
 

 

From pledges to implementation: 
Boosting green finance in Egypt 

 

31 January 2023, Nile Ritz Carlton hotel, Cairo 

Agenda 

 
 

09:30 – 10:00  Registration and welcome coffee-break 

Session 1: Effective partnerships in support of Egypt’s green transition 

10:00 – 10:30  

 

Welcome & Introduction  
Khalid Hamza, Director, Head of Egypt, EBRD  
 

Keynote Speeches  

• H.E. Dr. Rania Al-Mashat, Minister of International Cooperation (tbc) 

• H.E. Dr. Yasmine Fouad, Minister of Environment 

• H.E. Christian Berger, Ambassador, Head of the European Union 
Delegation to Egypt  

• Green Climate Fund (tbc) 

10:30 – 10:45  Press encounter break  

Session 2: Pushing forward with green financing – building climate resilience 

10:45 – 11:30  Building climate resilience in financial sector through Paris alignment – 
opportunities and challenges  
 
Moderator: Dana Kupova, Associate Director, Head of Green Economy 
Transition for Financial Institutions, EBRD 

 
Participants: 

• Dr. Dalia Abdel Kader, Chief Sustainability Officer, CIB 

• Manal Hassan, Chairman, Chief Sustainability Officer, El Sewedy Electric  

• Maya Hennerkes, Director, Green Financial Systems, EBRD 

• Central Bank representative (tbc) 

11:35 – 12:35  Launching the EBRD GEFF Egypt II Programme & Greening Value Chains  

Moderator: Francis Malige, Managing Director, Financial Institutions, EBRD 

Participants: 

• QNB ALAHLI (tbc) 

• National Bank of Kuwait – Egypt (tbc) 

• Ahli United Bank (tbc) 

12:40 – 12:50  Wrap up and closing remarks  

Dr. Heike Harmgart, Managing Director, SEMED, EBRD 

followed by lunch 



 

 

 " األخضر   التمويل   تعزيز   -   التنفيذ   إلى   التعهدات   من " 

لثاني   ٣١ لنيل   فندق   ، ٢٠٢٣  كانون ا  القاهرة   كارلتون،   ريتز   ا

المؤتمر   برنامج   

 

١٠:٠٠ –  ٩:٣٠   التسجيل    

اكات: األوىل الجلسة    األخض   التحول لدعم  فعالة شر
 
 مض   ف

 ومقدمة  ترحيب

 والتنمية   اإلعمار  إلعادة األوروب    البنك مرص، مكتب مدير   حمزة، خالد 

 الجلسة االفتتاحية 

 * الدول   التعاون  وزيرة رانيا المشاط،  الدكتورةمعال   •

 البيئة   وزيرة فؤاد،   الدكتورة ياسمي    معال   •

جر،  كريستيانمعال  السفي    •    األوروب    االتحاد  وفد  رئيس  بي 
 
 مرص   ف

 *   األخرص   المناخ صندوق •

١٠:٣٠  – ١٠:٠٠  

 

احة ولقاءات صحفية ١٠:٤٥  – ١٠:٣٠  استر  

 المناخ  تغت   مع  التكيف عىل القدرة بناء - األخض   التمويل تعزيز : الثانية الجلسة

    المناخية المرونة بناء
 
 والتحديات الفرص  - التوافق مع اتفاقية باريس للمناخ خالل  من الماىل   القطاع ف

  البنك ،  المالية للمؤسسات  األخض   القتصاد ل  التحول رئيس  ، ةمساعد ةمدير  ، كوبوفا   دانا : المنسق
 والتنمية  اإلعمار  إلعادة األوروب   

 

 :أعضاء الجلسة

 الدول   التجاري  بالبنك  االستدامةقطاع ة رئيس القادر،  عبد   داليا  /د •

يك ب االستدامة قطاع منال حسن رئيس  /م •  السويدي إليكير

كيس،  مايا  • اء،  المالية األنظمة مديرة هيي   والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروب    البنك الخرص 

 * المركزي البنك ممثل  •

١١:٣٠  – ١٠:٤٥  

 القيمة  سالسل   وتخضت   االخض   االقتصاد  تمويل برنامج إطالق 

 
 والتنمية  اإلعمار  إلعادة األوروب     البنك ،  المالية للمؤسسات   العام المدير  ، ماليج فرانسيس: المنسق

 

 أعضاء الجلسة: 

 *   ألهل  ا  QNB  بنك •

   الكويت بنك •
 *  مرص  - الوطن 

 *   المتحد  األهل  البنك   •

١٢:٣٥  – ١١:٣٥  

 ختام جلسة ال

ق جنوب منطقةل تنفيذيةال  ةالمدير  ارت،جهارم  هايكه  الدكتورة   اإلعمار  إلعادة  األوروب    البنك المتوسط ، وشر
 والتنمية

١٢:٥٠ –  ١٢:٤٠  


