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خـلفــيـة
يشكل منتدى رؤساء إدارات املخاطر يف املصارف العربية منصة سنوية ملواكبة التطورات املتالحقة يف الصناعة املصرفية واليت
تنعكس بصورة مباشرة على تقنيات إدارة املخاطر يف املصارف حيث تتطلب التطوير املستمر يف تلك التقنيات يف ضوء أفضل
املمارسات الدولية إلدارة املخاطر .ويف ظل النمو املتسارع لتطبيقات التكنولوجيا املالية وتعدد مناذج أعماهلا املُعتمدة علي تطبيقات
الذكاء االصطناعي ،فقد اجتهت املصارف حنو التحول الرقمي ملنتجاتها وعملياتها وقنوات توزيعها للخدمات واملنتجات بهدف
زيادة رضا العمالء والنمو يف الرحبية واحلصة السوقية  ،لذا استلزم ضرورة تطوير املصارف ألساليبها وأدواتها يف إدارة املخاطر
لالستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية وتعزيز قدرتها علي إدارة املخاطر الناشئة عن تطور مناذج األعمال واملنتجات ،وكذلك
ملواكبة التعديالت والتوجهات اجلديدة للجنة بازل لقياس وإدارة املخاطر يف ظل تلك التطورات وتأثريها على مصارفنا العربية،
خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة يف كانون األول /ديسمرب  2017الورقة النهائية اليت تتضمن جمموعة من التعديالت اإلصالحية
على املناهج املعيارية لقياس وإدارة املخاطر اإلئتمانية وخماطر التشغيل ،واليت تعترب مبثابة املراجعة النهائية إلتفاقية بازل ،III
اليت متهد الطريق ملا ينتظر ان يطلق عليه بازل  ،IVواليت ستدخل حيز التنفيذ حبلول األول من كانون الثاني  /يناير . 2022
يهدف إحتاد املصارف العربية من خالل هذا املنتدى اىل إلقاء الضوء على تلك التعديالت والسياسات واجراءات قياس املخاطر،
وحتديد املتطلبات األساسية للمصارف ملواجهة املخاطر الناشئة عن التحول الرقمي ،هذا باإلضافة اىل مناقشة آليات تطبيق تلك
املتطلبات فى املصارف العربية ،والرتكيز علي ضرورة بناء الكوادر البشرية واخلربات املالئمة هلذه التطبيقات ،وذلك لإلرتقاء
بإدارة املخاطر اىل املستويات اليت حتاكي املعايري واملمارسات الدولية املعروفة واملعتمدة على الصعيدين العملي والنظري ،وزيادة
الوعي لدى القطاع املصريف يف العامل العربي حول أهمية تبين وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة املخاطر املعروفة دوليا.

أهداف المنتدى
•شرح ومناقشة املخاطر الناشئة عن التحول الرقمي يف املصارف العربية وسبل إدراتها.
•استعراض االصالحات اجلديدة للجنة بازل اهلادفة اىل تعديل منهجيات احتساب خماطر االئتمان والسوق والتشغيل واألسباب
الكامنة وراء هذه املقرتحات .
•شرح التحديات االساسية اليت تواجه مصارفنا العربية فى إدراة املخاطر الرقمية وخماطر األمن السيرباني بصفة خاصة.
•تسليط الضوء على التفاعل بني املخصصات احملاسبية واملخصصات وفقاً للمتطلبات التنظيمية .

BACKGROUND
The Forum of the Chief Risk Officers (CROs) in the Arab Banks is an annual commitment to keep pace
with the successive developments in the banking industry which reflect directly on the risk management
techniques in the banks that calls for sustainable development in these techniques in light of the best
international practices of the risk management.
Due to the steady growth of the financial technology applications and the diversity of their artificial intelligence
applications and the multiplicity of their business models based on artificial intelligence, the banks adopted
the digital transformation for their products, operations and their distribution channels for boosting the
customers' satisfaction and growth of profitability and market share. Therefore, the banks had to upgrade
their risk management methods and tools for using the applications of the digital technology and enhance
their capacity for managing the risks due to the development of the business models, keeping pace with
the new amendments and directives of Basel Committee for the risk measurement and management due
to the tremendous impact of these developments upon our Arab banks particularly upon the release of the
above committee of the final blueprint in December 2017, which encompassed some of the reformative
amendments to the standard methodologies for the measurement and management of the credit and
operational risks, which is deemed the final revision of Basel III which is prelude to what is termed as Basel
IV that will take effect by the first of January 2022.
The Union of Arab Banks shall launch this forum for shedding light on these amendments, risk measurement
policies and procedures and the determination of the basic requirements of the banks for addressing the
digital transformation emerging risks, discussing the mechanisms of applying these requirements in the Arab
banks, focusing on the significance of building the proper human capacities and experiences for leveraging
the risk management to the levels of the theoretically and practically recognized international standards
and practices and raising the awareness in the banking sector in the Arab World for the significance of
adopting and applying the most recent techniques and methods of the internationally recognized risk
management techniques and methods.

OBJECTIVES
•

Explain & discuss the risks arising from digital transformation in Arab banks & methods of their management.

•

Review the new reforms of Basel Committee aimed at amending the methodologies of calculating
credit, market and operational risks and the reasons behind these amenments.

•

Explain the main challenges facing our Arab banks in managing digital & cyber security risks in particular.

•

Shedding light on the interaction between accounting provisions and regulatory.

TOPICS OF DISCUSSIONS
•

The effect of central banks’ digital currencies
on payments, monetary policy and financial
stability

•

Challenges facing risk management according
to digital transformation:

- Digital risk management
- Managing strategic and emerging risks
- Managing reputational risk in banks
- Liquidity risk management & their monitoring tools
•

Analyze the fundamental adjustments in the
methodologies of measuring credit, market and
opertional risks

•

The expected effects of applying the
final adjustments in the methodologies of
calculating credit and market risks on banks

•

Building internal models and model risk
management in light of digital technology

•

Operational resilience and importance of
managing cyber security risks in banks

•

Interaction between accounting provisions and
regulatory provisions

•

Regulatory treatment of Sovereign exposures
in banks

المحاور وأبرز الموضوعات
•أثر العمالت الرقمية للبنوك املركزية علي املدفوعات
Central bank والسياسة النقدية واالستقرار املالي
digital currencies (CBDCs(
:•التحديات اليت تواجه إدارة املخاطر يف ظل التحول الرقمي
 إدارة املخاطر االسرتاتيجية واملخاطر الناشئة إدارة خماطر السمعة يف املصارف إدارة خماطر السيولة وأدوات مراقبتها إدارة املخاطر الرقمية•حتليل التعديالت اجلوهرية يف منهجيات قياس خماطر
االئتمان والسوق والتشغيل
•اآلثار املتوقعة لتطبيق التعديالت النهائية يف منهجيات
احتساب خماطر االئتمان والسوق علي املصارف
•بناء النماذج الداخلية وإدارة خماطر النماذج يف ظل
Model Risk Management التكنولوجيا الرقمية
•املرونة التشغيلية وأهمية إدارة خماطر األمن السيرباني يف
املصارف
ً•التفاعل بني املخصصات احملاسبية واملخصصات وفقا
للمتطلبات التنظيمية
•املعاجلة الرقابية للتعرضات السيادية باملصارف

TARGETED PARTICIPANTS

المشاركون المستهدفون
 قيادات البنوك املركزية العربية-

• Arab Central Banks Leaders
• Control & Supervision staff in banks
• Basel Project Managers and their senior assistants
• Chairmen and directors of Risk Deptartments and
their senior assistants
• Chairmen of Financial Control Department and
their senior assistants
• Internal audit managers in banks and their
associates
• Information security managers and their senior

 موظفو الرقابة واإلشراف يف البنوك مدراء مشروع بازل ومعاونوهم الرئيسيون رؤساء ومدراء املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون رؤساء إدارة الرقابة املالية ومعاونوهم الرئيسيون. رؤساء ومدراء القطـاع املالي ومعاونوهم الرئيسيون مدراء التدقيق الداخلي يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون مدراء أمن املعلومات ومعاونوهم الرئيسيون-

assistants

هيكلية المنتدى

STRUCTURE OF THE FORUM
• Working papers and panel discussions presented
and moderated by Regional & International senior
bankers and experts from financial & banking
sectors.
• An exhibition for sponsoring institutions whereby
the participating institutions and companies would
be able to establish and develop business ties.

 تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة جتريها خنبةخمتارة ومميزة من اخلرباء واحملاضرين من القطاعني املصريف
.واملالي واملعروفني على املستوى اإلقليمي والدولي
 يضم املؤسسات، تنظيم معرض مصاحب لفعاليات املنتدىوالشركات الراعية حبيث يشكل فرصة إلقامة وتطوير عالقات
.جتارية بينها

For more information and registration in the conference kindly send an email to:
uab-conferences@uabonline.org & uab-egypt@uabonline.org,
or visit UAB website: www.uabonline.org

For information on sponsoring the conference kindly send an email to:
pr@uabonline.org and uab-egypt@uabonline.org, or visit UAB website: www.uabonline.org

