البٌان الختامً ل منتدى

رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربٌة
الغردقة  /جمهورٌة مصر العربٌة 2021/7/10-8
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تحت رعاٌة معالً محافظ البنك المركزى المصري األستاذ طارق حسن عامر
نظم اتحاد المصارف العربٌة بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك
مصر منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية فً دورته الثالثة فً
مدٌنة الغردقة جمهورٌة مصر العربٌة خالل الفترة من  0100/7/01-8فً

فندق البارون سهل حشٌش
وقد إفتتح أعمال المنتدى سعادة األستاذ جمال نجم النائب األول لمحافظ البنك
المركزى المصرى حٌث القً سٌادته الكلمة نٌابة عن االستاذ طارق عامر محافظ
البنك المركزي المصري وسعادة األستاذ وسام فتوح االمٌن العام اتحاد المصارف
العربٌة(وقد أشاد أالمٌن العام التحاد المصارف العربٌة خالل كلمته بالمبادرات التى
أطلقها البنك المركزى المصرى والتطوارت ونسب النمو االقتصادٌة الجٌدة التى
تشهدها مصر فى عصر فخامة الرئٌس السٌسى) وسعادة األستاذ طارق فاٌد عضو
مجلس اإلدارة ،اتحاد بنوك مصر،و عضو مجلس اإلدارة اتحاد المصارف العربٌة،
وسعادة اللواء عمرو حنفً  ،محافظ البحر األحمر  ،وبمشاركة أكثر من ()422
مشارك من القطاع المصرفً المصري والعربً  ،وقد تحدث فً أعمال المنتدى على
مدار ثالث اٌام متتالٌة فً  35جلسة  42متحدثا من مصر وعـدد من الدول العربٌة
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واألجنبٌة ،سواء حضورٌا أوعبر تقنٌة  ، Zoomثم توالت جلسات العمل حٌث
تخللتها مناقشات ومداخالت أفضت الى التوصٌات التالٌة:
 .1التركٌز على أهمٌةة التيٌةٌم الةداخلً والتخطةٌط المسةتيبلً لكفاٌةة رأ

المةال علةى

مسةةتوى كةةل بنةةك علةةى حةةدة لمواجهةةة كافةةة المخةةاطر المتوقعةةة  ،مةةع أخةةذ نتةةا
اختبارات الضغط فً االعتبار .
 .2ما استحدثه قانون البنك المركةزي والجهةاز المصةرفً الجدٌةد مةن ضةوابط لتسةوٌة
أوضاع البنوك المتعثرة او تلك التى تعانً من بعض المشاكل.
 .3اهمٌةةة قٌةةام مس ة ولى أمةةن المعلومةةات بةةالبنوك بوضةةع للٌةةات للتعامةةل مةةع مخةةاطر
هجمات األمن السٌبرانى .
 .4إجراء اختبارات ضغوط توضح مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفةة
والسٌما هجمات األمن السٌبرانى .
 .5اهمٌة بنةاء اليةدرات فةى مجةاالت علةوم البٌانةات وتطبٌيةات الةذكاء االصةطناعى فةً
البنوك  ،بما ٌتزامن مع خطوات التحول الرقمً  ،وٌضمن كفاءة إدارة مخاطرها.
ٌ .6جب أن تشمل سٌاسات إدارة المخاطر تداعٌات تغٌرات المناخ والكةوارث الطبٌعٌةة
وكٌفٌة التعامل معها واخذ االحتٌاطات الالزمة لموجهتها .
 .7أهمٌة إٌالء عناٌة خاصة لتعزٌز نظم المعلومات اال تمانٌةة بةالبنوك وتعزٌةزاالدارت
والوحةةدات المتخصصةةة بكةةل بنةةك لتةةوفٌر بٌانةةات لحظٌةةة لمس ة ولى المخةةاطر لتيٌةةٌم
وقٌا

وإدارة المخاطر اال تمانٌة بشكل إستباقً و فعال .

 .8اهمٌةةة ان تنةةته البنةةوك المركزٌةةة سٌاسةةة اعالمٌةةة خاصةةة خةةالل فتةةرات االزمةةات
والكوارث الطبٌعٌة لطمأنة المودعٌن والمسةتثمرٌن  ،وبمةا ٌعةزز الثيةة فةً اليطةاع
المصرفً .
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وفى نهاٌة المنتدى تقدم المشاركون بجزٌل الشكر والعرفان لجمهورٌة مصر العربٌة رئٌسا
وحكومة وشعبا على حسن اإلستقبال وكرم الضٌافة مع تمنٌاتهم بأن ٌعم الخٌر والرخاء ربوع
جمهورٌة مصر العربٌة وٌحفظها من كل مكروه وسوء .
ومسك الختام السالم  ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،،
وتحٌا مصر  ،تحٌا مصر  ،تحٌا مصر  ،وتحٌا األمة العربٌة .
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