Conferences & Forums Program
for

2020

1. Forum on: “Compliance Challenges & Combating Financial Crimes”
				
						Doha - Qatar				29 - 30 of January
2. Chief Risk Officers (CROs) in Arab Banks forum
							Hurghada / Sahl Hasheesh - Egypt

6 - 7 - 8 of March

3. Forum on: “Fintech Developments & its Implications on the Banking Industry”
						
Amman – Jordan			
17 - 18 of March
4. The Arab Banking Conference for 2020, in accordance with UAB’s General Assembly Meeting: entitled
“The role of banks in achieving the goals of the Saudi Arabia 2030 Vision and the Arab
expectations of the G20 Summit under the presidency of Saudi Arabia”
							
Riyadh – KSA				
First Week of April

5. Islamic Banking forum (in cooperation with General Council for Islamic Banks & Financial Institution- CIBAFI)
							
Dubai – UAE				
during the month of May
6. Forum for Compliance Officers on: Combating Money Laundering & Terrorism Financing
							
Sharm El Sheikh - Egypt		
9 - 11 of June
7. The International Arab Banking Summit for 2020 (IABS 2020): “Banking post – Brexit: Challenges & Opportunities”
 	

		

Frankfurt – Germany

16 - 17 of June

8. Conference on: “Economic Empowerment: Towards Financing Sustainable Development”
							
Dead Sea – Jordan			
14 - 15 of July
9. Forum on: “Banks & Crisis Management”
							
Beirut – Lebanon			

6 - 7 of August

10. Forum on: Fintech & RegTech
							

Manama – Kingdom of Bahrain

3 - 4 of September

11. Conference on Insurance & Banks
							

London – UK				

17 of September

12. 1st Conference for Legal Consultants in Banks & Financial Institutions
							
Kuwait				

22 - 23 of September

13. Forum on: Analysis & Management of Big Data
							
Sharm El Sheikh - Egypt		

3 - 4 of October

14. Forum on: “The Road to Basel 4”
							

12 - 13 of October

Dead Sea – Jordan			

15. US- MENA Private Sector Dialogue (US- MENA PSD 2020)
							
NYFED Headquarters, New York – USA

October

16. The Annual Banking Conference for 2020
							
Beirut – Lebanon			

26 - 27 of November

17. Media Economic Forum
							

15 - 16 of December

Dubai – UAE				

N.B.: UAB reserves the right to modify the program as it sees fit

Beirut: 03/02/2020

برنامج
المؤتمرات والمنتديات لعام

2020

 .1مؤتمر حول« :تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية»

					

					
الدوحة – دولة قطر

 30 – 29كانون الثاني /يناير

					

		
سهل حشيش  -الغردقة /جمهورية مصر العربية

 8-7-6آذار /مارس

 .2منتدى رؤساء ادارات المخاطر في المصارف العربية

 .3منتدى تطورات التكنولوجيا المالية وانعكاساتها على الصناعة المصرفية

					

			
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

 18 - 17آذار /مارس

 .4المؤتمر المصرفي العربي لعام  ،2020متزامن ًا مع الجمعية العمومية إلتحاد المصارف العربية ،بعنوان:

«دور المصارف العربية في تحقيق أهداف رؤية المملكة  2030والتوقعات العربية من قمة العشرين  G20برئاسة المملكة العربية السعودية»
األسبوع األول من نيسان /أبريل
			
الرياض – المملكة العربية السعودية
					

 .5منتدى الصيرفة اإلسالمية (بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية )CIBAFI
شهر أيار /مايو
			
دبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة
					

 .6المنتدى السنوي :لمدراء وحدات االمتثال لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

					

			
شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية

 .7القمّ ـة المصرفيـة العربيـة الدوليـة لعام

»Banking post - Brexit: Challenges & Opportunities« :2020

					

فرانكفورت  -ألمانيا				

 .8مؤتمر « التمكين االقتصادي :نحو تمويل التنمية المستدامة»

					

البحر الميت – المملكة األردنية الهاشمية		

 .9منتدى حول المصارف وإدارة األزمات – Banks & Crisis Management
				
بيروت – الجمهورية اللبنانية
					
 .10منتدى حول التكنولوجيا والرقابة المالية Fintech & Regtech
				
المنامة – مملكة البحرين
					

 .11مؤتمر حول التأمين والمصارف

					

					
لندن – إنكلترا

					

					
دولة الكويت

 .12المؤتمر األول للمستشارين القانونيين في المصارف والمؤسسات المالية

 .13منتدى تحليل وادارة البيانات BIG DATA
			
شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية
					
 .14منتدى الطريق الى بازل 4
					

البحر الميت – المملكة األردنية الهاشمية		

 .15مؤتمر الحوار المصرفي العربي  -األميركي ()US-MENA PSD 2020
			
مقرّ الـ  ،NYFEDنيويورك – أميركا
					

 .16المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2020

					

 .17منتدى اإلعالم االقتصادي

					

				
بيروت -الجمهورية اللبنانية
			
دبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة

مالحظة :يحق إلتحاد المصارف العربية تعديل البرنامج بما يراه مناسب ًا

 11-9حزيران /يونيو
 17-16حزيران /يونيو

 15 - 14تموز/يوليو
 7 - 6آب /أغسطس
 4 - 3أيلول /سبتمبر
 17أيلول /سبتمبر
 23 - 22أيلول /سبتمبر
 4 - 3تشرين األول/أكتوبر
 8 - 7تشرين األول/أكتوبر
شهر تشرين األول/أكتوبر
 27 - 26تشرين الثاني /نوفمبر
 16 - 15كانون األول/ديسمبر
بيروت في2020/02/03 :

