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STRATEGIC PARTNER

DIAMOND SPONSOR

SPONSORING INSTITUTIONS FOR 2021 EVENTS



(Online)
1. Forum in Cooperation with the International Monetary Fund - IMF, with the participation of        
   Arab Central Banks, The League of Arab States and Arab & international institutions. 
   entitled: “Financing Growth by Empowering Digital Economy”                
                  4th of February   (Completed)                      

(Online)
2. Islamic Banking forum, in cooperation with General Council for Islamic Banks & Financial             
    Institution-CIBAFI, & with the participation of the Chairman of Islamic Development Bank (IsDB)/ KSA
          16th of March   (Completed)       

Hybrid (physical & online)
3. Forum on: “Compliance Challenges & Combating Financial Crimes“
      Sharm El Sheikh - Egypt     25-26-27 of March  (Completed)

(Online)
4. Video Conference Discussion on “Dialogue for Lebanon”, in Cooperation with Bundesbank
          Central Bank of Germany        
                   22nd of April    (Completed)  

(Online)
5. Digital Banks Arab Summit, in its 1st edition  –  “ADBANX 2021”
                    18-19-20 of May

Hybrid (physical & online)
6. Forum on: “Compliance Challenges & Strengthening Correspondent Banking Relationships”
               Beirut - Lebanon 27 - 28 of May 

7. THE INTERNATIONAL ARAB BANKING SUMMIT FOR 2021 (IABS 2021), in accordance   
     with G20/B20 Meetings,  entitled: “Recovery Strategies Post Crisis: Restoring Sustainable        
     Development & Debt Sustainability”
           Rome – Italy           Last Week of June

Hybrid (physical & online)
8. Chief Risk Officers (CROs) in Arab Banks forum
               Hurghada / Sahl Hasheesh - Egypt               8 - 9 - 10 of July
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Hybrid (physical & online)
9. Forum on: “Recent Trends in Retail Payment & The Impact of COVID-19 on Digital Remittances”

                                                    Beirut – Lebanon        12 - 13 of August

10. THE ARAB BANKING CONFERENCE FOR 2021, in accordance with UAB’s General Assembly   
      entitled:“Arab Banking Sector & Investment Opportunities in the Kingdom of Saudi Arabia”
                                 Riyadh – KSA        During September

Hybrid (physical & online)
11. Forum on: “Financing for Development: From Pandemic to Economic Recovery”
                     Doha - Qatar      7 - 8 of September

Hybrid (physical & online)
12. Forum on: “The Road to Basel 4”
                                                                             Dead Sea – Jordan  27 - 28 of September

Hybrid (physical & online)
13. Forum on: “BIG DATA & BLOCKCHAIN Applications”  
        Sharm El Sheikh - Egypt             14-15-16 of October

14. THE ANNUAL BANKING CONFERENCE FOR 2021, 
      entitled:  “ ARAB BANKS & ECONOMIC REFORM CHALLENGES“
               Beirut – Lebanon         The Month of November

Hybrid (physical & online)
15. Forum on: “Guidelines for Global Digital Economy”
                                                                       Dubai – UAE     14 - 15 of December

Hybrid (physical & online)
•	 Forum	in	cooperation	with	the	Union	of	Arab	Chambers,	entitled:
         “The Best Practices for Sustainable Growth in Industry 4.0 Era:
  facing the Global Pandemic”
           Beirut – Lebanon (date to be confirmed)

Hybrid (physical & online)
•	 Forum	on:	“The Safety of the Banking System in face of Recent Challenges”
       Khartoum – Sudan           (date to be confirmed)

N.B.: UAB reserves the right to modify the program as it sees fit            
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برنامـــج املؤمتــرات واملنتديـات
2021  املدرجة للعــام        

املؤسسات الراعية جلميع نشاطات اإلحتاد للعام 2021

بداية جديدة مع رؤية رقمية

الشريك  اإلستراتيجي

الرعاية املاسية الراعي الشريك  
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(Online – املرئي التواصل  (منتدى عبر 
 ،IMF 1 منتدى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي-

    بمشاركة البنوك المركزية العربية وجامعة الدول العربية ومؤسسات عربية ودولية، بعنوان:
» Financing Growth by Empowering Digital Economy - تمويل النمو من خالل تمكين االقتصاد الرقمي«         

                            4 شباط/ فبراير    (عقد في موعده)

(Online – املرئي التواصل  (منتدى عبر 
CIBAFI 2 منتدى الصيرفة اإلسالمية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية-

     )IsDB( بمشاركة رئيس البنك اإلسالمي للتنمية     
               16 آذار / مارس     (عقد في موعده)

( Online +شخصي)  Hybrid  
-3 منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية 

                       شرم الشيخ – مصر       27-26-25 آذار / مارس       (عقد في موعده)

( Online – املرئي التواصل     (مؤمتر عبر 
 Bundesbank 4 - حوار مصرفي من أجل لبنان بالتعاون مع البنك المركزي األلماني-

                                 22 نيسان / أبريل       (عقد في موعده)

(Online – املرئي التواصل  (مؤمتر عبر 
   Digital Banks Arab Summit, in its 1st edition–   5 القمـة العربيـة للمصـارف الرقميـة، بدورته األولى-

                       18-19-20 أيار/ مايو
 

(Online + شخصي)  Hybrid
-6  منتدى  "  تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة "  

اللبنانية     27-28  أيار/ مايو                                                 بيروت -  اجلمهورية 

G20/B20 7 القّمـة المصرفيـة العربيـة الدوليـة لعام 2021، بالتزامن مع إجتماعات الـ-
» إستراتيجيـات التعافـي بعـد األزمة: إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون « 

»Recovery Strategies Post Crisis: Restoring Sustainable Development and Debt Sustainability«
روما - ايطاليا            األسبوع األخير من شهر حزيران/ يونيو         

(Online + شخصي)  Hybrid
-8 منتدى رؤساء ادارات المخاطر في المصارف العربية  

العربية        8-9-10 متوز/ يوليو سهل حشيش - الغردقة /جمهورية مصر                  

( Online +شخصي)  Hybrid
”Recent Trends in Retail Payment & The Impact of COVID-19 on Digital Remittances“ :9  مؤتمر-

                      » اإلتجاهات الحديثة في مدفوعات التجزئة وتأثير جائحة COVID-19 على التحويالت الرقمية «
اللبنانية      12 - 13 آب/ أغسطس                                          بيروت – اجلمهورية 



-10 المؤتمر المصرفي العربي لعام 2021 ، متزامناً مع الجمعية العمومية إلتحاد المصارف العربية، بعنوان:
»القطاع المصرفي العربي وفرص  اإلستثمار في المملكة العربية  السعودية «

» Arab Banking Sector & Investment Opportunities in the Kingdom of Saudi Arabia «
أيلول /سبتمبر خالل شهر  العربية السعودية                                                                 الرياض – اململكة 

( Online +شخصي)  Hybrid 
-11 منتدى: »تمويل التنمية: من الوباء الى التعافي االقتصادي« 

 »Financing for Development: From Pandemic to Economic Recovery «
الدوحة – دولة قطر           7 – 8 أيلول/ سبتمبر              

( Online +شخصي)  Hybrid 
 »The Road to Basel 4  -  4 12 منتدى:    »الطريـق الى بـازل-

الهاشمية     27 – 28 أيلول/ سبتمبر األردنية                       البحر امليت – اململكة 

( Online +شخصي)  Hybrid 
» BIG DATA & BlockChain Applications« 13 منتدى البيانات الضخمة وتطبيقات البلوكشين-

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

( Online +شخصي)  Hybrid 
-14 المؤتمر المصرفي العربي لعام 2021، بعنوان:

 Arab Banks & Economic Reform Challenges - المصارف العربية وتحديات اإلصالح االقتصادي« 
الثاني / نوفمبر  اللبنانية    شهر تشرين               بيروت – اجلمهورية 

   
( Online +شخصي)  Hybrid 

»Guidelines for Global Digital Economy  -  15 منتدى: »إرشادات التمويل الى االقتصاد الرقمي الكامل-
العربية املتحدة             14 - 15 كانون األول/ديسمبر                                              دبي – دولة اإلمارات 

( Online +شخصي)  Hybrid  
• منتدى بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، بعنوان: 

      »أفضل الممارسات للنمو المستدام في عصر الثورة الصناعية الرابعة: مواجهة جائحة كورونا«
                                         بيروت – اجلمهورية اللبنانية            (يحدد التاريخ الحقاً) 

( Online +شخصي)  Hybrid 
•  منتدى: سالمة النظام المصرفي في مواجهة التحديات

التاريخ الحقاً)                                                                                            اخلرطوم – جمهورية السودان          (يحدد 

مالحظة: يحق إلحتاد املصارف العربية تعديل البرنامج مبا يراه مناسباً                
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