


الـخـلـفـيـة
يعنى االستقرار املاىل بمدى قدرة النظام املاىل عىل مواجهة الصدمات غري املتوقعة ، لذا فأي نظام مايل مكون من مؤسسات وأسواق 

وبنية أساسية يعترب مستقراً اذا استمر ىف ضمان توزيع موارده املالية بفاعلية وتحقيق أهدافه االقتصادية الكلية حتى ىف أوقات 

الضغوط أو األزمات، ونظراً للتكلفة االقتصادية واالجتماعية الضخمة التى يتم تكبدها جراء األزمات املالية، فإن تحقيق االستقرار 

املايل يظل ىف مقدمة أهداف البنوك املركزية والجهات الرقابية ىف مختلف دول العالم .

إن االتجاه املتزايد نحو تطبيق العوملة والتحرير املايل وما يرتبط بهما من تكامل لألسواق وحرية تحرك رؤوس األموال جعل قضية 

االستقرار املايل تقف عىل رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة املرصفية الكلية يحتل أهمية كبرية، فمن خالل 

التجارب املتعلقة بتطبيق سياسة التحرير املايل واملرصيف تأكد للسلطات النقدية وهيئات اإلرشاف عىل الجهاز املايل رضورة اقرتان 

هذه السياسة برقابة فعالة عىل الجهاز املرصيف تجنباً ألية ممارسات غري سليمة .

ولقد أصبح الحفاظ عىل االستقرار املايل هدفاً متزايد األهمية لدى صناع السياسات االقتصادية، كما يحكم كفاءة أداء النظام املايل 

مدى ترابط وسالمة مكوناته األساسية، فحدوث إضطراب ىف أحد هذه  العنارص من شأنه أن يضعف االستقرار ىف النظام بأكمله، 

وذلك ما أسفرت عنه األزمة املالية العاملية التى عصفت باألسواق املالية والتى أكدت عىل أهمية إعادة هيكلة النظام املايل العاملي من 

خالل دعم عنارصه وتعزيز اإلجراءات االحرتازية عىل املستويني الكيل والجزئي.

من هنا تنبع أهمية عقد هذا املنتدى ىف إطار التأكيد عىل أهمية تعزيز االستقرار املايل ودعمه من خالل الوصول لدرجة عالية الكفاءة 

ىف أداء كافة عنارصه، مع الرتكيز عىل دور البنوك املركزية يف تطوير نظم الدفع االلكرتوني ووضع الضوابط الرقابية للحد من 

مخاطرها؛ كما يسلط الضوء عيل أهمية التنسيق بني السياستني النقدية واملالية ودور نظم االنذار املبكر والتنبؤ باألزمات ىف مواجهة 

مخاطر التقلبات الدورية وأثر الحوكمة املرصفية واملمارسات السليمة إلدارة املخاطر ىف تعزيز االستقرار املايل.

األهــــداف:
هذا املنتدى سوف يسلط الضوء عىل آليات تعزيز االستقرار املايل والتحديات التى تواجه النظام املايل العاملي، وأهمية التنسيق بني 

السياستني النقدية واملالية، وتعزيز دور البنوك املركزية ىف تحقيق االستقرار املايل واالقتصادي .

كما وأن هذا املنتدى سوف يسمح بالتعرف عىل أهم وآخر ما أدخل من تعديالت عىل املبادرات الدولية واالقليمية عىل ضوء األزمة 

املالية العاملية وتداعياتها، كما يستعرض من خالله العديد من االسرتاتيجيات واألدوات التى تساهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة 

ىف تحقيق االستقرار املايل، وذلك عىل أيدي نخبة مختارة ومتميزة من خرباء العالم العربي وبعض املؤسسات الدولية املتخصصة .



الـمـحـاور والـمـوضـوعـات:  
         • اسرتاتيجيات البنوك املركزية يف تطوير نظم الدفع والتسويات والحد من مخاطرها

         • دور أنظمة الدفع االلكرتوني يف الحد من أزمات السيولة وتعزيز االستقرار املايل 

         • دور نظم االنذار املبكر والتنبؤ باألزمات ىف مواجهة مخاطر التقلبات الدورية

                     • آليات التنسيق بني السياستني النقدية واملالية عىل تحقيق استقرار االسعار وخلق فرص عمل 

                     • التعاون العربي والدويل يف مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب لتحقيق االستقرار املايل

                     • أثر الحوكمة املرصفية واملمارسات السليمة إلدارة املخاطر ىف تعزيز االستقرار املايل

                     • تعزيز الشمول املايل ودعم املرشوعات الصغرية واملتوسطة لتحقيق االستقرار املايل 

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون :
املدراء واملوظفون الرئيسيون يف البنوك املركزية العربية .  •

رؤساء ومدراء البنوك العربية .  •
رؤساء ومدراء رشكات التأمني والتأجري التموييل وبنوك االستثمار .  •

املدراء ومعاونوهم الرئيسيون يف الجهات االرشافية والرقابية العربية.  •
املدراء ومعاونوهم الرئيسيون يف إدارات املخاطر بالبنوك العربية.  •

املدراء ومعاونوهم الرئيسيون يف إدارات االئتمان والتمويل.  •
مدراء االلتزام ومعاونوهم الرئيسيون بالبنوك واملؤسسات املالية.  •

مدراء وموظفو املراجعة والتدقيق الداخيل يف البنوك واملؤسسات املالية.  •
املدراء ومعاونوهم الرئيسيون يف مؤسسات التمويل والصناديق االقليمة والدولية .  •

هـيـكـلـيـة الـمـنـتـدى:
تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة تجريها مجموعة من املتحدثني والخرباء املعروفني عىل املستوى اإلقليمي     •

والدويل.  
تنظيم معرض مصاحب لفعاليات املنتدى، يضم املؤسسات والرشكات الراعية بحيث يشكل فرصة إلقامة وتطوير عالقات    •

تجارية بينها وبني املشاركني.  

الـمـشـاركـة فـي الـمـنـتـدى
من خالل الحضور واالستفادة من املحاور، واملوضوعات والنقاشات القيمة التي يطرحها املنتدى.  •

من خالل رعاية فعاليات املنتدى واالستفادة من مجموعة واسعة من اإلمتيازات )التسويق، إبراز العالمات التجارية، والظهور    •
يف وسائل االعالم، والتغطية يف مجلة إتحاد املصارف العربية( واملشاركة يف املعرض املصاحب لفعاليات املنتدى.  



	•إحتاد املصارف العربية :
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