
 
 

 
 

 2019المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 

 "العمل املصريف   مسار  إنعكاسات التقلبات السياسية على"  
 الجمهورية اللبنانية  –بيروت                  2019تشرين الثاني / نوفمبر   29  - 28

 

 

 األولي  برنامج العمل والجدول الزمني
 

  )اليوم األول من أعمال المؤتمر( 2019/ 28/11يف  اخلميس
     

 الرمسي للمؤمتر  ل اإلفتتـــــاحــحف                                                   
 

 الدخول الى القاعة الرئيسية للمؤتمر -        10:45         
 

   كلمــات الترحيـب:  15:12 – 00:11
 

 النشيد الوطني اللبناني ونشيد إتحاد المصارف العربية*                                     
 

 ، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربيةالشيخ محمد جراح الصباح معالي -
 

 اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب  ،دارةاإلرئيس مجلس  ،جوزف طربيه الدكتور سعادة -
 

 ، جمعية مصارف لبناندارةاإلرئيس مجلس  ،سليم صفير الدكتور سعادة -
 

 ، المدير العام/ رئيس مجلس اإلدارة، الصندوق العربي لإلنماء األستاذ عبد اللطيف يوسف الحمدسعادة  -

 ( tbc) ، الكويتاالقتصادي واإلجتماعي                               
 

 ( tbc) العربي النقد صندوق  اإلدارة، مجلس رئيس العام المدير ،الحميدي هللا عبد الرحمن عبد الدكتور معالي -
 

 ، حاكم مصرف لبنانسعادة األستاذ رياض سالمة -
 

 راعــي الحفــلة ــلمـك -
 

 

 

 حفـل التكريـم      45:12 - 15:12
 

 األستاذ وسام حسن فتوح –كلمة األمين العام إلتحاد المصارف العربية  -              
 

  Mastercard - كلمة ماستركارد -                         
                                         Official Technology Partner & Award Ceremony Sponsor 

 

    المصرفية العربيةورؤساء الوفود تكريـم شخصيـات  
  

 2019لعام  السنوي المؤتمر المصرفي العربي –تذكارية  صورة

 
 ولقاءات ثنائية المعرض المرافق للمؤتمر إستراحة وجولة على      13:00 – 12:45
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 الدولية والعربية " اإلصالحات االقتصادية املطلوبة لإلستثمار من وجهة النظر :       00130015
 "يف لبنان ودور الصناديق العربية يف دعم االقتصاد والتنمية                                                     

 

 النقاش: يعمواض

 المطلوبة  اإلقتصادية اإلصالحات ➢

 الصعوبات التي تواجه النهوض اإلقتصادي والتنمية في لبنان ➢

 التشريعات والقوانين المطلوبة لحماية اإلستثمارات المباشرة في لبنان ➢

 مالمح الدعم الذي يمكن أن تقدمه هذه الصناديق للبنان ➢

 توجيه إمكانات الصناديق العربية التمويلية الى االقتصاد الحقيقي والتنمية ➢

 يل بالنسبة للقطاعات االقتصادية اللبنانيةأولويات التمو ➢

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض باإلقتصادات الوطنية ➢

 اإلستقرار المالي واإلقتصادي في لبنان لتعزيزرؤية مؤتمر سيدر لإلستثمار  ➢

 "الدعم العربي لمؤتمر "سيدر -

 تعهدات لبنان مقابل قروض دول "سيدر" -

 شراكة بين القطاعين العام والخاصالتطبيق األمثل لل"سيدر" وآفاق  -

 
  حفــل غـــداء للسادة المشاركين      15:00-16:30

 

 

 )اليوم الثاني من أعمال المؤتمر( 2019/ 29/11الجمعة في 
 

 "التقلبات السياسية على مسار العمل املصريف  إنعكاسات "  جلسة العمل األولى:        0009:0011
        

 واقع عمل المصارف في مناطق النزاع ➢

 التأثيرات السلبية على حركة اإلستثمار ➢

 هروب الرساميل ➢

 اإلنعكاسات على األوضاع المالية والنقدية ➢
 

  وصالة الجمعة إســتراحة 11:30 - 11:00
 

 " " التغريات التي احدثتها التكنولوجيا املالية يف العمل املصريف      الثانية:جلسة العمل  :1513 - :3011
 

 إيجابيات وسلبيات التحول الى الصيرفة الرقمية ➢

 الفجوة بين الرقابة والتطور السريع للتكنولوجيا المالية ➢

 ماليةالتكنولوجيا الواقع الصيرفة اإلسالمية في ظل تطورات  ➢

 التكنولوجيا المالية للمصارف منافسة شركات  ➢
 

 

  ولقاءات ثنائية إســتراحة 13:30 - 13:15
 

 "الضغوط التي تفرضها التشريعات الدولية على أساسيات العمل املصريف  "  :الثالثةجلسة العمل 45:14 - 30:13
                                                                             

 تطبيق التشريعات الدولية ➢

 التعامل مع العقوبات الدولية ➢
 تلبية متطلبات المصارف المراسلة ➢

 المصارف بين االلتزام بالتشريعات واالستمرار في عملها التقليدي  ➢
 

 

  وتوزيع الدروع على المؤسسات المتعاونة والراعيةتالوة البيـان الختامي  15:15 - 14:45

 

 

 

 


