منتدى

رؤساء إدارات املخاطر فى املصارف العربية ( 2021بدورتة الثالثة)
2021/7/10-8

فندق البارون  -سهل حشيش

الغردقة  /جمهورية مصر العربية

برنامج العمل والجدول الزمني االولي للمنتدى

اليوم األول :اخلميس 2021/7/8
9:00 – 8:30

التسجيل وقهوة الصباح

9:45 - 9:00

حفل اإلفتتاح وكلمات الترحيب
• كلمة سيادة الشيخ محمد الجراح الصباح ،رئيس مجلس االدارة  ،إتحاد المصارف العربية  ،لبنان
• كلمة سيادة األستاذ وسام حسن فتوح ،األمين العام  ،إتحاد المصارف العربية  ،لبنان
• كلمة سيادة االستاذ محمد اإلتربي ،رئيس مجلس اإلدارة  ،اتحاد بنوك مصر
• كلمة معالي الدكتور محمود محيي الدين ،المدير التنفيذي ،صندوق النقد الدولي  ،الواليات المتحدة األميركية
• كلمة معالي اللواء عمرو حنفي ،المحافظ ،محافظة البحر االحمر ،مصر
كلمة معالى االستاذ طارق حسن عامر ،المحافظ  ،البنك المركزي المصري
يلقيها سعادة األستاذ جمال نجم ،نائب محافظ البنك المركزي المصري

10:00 – 9:45

إســــــتراحـــــــة وجولـة على المعرض المصاحب

 10:45 – 10:00كلمة رئيسية حول :اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية جلائحة كورونا على األسواق الناشئة
سعادة الدكتور أحمد كجوك ،نائب وزير المالية للسياسات المالية ،وزارة المالية ،مصر

11:30 – 10:45

:

إدارة خماطر التشغيل :فرص ما بعد اجلائحة
Opportunities from ORM in (post) Covid times

الدكتورة اريان شبيل ،المحاضر الدولي وخبير مخاطر التشغيل  ،لندن  ،المملكة المتحدة

Dr. Ariane Chapelle, International trainer and ORM consultant, London
األستاذة ندى عواد رزق هلل ،نائب المدير العام ورئيس مجموعة المخاطر( ،)CROsبنك االعتماد اللبنانى
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12:00 – 11:30

إســـــتراحـة
:

13:30 – 12:00

اسرتاتيجيات املصارف املركزية

لدعم التعايف االقتصادي إزاء تداعيات جائحة كورونا

➢ الدكتور قيس بن عيسى اليحيائي ،رئيس دائرة االستقرار المالي ،نائب الرئيس التنفيذي،
البنك المركزى العماني ،سلطنة عمان ()tbc
➢ االستاذ شريف عاشور ،وكيل المحافظ  -قطاع بازل ،البنك المركزي المصري
➢ االستاذ عدنان ناجي ،مساعد مدير تنفيذي /إدارة الرقابة على المصارف ،البنك المركزي األردني

تطبيقات الذكاء االصطناعي

14:00 -13:30

الفرص والتحديات وإدارة خماطر مناذج التقنيات احلديثة

14:00

إنتهاء أعمال اليوم األول

اليوم الثاني :اجلمعـة 2021/7/9
9:00–8:45

متابعة التسجيل وقهوة الصباح
االلتزام مبتطلبات بازل  4والتعديالت على إطار
ً
عمل بازل واملعيار الدويل رقم  9تزامنا مع تداعيات جائحة كورونا

10:30 - 9:00

االستاذ طارق فايد ،رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذى ،بنك القاهرة
➢ األستاذة ندى عواد رزق هلل ،نائب المدير العام ورئيس مجموعة المخاطر( ،)CROsبنك االعتماداللبنانى
➢ األستاذ محمد أبو السعود ،رئيس مجموعة المخاطر الشاملة ( )CROsعضو مجلس اإلدارة التنفيذي،
البنك المصرى لتنمية الصادرات  /مصر
➢ األستاذ ماجد فانوس ،رئيس مخاطر المجموعة ( ،)CROsبنك بوبيان -الكويت ()tbc

11:30 – 10:30

حملة عامة عن األولويات احلالية واملستقبلية للجنة بازل
An overview of the current and future priorities of the Basel Committee

المتحدث :االستاذ مارك فرج ،عضو االمانة العامة للجنة بازل  ،بنك التسويات الدولية  ،بازل /سويسرا

المعقب:
12:30 – 11:30

إســــــتراحـــــــة وصــــالة الجمعـــــة
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13:00 – 12:30

:

االجتاهات احلديثة يف إدارة خماطر التجزئة الرقمية

المتحدث :األستاذ محمد عيسى ،رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية ،البنك األهلي المصري

تطوير سيناريوهات اختبارات الضغط لتشمل خماطر األمن

14:30 – 13:00

السيرباني ضمن خماطر التشغيل

االستاذ طارق الخولي ،رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ،بنك  - SAIBمصر
➢ الدكتور أشرف بهي ،وكيل المحافظ للرقابة المكتبية  ،البنك المركزي المصري
➢ االستاذ أفضل نجيب ،نائب العضو المنتدب للمخاطر والرقابة وااللتزام ،بنك  ،SAIBمصر
➢ األستاذ ماجد فانوس ،رئيس مخاطر المجموعة( ،)CROsبنك بوبيان -الكويت ()tbc

14:30

إنتهاء أعمال اليوم الثاني

اليوم الثالث :السبت 2021/7/10
9:00–8:45

قهـــوة الصباح

9:30 – 9:00

:

جائحة كورونا والعصر اجلديد

إلدارة خماطر االئتمان وبناء أنظمة التصنيف

المتحدث :األستاذ محمد أبو السعود ،رئيس مجموعة المخاطر الشاملة ( )CROsعضو مجلس اإلدارة التنفيذي،
البنك المصرى لتنمية الصادرات  /مصر

11:00 - 9:30

أثر املخاطر البيئية واالجتماعية واملؤسسية على املصارف

➢ الدكتور أحمد فؤاد خليل ،نائب أول المدير العام  ،بنك مصر
➢ االستاذ عمر نجم ،رئيس قطاع المخاطر ( ،)CROsبنك أبوظبي األول  ،مصر
➢ االستاذ فادى فقيه ،مستشار رئيس مجلس االدارة المشرف على المخاطر وااللتزام والمؤسسات المالية
العالمية ،بنك بيروت والبالد العربية  ،لبنان

11:30 -11:00

إســــــــتراحـــــــة
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أثر العمالت الرقمية املستقرة  Stablecoinsعلى االستقرار املايل

12:00 – 11:30

الدكتور رودريغ أبي الحسن ،رئيس دائرة االستراتيجية وتحليل المخاطر ،بنك االعتماد اللبناني سابقا

13:30 -12:00

:

آليات التعامل مع خماطر هجمات األمن السيرباني واسعة النطاق

➢

➢

UBS

➢

 14:00 – 13:30تكريم المصارف والمؤسسات المتعاونة والراعية للمنتدى
14:00

إنتهاء أعمال المنتدى

مالحظة :يحق إلتحاد المصارف العربية تعديل البرنامج بما يراه مناسبا
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