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شــهر كانون الثاني /يناير
2/2 - 31/1

دمشق /سورية

بناء نظام فعال لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب في عصر التكنولوجيا الحديثة FINTECH

شــهر شباط /فبراير
23 - 21
الخرطوم /السودان
24 - 21
Online

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

شــهر آذار /مارس
8-6
المنامة /البحرين
10 - 7
Online
30 - 28
دمشق  /سورية

األمن السيبراني ومكافحة الجرائم المالية في المصارف
Cyber Security in Banks

المعيار الدولي لحوكمة تكنولوجيا المعلومات COBIT 19

األمن السيبراني في المصارف (الممارسات والتقنيات)
شــهر نيسان /أبريل
من  2نيسان  /ابريل إلى  2أيار  /مايو شهر رمضان المبارك

شــهر أيار /مايو

شهادات إختصاص مهنية بالموارد البشرية بالتعاون مع جامعة البلمند

17
Online

Human Resource Certified Online Program - HRCOP

25 - 23
مسقط /عمان

Emerging Challenges Facing the
Global Compliance Community& risk Mitigation

1/6 - 30/5
الكويت  -الكويت

األمن السيبراني في المصارف" :الممارسات والتقنيات"

1/6 - 30/5
دمشق /سورية

التطبيقات العملية لمعياري السيولة LCR & NSFR
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شــهر حزيران /يونيو
8-6
Online

Professional Certification:
)Operational Risk Management (level 1

15 - 14
عمان /االردن

عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال والسيولة ICAAP & ICLAAP

شــهر تموز /يوليو
6-4
Online

Practical Aspects of Digital Financial Services
()Fintech - Block chain

الجوانب التطبيقية للخدمات المالية الرقمية

28 - 25
الخرطوم /السودان

كيفية إعداد وعرض القوائم المالية للمصارف
وفق المعايير المحاسبية ومعايير اإلبالغ المالي الدولية IFRS & IAS

30 - 28
ندوة تعاقدية

الممارسات الفعالة للحوكمة المصرفية ( لمصرف سورية والخليج)
من  9تموز  /يوليو إلى  11تموز  /يوليو عطلة عيد األضحى المبارك

شــهر أب /أغسطس
5-4
بيروت  /لبنان

The Modern Electronic Payment Systems & Products
in the Transformation Digital ERA

أنظمة الدفع والخدمات االلكترونية المعاصرة في عصر التحول الرقمي
شــهر أيلول /سبتمبر

12
Online
21 - 19
Online
22 - 20
اسطنبول  /تركيا

الحلقة الثانية من برنامج:
شهادات إختصاص مهنية بالموارد البشرية بالتعاون مع جامعة البلمند

Second Round of the Program
)Human Resource Online Certification Program Series (HRCOP
Professional Certification:
)Operational Risk Management (level 1
BASEL IV: Regulatory Requirements
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شــهر تشرين األول /أكتوبر
5-2
القاهرة /مصر

Liquidity Risk & Resilience

6-3
الخرطوم /السودان

مناقشة التجربة المصرية في التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا

14 - 10
Online
18 - 16
مسقط /سلطنة عمان

دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة :أخصائي معتمد في مكافحة غسل االموال

Preparation course for ACAMS Certification AML Specialist
Liquidity Risk & Resilience

شــهر تشرين الثاني /نوفمبر
14 - 13
الكويت /الكويت

Digital Banking

16 - 14
Online

التحليل المالي والتقني للشركات

23 - 21
المنامة /البحرين

ESG

26 - 24
Online

التقييم الذاتي ألنظمة الرقابة الداخلية وإعداد خطط التدقيق الداخلي
المستند الى المخاطر وفقا ً للجنة COSO
شــهر كانون األول /ديسمبر

7-5
الخرطوم /السودان

ادارة االزمات فى المصارف :خطط استمرارية العمل واختبارات الضغط

10 - 8
االقصر /مصر

ملتقى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية

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