CONFERENCES & FORUMS
PROGRAM FOR 2021

SPONSORING INSTITUTIONS FOR 2021 EVENTS
PARTNER SPONSOR

STRATEGIC PARTNER

DIAMOND SPONSOR

Conferences & Forums
Program for

2021

(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

(Completed)

Hybrid (physical & online)

6. Forum on: “Compliance Challenges & Strengthening Correspondent Banking Relationships”
						
Beirut - Lebanon- 27 - 28 of May (Completed)
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
24 - 25 of June (Completed)
Hybrid (physical & online)

8. Chief Risk Officers (CROs) in Arab Banks forum
		
Hurghada / Sahl Hasheesh - Egypt

8 - 9 - 10 of July (Completed)

Conferences & Forums
Program for

2021

Hybrid (physical & online)

9. 1st Arab Banking Cyber Security Forum
		
Sharm El Sheikh - Egypt

7 - 9 of October

(Completed)

Hybrid (physical & online)

10. Beirut Summit for Cyber Security Forum
		

Beirut - Lebanon

30/11 – 1/12

Hybrid (physical & online)

11. Conferance on: “Correspondent Banks Requirements to Promote Relations with Arab Banks”
							Khartoum – Sudan
6 - 7 of December
12. UAB’S ANNUAL CONFERENCE 2021, in accordance with UAB’s General Assembly
entitled:“Arab Banking Sector & Investment Opportunities in the Kingdom of Saudi Arabia”
						
Riyadh – KSA
To be confirmed
Hybrid (physical & online)

13. Forum, in cooperation with the World Union of Arab Bankers, on:
“Financing for Development & Economic Recovery”
						
Doha - Qatar

8 - 9 of December

•
Conference:  “The Future of SMEs: Vision 2030”
which was scheduled to take place in Alamein City- Egypt from the 5th to the 7th November
(rescheduled to 2022)

N.B.: UAB reserves the right to modify the program as it sees fit

برنامـــج املؤمتــرات واملنتديـات
املدرجة للعــام2021

بداية جديدة مع رؤية رقمية
املؤسسات الراعية جلميع نشاطات اإلحتاد للعام 2021

الراعي الشريك

الشريك اإلستراتيجي

الرعاية املاسية

برنامـــج املؤمتــرات واملنتديـات
املدرجة للعــام 2021

(منتدى عبر التواصل املرئي – )Online

 1منتدى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ،IMFبمشاركة البنوك المركزية العربية وجامعة الدول العربية ومؤسسات عربية ودولية ،بعنوان:
«تمويل النمو من خالل تمكين االقتصاد الرقمي » Financing Growth by Empowering Digital Economy -
(عقد في موعده)
 4شباط /فبراير
		
						
(منتدى عبر التواصل املرئي – )Online

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

(عقد في موعده)

 3منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية		
			

(عقد في موعده)

( Hybridشخصي) Online +

شرم الشيخ – مصر

 25-26-27آذار  /مارس

(مؤمتر عبر التواصل املرئي – ) Online

 - 4حوار مصرفي من أجل لبنان بالتعاون مع البنك المركزي األلماني Bundesbank				
			

 22نيسان  /أبريل

(عقد في موعده)

(مؤمتر عبر التواصل املرئي – )Online

 5القمـة العربيـة للمصـارف الرقميـة ،بدورته األولى –Digital Banks Arab Summit, in its 1st edition 20-19-18أيار /مايو
									

(عقد في موعده)

( Hybridشخصي )Online +

 6منتدى " تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة "بيروت  -اجلمهورية اللبنانية
				

 28-27أيار /مايو (عقد في موعده)

 7الق ّمـة المصرفيـة العربيـة الدوليـة لعام  ،2021بالتزامن مع إجتماعات الـ G20/B20« إستراتيجيـات التعافـي بعـد األزمة :إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون »
«»Recovery Strategies Post Crisis: Restoring Sustainable Development and Debt Sustainability
روما  -ايطاليا  25 - 24حزيران /يونيو (عقد في موعده)
								
( Hybridشخصي )Online +

 8منتدى رؤساء ادارات المخاطر في المصارف العربيةسهل حشيش  -الغردقة /جمهورية مصر العربية
			

 10-9-8متوز /يوليو

(عقد في موعده)

( Hybridشخصي) Online +

 9مؤتمر:الملتقــى المصرفي العربي األول لألمن السيبرانيشرم الشيخ – مصر
			

 9 - 7تشرين األول/أكتوبر

(عقد في موعده)

برنامـــج املؤمتــرات واملنتديـات
املدرجة للعــام 2021

( Hybridشخصي) Online +

 10قمـة بيـروت لألمـن السيبرانـي						

بيروت – لبنان

12/01 – 11/30

( Hybridشخصي) Online +

 11منتدى" :متطلبات البنوك المراسلة لتعزيز عالقات التراسل مع المصارف العربية"اخلرطوم – السودان
		
		

 7 - 6كانون األول/ديسمبر

 12المؤتمر السنوي إلتحاد المصارف العربية  ، 2021متزامنا ً 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
يحدد الحقا ً
الرياض – اململكة العربية السعودية
( Hybridشخصي) Online +

 13-منتدى" :تمويل التنمية والتعافي االقتصادي"  ،بالتعاون مع اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب" Financing for Development & Economic Recovery
الدوحة – دولة قطر
							

 9 - 8كانون األول/ديسمبر

• مؤتمر" :مستقبل المشروعات الصغير والمتوسطة :رؤية "2030
املقرر عقده في مدينة العلمني اجلديدة /مصر خالل الفترة  5-7تشرين الثاني  /نوفمبر (مت إعادة جدولته للعام )2022

مالحظة :يحق إلحتاد املصارف العربية تعديل البرنامج مبا يراه مناسبا ً

