كانون الثاني  /يناير
القاهرة /مصر

األمن السيرباني ما بني النظرية والتطبيق

31 - 28

شباط  /فرباير
4-3

اخلرطوم /السودان

معيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية CRS
والقواعد العامة حلماية البيانات الشخصية GDPR

بريوت /لبنان

املمارسات الفضلى يف إدارة املخاطر التشغيلية

8-7

دمشق  /سورية

الديناميات املتغرية يف مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب يف عصر
التكنولوجيا املالية احلديثة FINTECH

26 - 24

آذار  /مارس
طرابلس /ليبيا

إدارة األزمات يف املصارف :خطط إستمرارية العمل وإختبارات الضغط

7-3

بغداد /العراق

التخطيط الرأمسالي وختطيط السيولة ً
وفقا ملتطلبات بازل III

7-4

بريوت /لبنان

القواعد العامة حلماية البيانات الشخصية GDPR

29 - 28

نيسان  /أبريل
الدوحة /دولة قطر

مكافحة االحتيال والغش والتزوير يف العمل املصريف

10 - 8

الكويت /الكويت
دمشق /سورية

Credit Risk Modelling with special focus on IFRS9 & Basel IV

17 - 15

التعديالت اجلديدة يف املقاربة املعيارية لقياس خماطر اإلئتمان ً
وفقا
ملقررات بازل

25 - 23

عمان /األردن

التعديالت اجلديدة يف املقاربة املعيارية لقياس خماطر اإلئتمان

30 - 28

مسقط /سلطنة عمان

الديناميات املتغرية يف مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب يف عصر
التكنولوجيا املالية احلديثة FINTECH

30 - 29

املنامة /البحرين

التطبيقات العملية ملعياري السيولة LCR & NSFR

30 - 29

مناسبا من تعديل على الربنامج ً
ً
وفقا للظروف
* يعود إلحتاد املصارف العربية ما يراه

أيار  /مايو
شرم الشيخ /مصر

ملتقى مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب

3-1

شهر رمضان املبارك من  5أيار /مايو اىل  5حزيران /يونيو يليه عطلة عيد الفطر السعيد
حزيران  /يونيو
26 - 24

دمشق  /سورية

إختبارات اجلهد وعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس املال ()ICAAP

بغداد  /العراق

القواعد العامة حلماية البيانات الشخصية GDPR
ومعيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية CRS

26 - 24

تونس /تونس

الديناميات املتغرية يف مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب يف عصر
التكنولوجيا املالية احلديثة FINTECH

28 - 26

متوز  /يوليو
بريوت /لبنان

امللتقى السنوي التاسع لرؤساء إدارة املخاطر يف املصارف العربية

5-4

القاهرة  /مصر

القواعد العامة حلماية البيانات الشخصية GDPR
ومعيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية CRS

10 - 7

بنغازي /ليبيا

أدوات التمويل يف الصريفة اإلسالمية

11 - 7

اخلرطوم /السودان

حتديات اإللتزام باملعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 10 - 8أو 17 - 15

آب  /أغسطس
دمشق  /سورية

املستجدات املتعلقة مبتطلبات وإدارة خماطر السيولة
وفق مقررات جلنة بازل

12 - 11

بغداد /العراق

متويل املشروعات الصغرى واملتوسطة

15 - 12

عطلة عيد األضحى املبارك إبتداء من  10آب /أغسطس

مناسبا من تعديل على الربنامج ً
ً
وفقا للظروف
* يعود إلحتاد املصارف العربية ما يراه

أيلول  /سبتمرب
تونس /تونس

مكافحة الغش والتزوير واإلحتيال يف العمل املصريف

4-2

القاهرة /مصر

التخطيط الرأمسالي وخطط التعايف

11 - 8

طرابلس  /ليبيا

اإلعتمادات املستندية

12 - 8

دبي /االمارات العربية املتحدة
بريوت /لبنان

& Credit Risk Modelling with Focus on IFRS9
the Road to Basel IV

امللتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات االمتثال ملكافحة غسل االموال
ومتويل االرهاب يف املصارف واملؤسسات املالية العربية 2019

11 - 9
27 - 26

تشرين األول  /أكتوبر
& Credit Risk Modelling with Focus on IFRS9
the Road to Basel IV

مسقط /سلطنة عمان

املعايري الدولية لفحص املستندات (الكتيب  )745والقرارات احلديثة لغرفة
التجارة الدولية يف معاينة مستندات التصدير على اإلعتماد املستندي

اخلرطوم /السودان

Operational Risk & Cyber Security

الكويت /الكويت

9-7
16 - 14
17 - 15

دمشق /سورية

أنظمة الدفع اإللكرتوني

22 - 20

بغداد /العراق

التدقيق الداخلي املبين على املخاطر

23 - 21

بنغازي  /ليبيا

التخطيط الرأمسالي وإدارة رأس املال ُ
وفقا ملتطلبات بازل III

24 - 20

تشرين الثاني  /نوفمرب
املنامة /البحرين
القاهرة /مصر

FINTECH: Opportunities & Challenges

9-7

التدقيق الداخلي املبين على املخاطر

20 - 17

بريوت /لبنان

)Fraud (Future Perspective on fraud risk management

22 - 20

الدوحة /قطر

Fundamentals of Liquidity Risk Management & Capital Management

27 - 25

كانون األول  /ديسمرب
دمشق /سورية

املخاطر التشغيلية

طرابلس  /ليبيا

إدارة املوجودات واملطلوبات املبنية على املخاطر ALM
والتسعري املرتكز على مصادر االموال FTP

مناسبا من تعديل على الربنامج ً
ً
وفقا للظروف
* يعود إلحتاد املصارف العربية ما يراه

9-7
19 - 15

