      برنامــــج املؤمتـــرات واملنتديـــات لعـــام 2019
-1

منتدى "مكافحة اجلرائم املالية :اإلمتثال للمعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب"

-2

منتدى "آليات تعزيز اإلستقرار املالي والتحول ألنظمة الدفع اإللكرتوني "

-3

مؤمتر واقع القطاع املصريف الفلسطيين يف حميطه العربي ،حول:
            "ابتكارات التكنولوجيا املالية ومستقبل اخلدمات املصرفية "

-4

املنتدى السنوي لإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

-5

ملتقى رؤساء إدارات املخاطر يف املصارف العربية للعام

-6

املؤمتـر املصريف العربي السنوي لعام

-7

منتدى التحول الرقمي يف القطاع املصريف

-8

ملتقى اإلمتثال اخلاص بالرؤساء التنفيذيني

-9

القمة املصرفية العربية الدولية لعام

 30 - 29كانون الثاني  /يناير      عمان  -اململكة األردنية اهلامشية

 20 - 19شباط/فرباير              اخلرطوم  -مجهورية السودان

 06 - 05آذار /مارس               البحرامليت  -اململكة األردنية اهلامشية

بالتعاون مع املنظمة العربية لتكنولوجيات اإلتصال واملعلومات

 08 - 07آذار  /مارس              تونس  -اجلمهورية التونسية
2019

 30 - 28آذار  /مارس               اإلسكندرية -مجهورية مصر العربية

2019

متزامناً مع اجلمعية العمومية إلحتاد املصارف العربية الـ ـ 46

 25 - 24نيسان  /أبريل             بريوت  -اجلمهورية اللبنانية

 30 - 29نيسان /أبريل            أبو ظيب  -دولة اإلمارات العربية املتحدة
Compliance Forum for CEOs -

                                األسبوع الثالث من أيار/مايو            مقر األمم املتحدة ،فينا  -النمسا

2019
The International Arab Banking Summit for 2019

                                                                                                      28 - 27حزيران/يونيو                 روما  -إيطاليا     

 -10منتدى حول  " أثر احلوكمة املصرفية واملمارسات السليمة يف حتقيق اإلستقرار املالي "
17 - 16

متوز/يوليو       عمان – اململكة األردنية اهلامشية

 -11ملتقى " آليات متويل وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر "
09 - 08

آب /أغسطس   بريوت – اجلمهورية اللبنانية   

-12

اللقاء املصريف العربي األوروبي

-13

منتدى" :دور اإلتصاالت واحللول املالية الرقمية يف تعزيز الشمول املالي"

EU-MENA PSD 2019 -

بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

()OECD

						

 -14املؤمتر السنوي للصريفة اإلسالمية

أ 6 - 5أيلول  /سبتمرب      مقر الـ  ،OECDباريس  -فرنسا    

أ 14 - 12أيلول  /سبتمرب   شرم الشيخ – مصر      

The Annual Islamic Banking Conference -

بالتعاون مع جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ( )IFSBوهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ()AAOIFI

         

 18 - 17أيلول /سبتمرب    املنامة  -مملكة البحرين    

 -15منتدى حول  "أثر العقوبات اإلقتصادية واحلروب التجارية على املصارف واملؤسسات املالية العربية"
          

 -16اللقاء املصريف العربي  -األمريكي

 09 - 08تشرين األول  /أكتوبر   البحر امليت  -اململكة األردنية اهلامشية    

US-MENA PSD 2019

بالتعاون مع البنك املركزي الفيدرالي األمريكي يف نيويورك (متزامناً مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليني) 				
تشرين األول  /أكتوبر               مقر الـ  ،NYFEDنيويورك  -أمريكا    
						

 -17املؤمتر املصريف السنوي لعام   2019

                                                                                           29 - 28تشرين الثاني /نوفمرب       بريوت-اجلمهورية اللبنانية     

مالحظة :حيق إلحتاد املصارف العربية تعديل الربنامج مبا يراه مناسباً

بريوت يف2019/1/16 :

