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 2021ام ـلعـل المدرجة اتبرنامـــج المؤتمــرات والمنتديـ
 

 

 
 

 

 ( Online –عبر التواصل المرئي   منتدى)

 ،  IMF بالتعاون مع صندوق النقد الدوليمنتدى  -1

 بعنوان:   ،وجامعة الدول العربية ومؤسسات عربية ودولية  مشاركة البنوك المركزية العربيةو  

 " Financing Growth by Empowering Digital Economy - يتمويل النمو من خالل تمكين االقتصاد الرقم "          
 ( عقد في موعده)  فبراير شباط/  4                 

 

 ( Online –عبر التواصل المرئي   منتدى)

 CIBAFIالصيرفة اإلسالمية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية منتدى  -2
   آذار / مارس 16        ( IsDB) بمشاركة رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

 

  Hybrid   ( شخصيOnline +) 

  تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية منتدى   -3

 آذار / مارس  27-26-25               مصر – شرم الشيخ          

 

 ( Online –عبر التواصل المرئي   مؤتمر)

 The Arab Summit for Digital Banking  – القمـة العربيـة األولـى للمصـارف الرقميـة -4
   نيسان / أبريل  6-7-8           

  

 ، بعنوان: إلتحاد المصارف العربيةمتزامناً مع الجمعية العمومية  ،  2021 املؤمتر املصريف العربي لعام -5
 

 ة " ـجائحالار  ـل انتش ـي في ظـود المصرف ـ" إجراءات الصم                               
                     "Banking Resilience Measures in Light of The Pandemic"      

 مايو أيار/   21 - 20    السعوديةالمملكة العربية   – الرياض 

 
 Hybrid   ( شخصيOnline +) 

 مبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع  ،مؤتمر "البيئة والتنمية المستدامة"  -6

 مايو أيار/   28 - 27             الجمهورية التونسية –تونس              

 

ـة املصرفيـة العربيـة الدوليـة  -7
ّ
 G20/B20، بالتزامن مع إجتماعات الـ  2021لعام  القم

 

 "Recovery Strategies Post Crises  - األزمـات بعـد ما  إستراتيجيـات التعافـي  "     
    

 حزيران/ يونيو  األسبوع األخير من شهر                               ايطاليا -روما                 

 
   Hybrid   ( شخصيOnline +) 

    المخاطر في المصارف العربية رؤساء اداراتمنتدى   -8

 يوليو تموز/  24-23-22        جمهورية مصر العربية/ الغردقة -سهل حشيش    
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   Hybrid   ( شخصيOnline +) 

 ”Recent Trends in Retail Payment & The Impact of COVID-19 on Digital Remittances“ مؤتمر:  -9

 “على التحويالت الرقمية   COVID-19" اإلتجاهات الحديثة في مدفوعات التجزئة وتأثير جائحة                       
                   

 أغسطس آب/    13 - 12          الجمهورية اللبنانية  –بيروت      

 
   Hybrid   ( شخصيOnline +) 

 االقتصادي"  تمويل التنمية: من الوباء الى التعافي "     :منتدى -10
       " Recovery Economic Financing for Development: From Pandemic to " 

 سبتمبر أيلول/   8 – 7     دولة قطر  – الدوحة         

 
   Hybrid   ( شخصيOnline +) 

 "   The Road to Basel 4  -   4بـازل الطريـق الى  "    منتدى: -11

 سبتمبر أيلول/   28 – 27    المملكة األردنية الهاشمية  –  البحر الميت          

 
    Hybrid   ( شخصيOnline + ) 

 "BIG DATA & BLOCKCHAIN Applications"  وتطبيقات البلوكشين  الضخمة البيانات منتدى   -12

 أكتوبر تشرين األول/  16-15-14          مصر –شرم الشيخ                  

  
    Hybrid   ( شخصيOnline + ) 

 بعنوان:، 2021  املؤمتر املصريف العربي لعام  -13

 "  Arab Banks & Economic Reform Challenges - االقتصاديالمصارف العربية وتحديات اإلصالح  "               
 

  نوفمبر  / شهر تشرين الثاني               الجمهورية اللبنانية   –بيروت         
    

    Hybrid   ( شخصيOnline + ) 

 Guidelines for Global Digital Economy" منتدى:  -14

 1415                  – دبي                                  

 

 
  Hybrid   ( شخصيOnline +) 

   :بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، بعنوان منتدى •

 " مواجهة جائحة كورونا :أفضل الممارسات للنمو المستدام في عصر الثورة الصناعية الرابعة"      

  )يحدد التاريخ الحقاً(                 الجمهورية اللبنانية –بيروت                                    
 

  Hybrid  (شخصي  +Online) 

 منتدى: سالمة النظام المصرفي في مواجهة التحديات   •

   )يحدد التاريخ الحقاً(                 جمهورية السودان –الخرطوم                                    
 

 
 

 

 

1622021


