
برنامج النشاطات التدريبية للعام 2022

 PARTNER SPONSOR STRATEGIC PARTNER

DIAMOND SPONSOR

SPONSORING INSTITUTIONS FOR 2022 EVENTS



شــهر كانون األول/ يناير   

2/2 – 31/1 
بناء نظم فعال لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب في عصر التكنولوجيا الحديثة FINTECHدمشق/ سورية

شــهر شباط/ فبراير
9 - 7 

تطوير مهارات ودور سكرتير مجلس االدارة في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية                                 الخرطوم/ السودان

  23 - 20
القاهرة / مصر  

مقاربة عملية إلجراء اختبارات الضغط وخطة اإلجهاد والتعافي في ضوء الجائحة الحالية
 Practical Approach to Stress Testing & Bank Recovery & Resolution Planning
                                                                                                                                          (RRP) in View of the Covid-19 Crisis

 23 - 21
Emerging Challenges Facing the Global Compliance Community & Risk Mitigation                                           مسقط/ سطنة عمان        

 25 - 24
بيروت/ لبنان

أنظمة الدفع اإللكترونية والخدمات المصرفية المعاصرة 
 The Modern Banking services & Electronic Payment Systems                                   

شــهر آذار/ مارس

8 - 6
 المنامة/ البحرين                       

 األمن السيبراني ومكافحة الجرائم المالية في المصارف     
                                      Cyber Security in Banks  

10 - 6 
استراتيجيات واليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة                    طرابلس/ ليبيا     

16 - 14
الدوحة / قطر          

التطبيق العملي لإلصالحات النهائية الصادرة عن لجنة بازل في مرحلة ما بعد االزمة (الطريق الى بازل 4( 
The Basel Final Post Crisis Reforms (Basel IV)

30 - 28
الكويت/ الكويت

الصيرفة الرقمية
Digital Banking 

  30 - 28
 األمن السيبراني في المصارف (الممارسات والتقنيات)                                       دمشق / سورية                                         

شــهر نيسان/ أبريل

من 2 نيسان / ابريل إلى 2 أيار / مايو شهر رمضان المبارك

شــهر أيار/ مايو

18 - 16
برنامج التقييم الذاتي ألنظمة الرقابة الداخلية وفق لجنة COSO                          عمان/ االردن                                                       

19 - 16
المعايير الدولية لممارسات خطابات الضمان عند الطلب وفقاَ لقواعد URDG 758        الخرطوم / السودان                                                            
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شــهر حزيران/ يونيو
15 - 11

المستجدات في اإلمتثال لمكافحة غـسل االموال وتـمويـل اإلرهاب فى المصارفطرابلس/ ليبيا 

14 - 12
تطبيقات بازل                                                    القاهرة / مصر                             

21 - 20
الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية بدورته التاسعة       بيروت / لبنان                             

شــهر تموز/ يوليو

من 9 تموز / يوليو إلى 11 تموز / يوليو عطلة عيد األضحى المبارك 

شــهر أب/ أغسطس
17 - 15

الشهادة المهنية في تدقيق نظم المعلومات                    القاهرة/ مصر     

18 - 15
الديناميات المتغيرة في مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب  في عصر التكنولوجيا المالية الحديثة FINTECH                         الخرطوم/ السودان                   

شــهر أيلول/ سبتمبر

7 - 5
مكافحة الغش واإلحتيال في العمل المصرفي                                 بغداد/ العراق                                                       

9 - 5
األمن السيبراني ومكافحة الجرائم اإلكترونية في المصارف                              طرابلس/ ليبيا                                                                                 

21 - 19
  The New Framework of Governance, Risk & Compliance (GRC) دمشق/ سورية                                                                                                              

28 - 25
                                                اإلعتمادات المستنديةاالسكندرية / مصر                                                                                                                           

شــهر تشرين األول/ أكتوبر
12 - 10

الكويت/ الكويت                                                                                                                            
  األمن السيبراني ومكافحة الجرائم المالية في المصارف

Cyber Security in Banks

19 - 17
                             إدارة مخاطر السيولة وفقاً لمقررات بازل                        عمان/ األردن                                                                                                                              

  26 - 24
الدوحة/ قطر                                                                                                                          

قواعد الحماية والتخفيف من مخاطر الهجوم االلكتروني 
Cyber Security Fundamentals
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شــهر تشرين الثاني/ نوفمبر
8 - 7

الملتقى السنوي لرؤساء وحدات  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب واإلمتثال في المصارف العربيةبيروت/ لبنان 

17 - 13
التقييم الذاتي لكفاية رأس المال: النموذج المتكامل للمخاطر ولرأس المال ICAAP                              طرابلس/ ليبيا                                                         

23 - 21
المنامة/ البحرين                                           

طبيعة ومخاطر الخدمات المصرفية االلكترونية والرقمية
E-Banking Risks 

شــهر كانون األول/ ديسمبر

7 - 5
 ادارة االزمات فى المصارف: خطط استمرارية العمل واختبارات الضغطالخرطوم/ السودان                

* يعود إلتحاد المصارف العربية إجراء التعديالت التي يراها مناسبة. 
)physical( وحضورياً في البالد المذكورة )online( مالحظة هامة: هذه الدورات التدريبية سوف تنظم عبر التواصل المرئي *
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@UAB Online

HEADQUARTER

BEIRUT – LEBANON 
Mina El-Hosn, Omar Daouk Street
P.O.Box: 11-2416 Riad El-Solh
Tel: +961 1377 800 +961 1364 881/5/7, Fax: +961 1364 952/5
Email: uab@uabonline.org  -  training@uabonline.org

REGIONAL OFFICES
 
RIYADH – KSA  REGIONAL OFFICE GCC COUNTRIES

OLAYA DISTRICT-KING FAHD ROAD WITH TAHLIA ST.

CAIRO – EGYPT 
19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11)  
Mohandissine - Giza
Tel: +202 3302 3762/ +202 3303 4442, Fax: +202 3344 0297
Email: uab-egypt@uabonline.org

AMMAN – JORDAN 
P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
Tel: +962 6567 7234/5, Fax: +962 6568 8854
Email: uab-jordan@uabonline.org

KHARTOUM – SUDAN
P.O. Box: (12597) Khartoum 
Telefax: +249 1837 81742
Email: uabkh.office@gmail.com

DUBAI REP OFFICE 
DIFC, The Gate Bldg East 15th floor, Office Nunber: 11B 
Tel: +971 4401 9828 Ext: 102

املكتب االقليمي لدول مجلس التعاون اخلليجي
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