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منتدى:



هيكلية المنتدى
والمالي  المصرفي  القطاعين  من  والمحاضرين  الخبراء  من  ومميزة  مختارة  نخبة  تجريها  معمقة  نقاش  جلسات  وعقد  عمل  أوراق  تقديم    -

والمعروفين على المستوى اإلقليمي والدولي.

-- تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة إلقامة وتطوير عالقات تجارية بينها.

خلفية المنتدى

يشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية بدورته الثالثة منصة سنوية لمواكبة التطورات المتالحقة في الصناعة المصرفية 
والتي تنعكس بصورة مباشرة على إدارات المخاطر في البنوك العربية، وخاصة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد منذ مطلع عام 
2020 والتي أحدثت العديد من التأثيرات المتالحقة على اقتصاديات العديد من دول العالم ، كما اتخذت البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم 
العديد من التدابير بهدف الحفاظ على استقرار النظم المالية دون حدوث أزمات مالية وإقتصادية ، حيث كان الهدف منها تخفيف االنكماش في 

االقتصاد الحقيقي وضمان توفير االئتمان للقطاعات المختلفة في تلك الظروف االستثنائية.

وخالل مسيرة البنوك في رحلتها الرقمية وتطوير نماذج أعمالها ، فقد عززت جائحة كورونا أهمية تسريع خطوات تلك المسيرة في تقديم 
الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية ، والتي أدت دوراً فاعالً في الحد من تداعيات تلك األزمة وتيسير حصول العمالء على الخدمات المالية 
في تلك الظروف الصعبة من االغالق والتقلبات الحادة في التدفقات النقدية للعديد من األنشطة االقتصادية، إال أنه يواجه البنوك في ضوء هذه 

التطورات العديد من الفرص والتحديات في إدارة مخاطرها المتغيرة الناشئة عن التقلبات االقتصادية والبيئية واالجتماعية .

وقد استلزم ذلك ضرورة تطوير المصارف ألساليبها وأدواتها في 
إدارة المخاطر لمواجهة تداعيات الجائحة واالستفادة من تطبيقات 
الناشئة  المخاطر  إدارة  قدرتها على  الرقمية، وتعزيز  التكنولوجيا 
عن تطور نماذج األعمال والمنتجات ، وكذلك مواكبة التعديالت 
المتالحقة  التطورات  ظل  في  بازل  للجنة  الجديدة  والتوجهات 

لتداعيات الجائحة.

ومن هنا تبرز أهمية المنتدي حيث يسلط الضوء على مناقشة اآلثار 
األسواق  على  كورونا  لجائحة  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
التعافي االقتصادي  المركزية في خطط  المصارف  الناشئة ودور 
والمستقبلية  الحالية  بازل  لجنة  أولويات  المنتدي  يتناول  كما   ،
والتعديالت التي أدخلتها على إطار عملها إزاء تداعيات الجائحة، 
المخاطر المصرفية في  الحديثة إلدارة  المنهجيات  كما يستعرض 
العصر الرقمي وتطبيقات الذكاء االصطناعي بهدف التعرف على 
أهم الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية ، مع إلقاء 
تصميم  عند  الجائحة  أفرزتها  التي  التطورات  أهم  على  الضوء 

سيناريوهات اختبارات الضغط.

أهداف المنتدى
يهدف المنتدى إلي إلقاء الضوء علي :

على 	  كورونا  لجائحة  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار 
األسواق الناشئة 

االقتصادى 	  التعافى  المركزية في خطط  المصارف  دور  توضيح 
من تداعيات جائحة كورونا 

والتدابير 	  بازل  للجنة  والمستقبلية  الحالية  األولويات  استعراض 
الرقابية والتعديالت على إطار عملها بغرض التعامل مع جائحة 

كورونا

مناقشة المنهجيات الحديثة إلدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي 	 

 تحليل أهم األوراق الصادرة حديثاً عن لجنة بازل في ظل تداعيات 	 
جائحة كورونا

 تفسير سيناريوهات اختبارات الضغط فيما بعد جائحة كورونا	 

في 	  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  من  والمخاطر  الفرص  تقييم   
المصارف 



المحاور و الموضوعات:
الناشئة والبيئية لجائحة كورونا على األسواق  اآلثار االقتصادية واالجتماعية   .1

التعافي االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا  المركزية لدعم  استراتيجيات المصارف   .2
بازل  الحالية والمستقبلية للجنة  األولويات  لمحة عامة عن   .3

الرقمي  المنهجيات الحديثة إلدارة المخاطر المصرفية في العصر   .4
البيئية واالجتماعية والمؤسسية علي المصارف أثر المخاطر   .5

الخارجية  البيئة  التقنيات الحديثة ومواكبة سرعة تغير  إدارة مخاطر نماذج   .6
التصنيف وبناء أنظمة  جائحة كورونا: محرك العصر الجديد إلدارة مخاطر االئتمان   .7

الدولي رقم 9 تزامناً مع    والمعيار  بازل  بازل 4 والتعديالت على إطار عمل  االلتزام بمتطلبات   .8
          تداعيات جائحة كورونا

تطوير سيناريوهات اختبارات الضغط لتشمل مخاطر األمن السيبراني ضمن مخاطر التشغيل   .9
الرقمية  التجزئة  إدارة مخاطر  االتجاهات الحديثة في   .10

النطاق  التعامل مع مخاطر هجمات األمن السيبراني واسعة  آليات   .11
الذكاء االصطناعي في المصارف   الفرص والمخاطر من تطبيقات  تقييم   .12

المالي الرقمية المستقرة STABLECOIN علي االستقرار  العمالت  أثر   .13

PARTICIPATION  FEES:

 $750 /UAB Members                $900/ Non - UAB Members

MEANS OF PAYMENT

Please find below our account in USD at Arab Bank- Jordan 
Arab Bank – Amman – Jordan  Shmeisani Branch 

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks 

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

المشاركون المستهدفون:

 قيادات البنـوك المركـزية العـربيـة	 
 مدراء مشروع بازل ومعاونوهم الرئيسيون	 
 مدراء وموظفو الرقابة واإلشراف على البنوك	 
 رؤساء ومدراء المخاطـر ومعاونوهم الرئيسيون	 
 رؤساء إدارة الرقابة المالية ومعاونوهم الرئيسيون	 
 مدراء مشروع التحول الرقمي ومعاونوهم الرئيسيون	 
 رؤساء ومـدراء القطـاع المالي ومعـاونوهم الرئيسـيون.	 
 مدراء التدقيق الداخلي في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون	 
 مدراء وموظفو أمن المعلومات ومعاونوهم الرئيسيون  فى البنوك.	 
 مدراء التجزئة المصرفيـة والخـدمات الرقمية ومعاونوهم الرئيسيون.	 
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CHIEF RISK OFFICERS (CROS) 
IN ARAB BANKS 
(IN ITS THIRD SESSION)

8-10 July, 2021             Hurghada – Egypt
The Baron Hotel – Sahl Hasheesh

FORUM :



BACKGROUND 
The Forum of Heads of Risk Departments in Arab Banks, in its third session, constitutes an annual 
platform to keep pace with the developments in the banking industry, which are directly reflected in the 
risk departments of Arab banks, especially in light of the repercussions of COVID-19 that had emerged 
in beginning of 2020 and affected the economies all over the world. The central banks in most countries 
have taken many measures with the aim of preserving the stability of financial systems and preventing 
the occurrence of new financial or economic crises, reducing the downturn in the real economy and 
ensuring the provision of credit to various sectors in these exceptional circumstances.

During banks pursuit of digitalization and developing their business models, COVID-19 pandemic 
reinforced the importance of accelerating the delivery of digital banking services and products, which 
played an effective role in limiting the repercussions of this crisis and facilitating customers' access to 
financial services under lockdowns and sharp fluctuations in cash flows of many economic activities. 
Nevertheless, in light of these developments, banks face many opportunities and challenges in 
managing their changing risks arising from economic, environmental and social fluctuations. 

OBJECTIVES
The forum aims to shed light on: 

	 The economic, social and environmental 
impacts of the COVID-19 on the emerging 
markets. 

	 The role of central banks plans for economic 
recovery from the repercussions of COVID-19 
pandemic. 

	 Basel Committee's current and future 
priorities, control measures and amendments to 
its framework to deal with COVID-19 pandemic. 

	 Modern methodologies for managing banking 
risks in the digital age.

	 The most important papers recently issued by 
Basel Committee.

	 Post COVID-19 stress-testing scenarios. 

	 Opportunities and risks from the applications 
of artificial intelligence in banks. 

This necessitated from banks to develop their 
risk management methods and tools to confront 
the repercussions of the pandemic, benefit from 
digital technology applications, and enhance 
their ability to manage risks arising from the 
development of business models and products, 
as well as keep pace with the new changes 
proposed by Basel Committee in light of the 
repercussions of the pandemic. 

Hence, the importance of the forum is the result 
of shedding light on the economic, social and 
environmental impacts of COVID-19 pandemic 
on the emerging markets and the role of central 
banks in the economic recovery plans. The forum 
also addresses the current and future priorities 
of Basel Committee and the amendments it has 
made to its framework in light of the pandemic. 
It also reviews modern methodologies for 
managing banking risks in the digital age and 
the artificial intelligence applications in order 
to identify the most important opportunities 
and challenges facing the banking industry, 
while shedding light on the most important 
developments resulting from the pandemic 
when designing stress test scenarios. 

FORUM ON: CHIEF RISK OFFICERS (CROS) IN ARAB BANKS 
(IN ITS THIRD SESSION)

FORUM STRUCTURE
- Presenting working papers and holding in-depth discussion sessions conducted by a selected 
distinguished group of experts and speakers from the banking and financial sectors, and well known 
at the regional and international levels. 

- Organizing an exhibition accompanying the forum’s activities, which includes the sponsoring 
institutions to constitute an opportunity to establish and develop commercial relations between them.



PARTICIPATION  FEES:

 $750 /UAB Members                $900/ Non - UAB Members

MEANS OF PAYMENT

Please find below our account in USD at Arab Bank- Jordan 
Arab Bank – Amman – Jordan  Shmeisani Branch 

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks 

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

TARGET PARTICIPANTS: 
	 Leaders of Arab Central Banks 
	 Basel Project Managers and their principal assistants
	 Directors and staff of banking supervision and control
	 Risk heads and directors and their principal assistants 
	 Heads of the financial control department and their principal assistants 
	 Digital transformation project managers and their principal assistants 
	 Heads and directors of the financial sector and their principal assistants
	 Internal audit directors in banks and their principal assistants 
	 Information security directors and officers in banks and their principal assistants 
	 Retail banking and digital services managers and their principal assistants

TOPICS OF DISCUSSION: 
1. The economic, social and environmental impacts of the COVID-19 on the emerging markets. 

2. Central banks strategies to support the post-COVID 19 economic recovery.

3. An overview of the current and future priorities of Basel Committee - Presentation by Mark 

Farag from Basel Committee. 

4. Modern methodologies for managing banking risks in the digital age. 

5. The impact of environmental, social and institutional risks on banks. 

6. Managing the risks of modern technology models and keeping pace with the rapid change 

of the external environment. 

7. COVID-19 Pandemic: The new era engine for credit risk management & building rating systems. 

8. Adherence to the requirements of Basel 4 and the amendments to Basel framework and the 

International Financial Reporting Standard 9 in light of COVID-19. 

9. Developing stress-testing scenarios to include cyber security risks with operational risks.  

10. Recent trends in digital retail risk management. 

11. Mechanisms for dealing with the risks of large-scale cyber security attacks. 

12. Evaluating opportunities and risks from the applications of artificial intelligence in banks.

13. The impact of Stablecoin on financial stability. 


