةةداد الخطةة  ال -3

 بالمصارف العربية.

ليةة يين والمؤسسةات الدوالعربيةة وعةدد مةن الشةركاء الةدولارف عقد شةراكات بةين اتحةاد المصة -4

لةدى تعزيةز القةدرات للوقوف على أفضةل الممارسةات الدوليةة والمتخصصة فى مجال االستدامة 

 .المصارف العربية

االهةداف والسياسةات بةين البنةوك المركزيةة والجهةات الوطنيةة ذات فةى تكامةل تحقيق ال ضرورة -5

 . اف التنمية المستدامةدالصلة بما يساهم فى تحقيق اه

ة الجهود المستمرة قى مجال الشةمول المةالي والمشةروعات حث المصارف العربية على مواصل -6

هيةةة الصةةغر والصةةةغيرة والمتوسةةطة لمةةةا لهةةم مةةن دور كبيةةةر فةةى تحقيةةةق اهةةداف التنميةةةة متنا

 .المستدامة

المخةةاطر أهميةةة دمةةج مخةةاطر تغيةةر المنةةاخ ضةةمن إطةةار إدارة حةةث المصةةارف العربيةةة علةةى  -7

 المصرفية وفقاً ألحدث متطلبات للجنة بازل.

بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية  منتدىبالتقدم المشاركون  فى نهاية المنتدىو

ً علي احتضان أعمال ال ً وحكومة وشعبا   كرم الضيافة وحسن االستقبال،على نتدى ومرئيسا

 .مع تمنياتهم إن يعم الخير والسالم ربوع جمهورية مصر العربية

 


