
      

 
 

 

 

 2022ـام لعـل المدرجة اتبرنامـــج المؤتمــرات والمنتديـ            
 

  

 

 
 

Hybird  + شخصي(Online )   
 

 

 "  2030والمتوسطة: رؤية  ةمستقبل المشروعات الصغير1

  يناير /  الثانيكانون  22  - 21 - 20     جمهورية مصر العربية  – األقصر                        

 
  Hybird  + شخصي(Online)   

 

   ، بعنوان:بالتعاون مع وزارة الخزانة األميركية  مؤتمر -2
      Arab Banking Conference on Corruption and Implementing AML / CFT regulations (6th directive) “ “ 

 

  شباط/فبراير   4 – 3             الجمهورية اللبنانية  –بيروت                                                
 

 Hybird  + شخصي(Online)   

 "  عالقات مع المصارف العربيةالمتطلبات البنوك المراسلة لتعزيز   "منتدى:  -3

 شباط/فبراير    16 - 15           جمهورية السودان  –الخرطوم              
   

  Hybird  + شخصي(Online)   
 

 

       بدورته الثالثة – " وتحديات االستقرار المصرفي  األمن السيبراني "   :منتدى -4

 شباط/فبراير    23 - 22     المملكة األردنية الهاشمية  – عمان                       

   
Hybird  + شخصي(Online )   

 )متزامناً مع يوم المرأة العالمي(   الوضع الراهن واآلفاق المستقبلية  دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:منتدى    -5

 مارسآذار/   10 - 9 - 8           الجمهورية التونسية –تونس                        
 

      إلتحاد المصارف العربيةمتزامناً مع الجمعية العمومية  ،  2022 املؤمتر املصريف العربي لعام -6

 مارسآذار/    31 - 30      المملكة العربية السعودية  –  الرياض  

 
Hybird  + شخصي(Online )   

 

 كوكب افضل " من أجل قتصاد مرن إل " : يتغير المناخالاالستقرار المالي و منتدى   -7

 أبريل نيسان/   15 - 14            سويسرا –جنيف                      
  

Hybird  + شخصي(Online )   

 " Digital Transformation –منتدى حول: " التحول الرقمي  -8

 أبريل نيسان/   22 - 21            تركيا –اسطنبول                      

   
Hybird   شخصي(Online +) 

9 

 مايو أيار/   22-21-20   جمهورية مصر العربية   –الجديدة  العلمين      
  

Hybird   شخصي(Online +) 

  " الماليـةالتحـول الرقمـي في المصـارف والمؤسسـات " 10
 مايو أيار/   28 - 27           المملكة المغربية –الدار البيضاء                     

 

 

-1 - 
 

 

 



 

 

 

  Hybird   شخصي(Online + ) 
 

 :  2202القمـة املصرفيـة العربيـة الدوليـة لعـام  -11

   "Economic Inclusion & Labor Market Activation –الشمول االقتصادي وتنشيط سوق العمل "            

 حزيران/ يونيو  األسبوع األخير من شهر                              ألمانيا  -فرانكفورت                 

 
  Hybird   شخصي(Online + ) 

 وتمويل اإلرهاب "مكافحة غسل األموال "  :منتدى حول -12

 يوليو تموز/  6 - 5        المملكة األردنية الهاشمية –عمان              

 
Hybird   شخصي(Online +) 

 "التحديات المستجدةتطبيق مقررات لجنة بازل في ظل " منتدى:  -13

 أغسطس آب/  6 - 5            الجمهورية اللبنانية  –بيروت              
 

Hybird   شخصي(Online +) 

 "  اإلصالح االقتصادي: التوجه اإلستراتيجي لإلستقرار المالي واإلجتماعي ": مؤتمر -14

 أغسطس آب/    24 - 23            ليبيـا –طرابلس                  

 
Hybird   شخصي(Online +) 

15-    edition nd2 in its, Arab Summit sDigital Bank 

 “ADBANX 2022”   

 سبتمبر أيلول/  8 –  7                   دولة اإلمارات العربية المتحدة  –  دبي           
 

Hybird   شخصي(Online +) 

   " ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية " -16

          2021 
 

Hybird   شخصي(Online +) 

 الفرنسية  -باإلشتراك مع الغرفة التجارية العربيةمؤتمر حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة،   -17

                                                 29 
 

 ( ICCمع محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية ) باإلشتراكفي القطاع المصرفي،  مؤتمر حول الوساطة والتحكيم -    

                                                 30 

 
Hybird   شخصي(Online +) 

    رؤساء ادارات المخاطر في المصارف العربيةمنتدى  -18

 تشرين األول/ أكتوبر  16-14          مصر –شرم الشيخ                  
 

Hybird   شخصي(Online +) 

 حول: "الرقابة المصرفية في ظل التحول الرقمي "منتدى  -19

 أكتوبر تشرين األول/ 26 - 25         مملكة البحرين –المنامة                  

 
Hybird   شخصي(Online +) 

     2022  املؤمتر املصريف العربي لعام  -20
 

  نوفمبر  / شهر تشرين الثاني               الجمهورية اللبنانية   –بيروت         
  

 

3122021 

 



 
 

  

CCoonnffeerreenncceess  &&  FFoorruummss  PPrrooggrraamm  ffoorr  22002222  
 

 
 

Hybrid (physical & virtual) 
1. Conference: “The Future of SMEs: Vision 2030”  

        Luxor – Egypt    20-21-22 of January                               

 
Hybrid (physical & virtual) 

2. Conference in Cooperation with the U.S. Treasury Department, entitled: 

    “Arab Banking Conference on Corruption and Implementing AML / CFT regulations (6th directive)” 

         Beirut – Lebanon    03-04 of February 

 

Hybrid (physical & virtual) 
3. Forum on: “Correspondent Bank Requirements to Promote Relations with Arab Banks” 

                   Khartoum - Sudan   15 - 16 of February 

 

Hybrid (physical & virtual) 
4. Cyber Security and Banking Stability Challenges Forum (in its 3 Edition) 

         Amman – Jordan          22 - 23 of February 

 
Hybrid (physical & virtual) 

5. Forum on: “The Role of Arab Women in Achieving Sustainable Development Goals:  

                 Current Status and Future Prospects “ (Coinciding with International Women's Day) 

               Tunis – Tunisia         08-09-10 of March 

 
6. The Arab Banking Conference for 2022, in accordance with UAB’s General Assembly Meeting 

       Riyadh – KSA     30 - 31 of March 

 
Hybrid (physical & virtual) 

7. Financial Stability & climate change Forum: “Economic Resilience for Better Planet ” 

          Geneva - Switzerland    14 - 15 of April 

 

Hybrid (physical & virtual) 
8. Forum on: “Digital Transformation “ 

          Istanbul - Turkey    21 - 22 of April 

 
Hybrid (physical & online) 

 

9. Annual Arab Banks’ Compliance Officers Forum 

                          New Alamein City - Egypt  20-21-22 of May 

 

Hybrid (physical & virtual) 
10. Forum on: “Transition Transformation in Banks & Financial Institutions“ 

          Casablanca - Morocco  27 - 28 of May 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. The International Arab Banking Summit for 2022 (IABS 2022), in accordance with G20/B20 Meetings, 

         entitled: “Economic Inclusion & Labor Market Activation” 

                                                 Frankfurt - Germany    Last Week of June 

 
Hybrid (physical & virtual) 

12. Forum on: “Combating Money Laundering and Terrorism Financing“ 

               Amman – Jordan          5 - 6 of July 

 
Hybrid (physical & virtual) 

13. Forum on: “Implementing Basel Committee Recommendations in light of emerging challenges” 

                                  Beirut – Lebanon               5 - 6 of August 

 

Hybrid (physical & virtual) 
14. Forum on: “Economic Reform: The Startegies for Financial and Social Stability” 

                   Tripoli - Libya    23 - 24 of August 

 
Hybrid (physical & virtual) 

15. Forum:  Digital Banks Arab Summit, in its 2nd edition   “ADBANX 2022”                       
                                                                    Dubai – UAE      7 - 8 of September 

 

Hybrid (physical & virtual) 
16. Forum on: “Fintech Innovations and the Future of Banking Services”   

       Dead Sea - Jordan    20 - 21 of September 

 

Hybrid (physical & virtual) 
17. Conference on SMEs, in cooperation with the French-Arab Chamber of Commerce 

       Paris - France    29th of September 

       Conference on: “’Mediation & Arbitration in the Banking Sector”   

       Paris - France    30th of September 

 
Hybrid (physical & virtual) 

18. Arab Banks’ Chief Risk Officers (CROs) Forum  

       Sharm El Sheikh - Egypt   14 - 16 of October 

 

Hybrid (physical & virtual) 
19. Forum on:  “Banking supervision in light of digital transformation”  

       Manama - Bahrain    25 - 26 of October 

 
20. The Annual Banking Conference for 2022, entitled:  

 Beirut – Lebanon                     The Month of November 

 
 

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

 
Beirut: 03/12/2021                    

 


