
نظرة عامة عن البرنامج

2016 أكتوبر  26- لثاني ا ليوم  ا

جولة الربق:أدوات مبتكرة لمتويل مستدام 09:30 - 08:30

4 العامة  اجللسة 

االيجابي  األداء والتأثير  إلى  املخاطر  من  09:30 - 10:30

اسرتاحة 11:00 - 10:30

 :6 5 و  اجللستني املزتامنتني 
املستدامة  ◾ البورصات 
المتويل ذو األثر اإلجيايب: هنج  ◾

التمنية  متوييل جديد ألهداف 
املستدامة

12:15 - 11:00

الغداء  اسرتاحة  13:15 - 12:15

 :8 7 و  اجللستني املزتامنتني 
والغذاء   ◾ واملاء  الطاقة 
تقارير االفصاح املايل من أجل  ◾

االستدامة  حتقيق 

14:30 - 13:15

اسرتاحة 15:00 - 14:30

5 العامة  اجللسة 

املستدام  التمويل  مستقبل  16:30 - 15:00

اخلتايم احلفل  17:00 - 16:30

2016 اكتوبر  25- األول ليوم  ا

االفتتاح حفل  09:30 - 09:00

االفتتاحية اجللسة 

املستدام التمويل  األبواب،  فتح  10:30 - 09:30

اسرتاحة  11:00 - 10:30

2 العامة  اجللسة 

األخضر  اإلسالمي  التمويل  12:00 - 11:00

الغداء  اسرتاحة  13:00 - 12:00

 :2 1 و  اجللستني املزتامنتني 
 حنو متويل خاٍل من الكربون  ◾
ابنية ومدن مستدامة تمتتع  ◾ إنشاء 

باملرونة جتاه تغري املناخ

14:15 - 13:00

 :4 3 و  اجللستني املزتامنتني 
البيئية  ◾ املوجودات  االستمثار يف 

وإنشاهئا 
والتمنية  ◾ المتويلية  التكنولوجيا 

املستدامة 

15:30 - 14:15

اسرتاحة 16:00 - 15:30

3 العامة  اجللسة 

واألدوات  القواعد  للتغيير:  الالزم  الزخم 

العمل  وأطر  السياسات  اخلاصة بوضع 

مستدام  مالي  لنظام  واإلشرافية  التنظيمية 

17:00 - 16:00

العشاء حفل  22:00 - 18:00

مؤمتر و اجتماع الطاولة املستديرة العاملي 2016

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

٢٥ - ٢٦ أكتوبر 
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قائمة املتحدثني املؤكدة 

ازالن زينال عابدين زينال 

املالزيية، مالزييا املالية  األوراق  التنفيذي هليئة  املدير 
نادر عازر

لبورصة معان، األردن التنفيذي  الرئيس 
اخطر عزيز زيتي 

املالزيي، مالزييا نيغارا  بنك  حمافظ 
ناديا مكرم عبيد معالي د. 

 عضو جملس ادارة، البنك التجاري الدويل
أوروبا  العربية و  البيئة والتمنية لملنطقة  تنفيذي ملركز  و مدير 

للبيئة، مرص وزير سابق  )سيدار(، 

كرين جيرمي 

العربية  للطاقة، دولة اإلمارات  يلو دورز  التنفيذي،  الرئيس 
املتحدة

ارغاس بينجامن ج. 

املالية،  EFW لالستشارات  لـ  التنفيذي والرشيك،  الرئيس 
سويرسا

رحمن  اتيور 

 بروفسور يف عمل االقتصاد، جامعة داك،
السابق بنغالديش  بنك  حمافظ 

فتوح وسام 

لبنان األمني العام، إحتاد املصارف العربية، 
اإلبراهيمي سعيد 

املغرب املالية،  البيضاء  الدار  مدينة  لسلطة  التنفيذي  الرئيس 
كونسيليو جواو 

إدارة هيئة املكتب  التنفيذي وعضو جملس  الرئيس  نائب 
الربازيل بانكو سانتاندر،  التنفيذي، مرصف 

شودري أبهيجيت 

أبو ظيب  بنك  التنفيذي لملجموعة،  الرئيس  القامئ بأمعال 
العربية املتحدة الوطين، دولة االمارات 

املنصوري راشد 

دولة قطر لبورصة قطر،  التنفيذي  الرئيس 
ووكر جيرالد 

املتحدة  اململكة  التجارية،  املرصفية  اخلدمات  التنفيذي،  الرئيس 
ING، اململكة املتحدة وايرلندا، مرصف 

كيدني شون 

املتحدة اململكة  املناخ،  مبادرة سندات  التنفيذي،  الرئيس 
كايت ريتشل 

واملمثل  للجميع،  املستدامة  الطاقة  التنفيذية، رشكة  الرئيسة 
اخلاص ألمني عام األمم املتحدة

المبرت ستيف 

املدير العام التنفيذي، أسواق رأس املال العاملية، بنك أسرتاليا 
أسرتاليا الوطين، 
جينتيل لو  ستيفان 

الطاقة، دولة  التنفيذي لرشكة االحتاد خلدمات  الرئيس 
املتحدة العربية  االمارات 

لوفلير كارسنت 

مدير اداري، اليانز حللول املناخ )Allianz(، أملانيا
محمود طراد 

الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظيب اإلساليم، دولة االمارات 
املتحدة العربية 

خانصاحب حسني 

مدير إدارة التمنية اخلرضاء- وزارة  التغري املنايخ و البيئة، 
املتحدة  العربية  دولة اإلمارات 

مكومه صموئيل 

كينيا بنك  املجموعة،  للعمليات يف  التنفيذي   الرئيس 
كينيا التجاري، 

ايتو ماساتو 

للعقارات املستدامة،  العام، رئيس فريق الرتوجي  املدير  مساعد 
اليابان  ميتسو،  بنك سوميتومو  العقارات،  استشارات  قسم 

الزيودي  أحمد  ثاني  الدكتور  معالي 

وزير التغري املنايخ و البيئة، دولة االمارات العربية املتحدة
املنصـوري راشــد  مبارك  معالي 

دولة  املركـزي،  املتحـدة  العربيـة  اإلمارات  حمافظ مصـرف 
املتحـدة العربية  اإلمارات 

يتبع...

مؤمتر و اجتماع الطاولة املستديرة العاملي 2016

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة
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قائمة املتحدثني املؤكدة

نسيبة  صقر 

الرئيس التنفيذي لرشكة هريمز )Hermes( إلدارة 
املتحدة اململكة  االستمثارات، 

عمران محمد 

املرصية، مرص التنفيذي،البورصة  الرئيس 
بت-واتسون ديفيد 

املتحدة اململكة  اكبيتال،  بوينت  إنفلكشن  إسرتاتيجي،  مستشار 
بورتوغال موريلو 

رئيس احتاد بنوك الربازيل )فربابان(، الربازيل
بولتر جوليان 

اململكة  املالكني،  اقرار اصول  التنفيذي، مرشوع  الرئيس 
املتحدة

رينولدز فيونا 

املدير اإلداري، مبادئ االستمثار املسؤول
صعب جنيب 

والتمنية للبيئة  العريب  املنتدى  العام،  األمني 
سليم عمر 

املتحدة اململكة  أرابيسك،  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
سوندرجي ريتشارد 

التنفيذي لسوسيتيه جرنال يف الرشق األوسط الرئيس 
كرت هوليا 

 ،Escarus للحلول املستدامة  التنفيذي، رشكة اساكرس  الرئيس 
تركيا

الدين أشرف جمال 

التنفيذي ملعهد حومكة، معهد حومكة الرشاكت،  الرئيس 
املتحدة العربية  اإلمارات 

هوارث كاثرين 

املتحدة اململكة  اكشن،  لشري  التنفيذي  الرئيس 

راماكريشنا شترا 

اهلند  الوطنية،  اهلند  بورصة  التنفيذي،  الرئيس 
سيوشي تاكيجيرو 

اليابان األخرض،  المتويل  التنفيذي، مؤسسة  الرئيس 
الرس ثنل 

للتأمني  رئيس جملس اإلدارة، قدرات املخاطر األفريقية 
احملدودة

ساجنسورين اويون 

رئيس الرشاكة العاملية لملياه، و وزير سابق- وزارة البيئة 
منغوليا اخلرضاء،  والتمنية 

بوستيلز تتيانا 

العقارات  املسؤولية ورئيسة قسم استمثار  مديرة قسم 
املتحدة اململكة   ،Hermesلالستمثارات املسؤول، هريمز 

سبرنغرز  بيت 

ASN، هولندا رئيس قسم االستدامة، بنك 
وليد فوزي

التجاري  البنك  االئمتان واالستمثار،  متابعة خماطر  رئيس 
الدويل، مرص

جونسون جاكي 

رئيسة مجموعة، الناس واألداء والمسعة، رشكة مجموعة 
 ،IAG NZ التأمني أسرتاليا )IAG( املديرة التنفيذية لرشكة 

نيوزلندا
فينتر بيير 

التسويات اإلنسانية، مجعية بنوك جنوب  مدير عام، مجموعة 
إفريقيا جنوب  إفريقيا، 

ستاين بير 

املالية،  املؤسسات  املنايخ، مجموعة  للمتويل  العاملي  الرئيس 
الدولية المتويل  مؤسسة 

مؤمتر و اجتماع الطاولة املستديرة العاملي 2016

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

٢٥ - ٢٦ أكتوبر 



GRT
2016 # - 4 -

2016 اكتوبر  25- األول ليوم  ا

االفتتاح حفل 

العاملي  لكمة ترحيبية باحلضور من قبل منمظني مؤمتر و اجمتاع الطاولة املستديرة  الزمن: 09:00 - 09:30

االفتتاحية اجللسة 

االستدامة األبواب، متويل  فتح 

املناخ  تغري  جتاه  باملرونة  تمتتع  واليت  املستدامة  للتمنية  حمفزًا  يكون  أن  املايل  القطاع  عىل  يتوجب 
وهكذا،   .2015 عام  املعلنة  املستدامة  التمنية  وأهداف  لملناخ،  باريس  اتفاق  من  لك  وحضه  ملا  وفقًا 
االفتتاحية  مبتكرة. وتسىع اجللسة  التمنية اجلديدة ألساليب  أجندة  والتفكري يف وضع  العمل  سيتطلب 
للتقريب يف وجهات النظر املختلفة سواء يف القطاعني العام واخلاص ومنمظات املجمتع املدين واألمم 
يف  املشاركني  وتفاعل  جهة،  من  اجلديد  املايل  الهنج  هلذا  املؤدية  الطريق  توضيح  أجل  من  املتحدة 

مواجهة أكرث مسائل المتويل املستدام حتديًا يف عرصنا هذا، من جهة أخرى.

 الزمن: 09:30 - 10:30

2 العامة  اجللسة 

واملستدام األخضر  اإلسالمي  التمويل 

 7 الساكين( حنو  التعداد  املسملة من حيث  األغلبية  ذات  األسواق  )أي  االسالمية  املالية  األسواق  تنتج 
تريليون دوالر أمرييك من الناجت احمليل اإلمجايل، ويه موطن ألكرث من 1.6 مليار نمسة. ويف هناية 
عام 2014 بلغت قمية املوجودات املتوافقة مع أحاكم الرشيعة االسالمية حنو 1.8 تريليون دوالر أمرييك. 
المتويل  بدء  منذ  عامًا  األربعون  خالل   .2020 عام  حبلول  دوالر  تريليون   3 حاجز  تتعدى  أن  ويتوقع 
مع  يتوافق  مبا  معالهئا  خلدمة  بطرق  املالية  املؤسسات  تزويد  حنو  اجلهود  تركزت  احلديث  االساليم 
احملرمة  املجاالت  التجارة يف  و جتنب  الشهبات  عن  واالبتعاد  بالفوائد  يتعلق  فميا  االسالمية  األحاكم 
قراراهتا  اختاذ  عند  البيئية  االثار  تدرج  مل  االسالمية  املالية  املؤسسات  أغلبية  أن  من  وبالرمغ  رشعًا. 
يطالبون  والذين  الشباب،  العمالء  السميا  العالقة  أحصاب  من  مزتايدة  تواجه ضغوطًا  أهنا  إال  املالية، 
تلك املؤسسات أن توسع نطاق الرتكزي ليك يتعدى معلية  فرز االقصاء. ووفقُا ألحصاب العالقة هؤالء 
االجمتاعية  الرشيعة  أهداف  ختدم  بل  االسالمية حفسب،  املبادئ  مع  تتوافق  ال  البيئية  االستدامة  فإن 
مبنظورها الواسع. وبناًء عىل ما ذكر، ستليق هذه اجللسة الضوء عىل أكرث املجاالت اليت تتوافق فهيا 
أمثلة عديدة عن  املوسع، ومن مث طرح  بنطاقها  البيئية  المتويل االساليم مع مفاهمي االستدامة  مبادئ 
ممارسات المتويل االساليم اليت تمتاىش بشلك وثيق مع املؤسسات املالية اليت تركز عىل االستدامة 

واليت ميكهنا أيضا أن تكون مبثابة أداة مضافة هلا.

 الزمن: 11:00 - 12:00

البرنامج املفصل

مؤمتر و اجتماع الطاولة املستديرة العاملي 2016

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة
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باملرونة تتمتع  التي  واملدن  املباني   إنشاء 

 جتاه تغير املناخ

الطريقة  جذرية يف  تغريات  اجلديدة  العاملية  األجندة  تتطلب 
اليت يمت فهيا ختطيط وتصممي وبناء املدن واملباين. وحيفز 
فرصًا  يولد  أنه  مكا  املهشد،  عىل  احلاصل  التغري  المتويل 
احملاورون  سيكشف  وهيلع،  جديدة.  مالية  وهنوجًا  جديدة 
طريقة  يف  احلاصل  التغيري  عن  اجللسة  هذه  يف  الستار 
تطوير وإدارة الطاقة، واملباين، والبلديات، وسيقدمون رؤى 

التأمني.  وأفاكرًا جديدة لملصارف واملستمثرين ورشاكت 

الكربون نحو متويل خاٍل من 

دول  يلزم  دوليًا  نظامًا  لملناخ  باريس  اتفاق  استحدث  لقد 
اقتصاد  أجل  من  معينة  اقتصادية  طرق  بإتباع  العامل 
أخرض خاٍل من الكربون يتسم باملرونة جتاه تغريات املناخ. 
ستؤثر  كيف   )1 التاليني:  السؤالني  اجللسة  هذه  وستتناول 
الكربون  اجلهود غري املسبوقة جتاه اقتصاد عاملي منخفض 
لملؤسسات  ميكن  وكيف   )2 العاملية؟  املالية  األسواق  عىل 
السياسات  وصناع  املستمثرة،  واجلهات  ومعالهئا،  املالية، 
إىل  التحول  وإتاحة  حتفزي  أجل  من  جنب  إىل  جنبًا  العمل 
املمكنة  الطرق  أسلس  يف  الكربون  منخفض  اقتصاد 

وأكرثها حتديدًا؟ 

2016 اكتوبر  25- األول ليوم  ا

2 و   1 املتزامنتني  اجللستني 

14:15 - 13:00 الزمن:

املالية واالستدامة  املالية  التكنولوجيا 

يعرف  ما  استحداث  التكنولويج  والتقدم  التطور  حفز 
disruptive busi-“ املُزعزعة أو  اإلحاللية  األمعال   بمناذج 

التطورات  هذه  آثار  تكون  أن  وميكن   .”ness models
وهيلع،  املستدامني.  والتمنية  المتويل  عىل  حدين  ذو  سالحًا 
تعنيه  ما  عىل  الضوء  لتسليط  اجللسة  هذه  خصصت 
وقتنا  يف  لالستدامة  بالنسبة  الناشئة  املالية  التكنولوجيا 
االجتاهات  بني  من  القادمة.  السنوات  غضون  ويف  احلايل 
اجللسة،  هلا  ستتطرق  اليت  حديثًا  املتبعة  واملناجه  السائدة 
موضوع خدمات الدفع باجلوال والتضمني املايل، عن طريق 
التواصل  ومنصات  الرسعة،  عالية  التداول  تأثريات 
وإقراض   )blockchain( تشني  بلوك  وتقنية  االجمتايع، 
املخرجات  عىل   )peer-to-peer lending( املبارش  النظراء 

والبيئية. االجمتاعية 

وإنشائها البيئية  املوجودات  في  االستثمار 

احليوي  والتنوع  االيكولوجية  األنمظة  أن  جليًا  أصبح  لقد 
أهنا  إذ  احلقييق،  االقتصاد  عىل  تنعكس  قمّيا  تقدمان 
هذه  الناشئة. ويف  املوجودات  فائت  تصنف مضن  أصبحت 
املعين  الرائد  العمل  من  أمثلة  مشاركة  ستمت  اجللسة، 
مث  ومن  البييئ،  والتنوع  االيكولوجية  األنمظة  قمّي  بقياس 
لقد  المتويل.  جمال  يف  اجلديد  الويع  هذا  من  االستفادة 
)اخلرباء  االطراف  مجيع  لرتيض  اجللسة  هذه  ممصت 
واملهمتني اجلدد عىل حد سواء( إذ أهنا ستتطرق لملوضوع 
سيتدرج  مث  عنه،  مقدمة  بعرض  وذلك  أساسياته  من 
ذات  األفاكر  وبعدها ستستعرض  تباعًا.  املوضوع  بتفاصيل 
التأمني.  ورشاكت  واملستمثرين  املصارف  أمام  الصلة 

وأخريًا، ستمت مناقشة األسئلة والتحديات مع احلضور.

و 4  3 املتزامنتني  اجللستني 

15:30 - 14:15 الزمن:

3 العامة  اجللسة 

لنظام  واإلشرافية  التنظيمية  العمل  وأطر  السياسات  بـوضع  اخلاصة  واألدوات  القواعد  للتغيير:  الالزم  الزخم 

مستدام مالي 

واملعايري  واألنمظة  السياسات  بوضع  املاليون  واملراقبون  واملنمظون  السياسات  صناع  يقوم  عامليُا، 
التمنية  مباديء  مع  أفضل  بشلك  ممتاشيا  يكون  أن  يف  املايل  النظام  حتويل  يف  لتساعد  املوحدة 
اإلدراج  ورشوط  االئمتاين،  والتصنيف  املايل،  اإلفصاح  متطلبات  عىل  ذلك  ويمشل  املستدامة. 
والبورصات وغريها. يف هذه اجللسة سيمت  املالية،  املركزية ووزارات  باملصارف  واملؤرشات اخلاصة 
الكشف عن كيفية إجراء هذه التغريات واألسباب اليت تدعو إلجراهئا، مكا وسيمت احلديث عن طبيعة 

حدوثها. املتوقع  املستقبلية  التغريات 

 الزمن: 16:00 - 17:00
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لتمويل مستدام مبتكرة  البرق:أدوات  جولة 

العروض التقدميية سرتكز عىل االبتاكرات واألدوات اليت تسامه يف موامئة المتويل مع االستدامة. الزمن: 08:30 - 09:30

املواضيع:

متويل االستدامة من خالل العقارات

الطاقة  كفاءة  متويل 

متويل التخفيف من وطأة تغري املناخ

التكيف مع تغري املناخ متويل 

4 العامة  اجللسة 

من املخاطر إلى األداء واألثر اإليجابي 

أجل  الزمن: 09:30 - 10:30 من  املناخ؟  تغري  إزاء  ومرن  الكربون  منخفض  اقتصاد  إىل  التحول  املايل يف  القطاع  دور  هو  ما 
 25 حنو  بعد  املستدامة؟  التمنية  أهداف  حتقيق  يف  بالفعل  أو   – وشامل  عاملي  اخرض  اقتصاد  حتقيق 
ذات  كوهنا  االستدامة  قضايا  أمهية  تزتايد  مايل،  املستدام” مكفهوم  “المتويل  استحداث لكمة  من  عامًا 
املالية  لملؤسسات  وإمنا  حفسب،  العام  القطاع  يف  السياسات  لصناع  بالنسبة  ليس  اسرتاتيجية  عالقة 

أيضا. 

ولكام  عام.  بشلك  باألداء  صلة  أكرث  املالية  احملافظ  وتأثريات  باالستدامة  املتعلق  األداء  أصبح  واآلن 
للقطاع املايل أن يتعامل معها ويسامه يف حلها؟ لتلبية التحديات الراهنة: كيف ميكن  أحلت احلاجة 

مرحلة  الواسع متر يف  اخلاص مبفهومها  القطاع  مع  اخلاص  المتويل  أن رشاكة  اجللسة سيتبني  خالل 
أفضل  من  يعد  مستدام  اقتصاد  وإيصال  تصممي  يف  الفاعل  الرشيك  دور  تأدية  أن  بيد  حرجة، 

اسرتاتيجيات إدارة املخاطر، ويف ذات الوقت أفضل االسرتاتيجيات اليت هتدف إىل المنو أيضا. 
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اإليجابي: نهج متويلي جديد  األثر  التمويل ذو 

املستدامة  التنمية  ألهداف 

تضمنت اجللسة العامة 4 عىل مقدمة حول المتويل ذو األثر 
ينتج  الذي  ذلك  هو  االجيايب  األثر  ذو  والمتويل  االجيايب. 
وميكن  البيئة  أو  املجمتع  أو  االقتصاد  عىل  اجيابيًا  أثرًا 
التحقق منه، يف حال مت حتديد آثار سلبية حممتلة واختذت 
اجللسة  هذه  وستناقش  وطأهتا.   من  للتخفيف  اإلجراءات 
الهنج بشلك معمق.  اجلانبية أساليب لمليض قدمًا يف هذا 

التايل: الرئيسية عىل  األسئلة  وستتضمن 

ما يه املباديء اليت ميكهنا أن توجه المتويل حنو  ◾
االجيايب؟ التأثري 

ما يه الفرص املتاحة لبدء المتويل باستخدام هذا  ◾
الهنج؟

ما يه الرتتيبات املؤسسية املطلوب إتباعها من أجل  ◾
إجناح المتويل ذو األثر اإلجيايب؟

املستدامة البورصات 

منت  املستدامة  املالية  األوراق  سوق  مببادرة  البدء  منذ 
واتسعت هذه املبادرة بنجاح لتستقطب أكرث من 50 بورصة 
األمعال  ممارسات  تروجي  عاتقها  عىل  تأخذ  العامل،  حول 
املالية  املستدامة ومتويلها يف بورصاهتم. وألسواق األوراق 
يف منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا دورًا هامًا تؤديه 
واالجمتايع  البييئ  احلامكي  األداء  حتسني  أجل  من 
للرشاكت يف املنطقة. فهي مبثابة املنصة ما بني املستمثرين 
يف  واهلامني  الرئيسيني  الفاعلني  من  وغريمه  والرشاكت 
للرتوجي  هائلة  فرصة  هلم  يتيحون  فهم  املال،  رأس  أسواق 
املرجوة،  املناخ  تغري  أهداف  وحتقيق  املستدامة،  للتمنية 
ومن  السياسات،  وصناع  التنظميية  السلطات  مع  والتفاعل 
منخفض  اقتصاد  إىل  األسواق  هذه  نقل  يف  املساعدة  مث 

واستدامة. أكرث شفافية  الكربون 

ما يه أكرب التحديات والفرص للرتوجي للتمنية  ◾
املستدامة من خالل أسواق رأس املال، السميا من 

املستدامة؟ التمنية  أهداف  منظور 
ما يه األمور اليت تتبعها البورصات من أجل مساندة  ◾

إنشاء أسواق مالية أكرث استدامة يف املنطقة؟
املتاحة  ◾ ما يه خيارات السياسات احمللية واإلقلميية 

احلالية؟ الفضىل  املامرسات  لتعزيز 
ما يه اخلطوات امجلاعية القادمة اليت ميكن أن  ◾

واملستمثرون  واملنمظون  السياسات  يتبعها صناع 
والرشاكت والبورصات يف املنطقة؟ وما هو الدور 

الرئييس للك من هؤالء الفاعلني؟ 

2016 أكتوبر  26- لثاني ا ليوم  ا

6 5 و  املتزامنتني  اجللستني 

12:15 - 11:00 الزمن:
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املالي من أجل حتقيق االستدامة اإلفصاح  تقارير 

األمور  من  السوق  يف  الفاعلني  ومساءلة  شفافية  تعد 
تلعب  الوقت،  مرور  ومع  تقيميهم،  عند  املطلوبة  اجلوهرية 
دورًا مهاًم مبوامئة أهدافهم التجارية مع األهداف املجمتعية 
إجراءات  اختاذ  لنا  تتيح  هذه  القياس  فعملية  فأكرث.  أكرث 

وتقدمهم احملرز.  منجزاهتم  وتتبع  معينة 

الصعيدين  عىل  هائل  تطور  طرأ  املايض،  العقد  خالل 
الذايت )الطويع(  والتنظيمي – لتحسني وتوحيد ممارسات 
االفصاح املايل يف االقتصاد احلقييق فميا خيص احلومكة 
بـ  االجنلزيية  باللغة  ]املعروفة  للرشاكت  واالجمتاعية  البيئية 
ESG[. غري أن اآلثار واملخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات 
يف  حبيسة  تبىق  أعاله  احلومكة  بأمور  يتعلق  فميا  املالية 
فرقة  علهيا  تتحصل  اليت  بالنتاجئ  واقتداء  أسود.  صندوق 
سيمت  باملناخ،  املرتبط  املايل  باالفصاح  املعنية  العمل 
معايري  لتوحيد  احلاجة  عن  اجللسة  هذه  يف  التباحث 
القطاع  يف  واإلجمتاعية  البيئية  باحلومكة  املتعلقة  اإلفصاح 
فوائد  اجللسة  ستناقش  مكا  االقتصادية؛  وجدواها  املايل 
واخلاص  العام  القطاعني  –وتاكليفها-عىل  النتاجئ  هذه 
ESG يف االسواق املالية العاملية. لتحقيق شفافية تامة يف 

والغذاء واملياه  الطاقة، 

ومالية  اقتصادية  تأثريات  والغذاء  واملياه  الطاقة  من  للك 
فرصًا  خيلق  وبعضها  وحتديات  خطرًا  يشلك  بعضها  هامة 
بعضها  مع  متداخلة  فهي  ذلك،  إىل  إضافة  واجيابيات. 
من  جيعل  الذي  األمر  ومعقدة  متعددة  بطرق  البعض 
اختاذ  عند  منجساًم  واحدًا  ائتالفًا  اعتبارها  الرضوري 
تقدم، ستعرض هذه  ما  وبناًء عىل  بشأهنا.  املالية  القرارات 
تتناول  اليت  امللهمة  والهنوج  املبادرات  من  عددًا  اجللسة 
الطاقة واملياه والغذاء، مكا أهنا سترشك احلضور  مواضيع 
بالتوصل إىل  كيفية معاجلة املؤسسات املالية هلذه القضايا 

الثالثة جممتعة بطرق مهنجية.

2016 أكتوبر  26- لثاني ا ليوم  ا

8 7 و  املتزامنتني  اجللستني 

14:30 - 13:15 الزمن:

5 العامة  اجللسة 

املستدام  التمويل  مستقبل 

الطاولة  الزمن: 15:00 - 16:30 اجمتاعات  وتعرض  دومًا.  املتغري  عاملنا  مطالب  لتلبية  متسارع  بشلك  المتويل  عامل  مالحم  تتغري 
حديثًا.  بالظهور  بدأت  اليت  املامرسات  وتلك  القامئة  واالجتاهات  املامرسات  من  العديد  املستديرة 
املالية،  املؤسسات  من  متطلباهتا  وما  تطرأ  أن  نتوقع  اليت  التغيريات  عىل  الضوء  اجللسة  هذه  وستسلط 

املدين. واملجمتع  واحلكومات،  التنظميية  والسلطات 

اخلتامي احلفل 

المتويل  الزمن: 16:30 - 17:00 لدفع  القادمة  واملؤمترات  املقبلة  اخلطوات  وسيحدد  املؤمتر  نتاجئ  اخلتايم  احلفل  سيلخص 
املستدام إىل االمام 


