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جمهورية مصر العربية شرم الشيخ - 

المصري المركزي  البنك  محافظ  معالي  رعاية  تحت 
عبداهلل حسن  األستاذ 



المشاركون المستهدفون
- المراقبون المصرفيون

- رؤساء ومدراء المخاطر في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون

- مدراء التدقيق الداخلي في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون

- رؤساء إدارات الرقابة المالية في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون

يمر عالمنا اليوم بمرحلة عصيبة وبظروف مأساوية على مختلف األصعدة نتيجة لما أفرزته جائحة Covid-19 من تداعيات ما لبث ان أعقبها اندالع الحرب 
الروسية األوكرانية مع مطلع العام الحالي وما خلفته من دمار وانهيارات مالية تمثلت بارتفاع اسعار الطاقة الناجم عن توقف ضخ الغاز والنفط الروسي الى 

اوروبا، والتضخم ونضوب السيولة. وقد أدت تلك التداعيات الى تعرض البنوك لمزيد من المخاطر التي تهدد سالمتها. 

ولعل ابرز هذه المخاطر تحديداً مخاطر التضخم والسيولة والديون السيادية، ومخاطر تغير المناخ، باإلضافة الى مخاطر االمن السيبراني، والصيرفة الرقمية 
المصاحبة للتحول الرقمي، وكذلك مخاطر االئتمان، وتقلب أسعار الفائدة.

ومما ال شك فيه ان هذه المخاطر سوف تترك آثاراً بالغة الخطورة على مصارفنا العربية، مما يفرض ضرورة التصدي لها والتعامل معها واحتواء تداعياتها 
في هذه المرحلة البالغة الحساسية، وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية.

األهـــداف
مدينة   في  العربية  المصارف  اتحاد  ينظمه  الذي  الملتقى  هذا  يهدف 
شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية  بالتعاون مع البنك المركزي 
الناشئة  المخاطر  ومناقشة  الى شرح  بنوك مصر،  واتحاد  المصري 
مصارفنا  على  وانعكاساتها  العالم   في  تدور  التي  األحداث  عن 
األزمات  تداعيات  على  الضوء  تسليط  خالله  سيتم  كما  العربية، 
تواجه  التي  األساسية  والتحديات  المخاطر   وتبيان  المتتالية  العالمية 
المهنة المصرفية العربية في وقتنا الراهن، وكذلك مناقشة سبل تطوير 
إدارات المخاطر في المصارف العربية لكي تواكب كافة اإلجراءات 
المناخية  والحوكمة  الرقمية  الصيرفة  فيها  بما  المستجدة  والتحديات 

واالمن السيبراني.
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المواضيع الرئيسية:
اليوم األول: 

تحديات لجنة بازل   -

إدارة التحديات المرتبطة بأدوات الدين ذات الطابع السيادى وتأثيرها على البنوك في ظل األزمات   -

العمل المصرفي في ظل عالم يتسم بإرتفاع أسعار التضخم : مابين التحديات والمخاطر التي تواجه البنوك والسلطات اإلشرافية   -

بناء المرونة في أوقات عدم اليقين للمؤسسة والمرونة التشغيلية   -

اليوم الثاني:
أهمية الرقمنة والتحول الرقمى والمخاطر التشغيلية المرتبطة بها   -

مراجعة نطاق المخاطر المتعلقة بالمناخ والبيئة وأثارها على إستراتيجيات عمل البنوك وسياسات وأطر إدارة المخاطر   -

ماهو تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أطر مخاطر البنوك ؟  -

كيفية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المتزايدة من الهجمات اإللكترونية وأساليب التخفيف وأطر التحكم المطلوبة إلدارة مخاطر األمن  -

السيبرانى الفعالة   

إدارة مخاطر اإلئتمان الكامنة وتحليل القطاعات المتأثرة سلباً على إثر جائحة كورونا والتداعيات االقتصادية إلرتفاع أسعار الطاقة   -

اليوم الثالث:
تكوين المخصصات وفقاً للمعيار الدولى IFRS9 في فترة الحرب األوكرانية / الروسية   -

إدارة التهديد والتحديات لنموذج األعمال الناتج عن زيادة الجريمة المالية وأساليب الحد والتخفيف منها في ظل البيئة المتغيرة والمتقلبة   -

إدارة مخاطر السيولة والتأثير على إحتياطيات السيولة في ظل الظروف غير المواتية وخطة التعافى   -

الفرص والتحديات لدمج مخاطر الحوكمة البينية واإلجتماعية والمؤسسية في إدارة المخاطر الحالية   -

تداعيات الحرب في أوكرانيا على البنوك العربية وأثرها على مخاطر اإلئتمان   -
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نخبة  الملتقى  يتحدث في هذا  سوف 
المحليين،  الخبراء  من  مميزة  مختارة 
العرب والدوليين يتقدمهم مسؤولون 
كما  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  من 
سيتحدث فيه خبراء دوليون وخبراء من 

المؤسسات الدولية الكبرى للتدقيق
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t a R g e t t e d 
p a R t i c i p a n t s : 
•  Bank Regulators
•  Chief Risk Officers (CROs) & Risk  
 Managers in Banks
•  Internal Auditors in Banks
•  Financial Officers in Banks

 Today's world is going through a difficult period and tragic conditions at various levels as a result of 
the consequences of Covid-19 pandemic, followed by the consequences of the outbreak of the Russian-
Ukrainian war, which resulted in devastation and financial collapses, represented by catastrophic rise of 
energy prices due to the Russian / Ukranian war, and the cease of furnishing Russian oil and gas to Europe, 
inflation , and shortage of int’l liquidity. All these factors caused more risk on banks

These including all kind of risk such as: inflation, sovereign debt, climate change, cyber security, digital 
banking associated with digital transformation, credit, and interest rate.

Undoubtedly, these risks will leave very serious effects on our Arab banks, which imposes the need to address 
and cope with them and contain their consequences at this very sensitive stage, in cooperation with the 
national central banks and supervisory authorities.

objectives:
 This forum , which the UAB organizes 
in Sharm El Sheikh - Egypt In cooperation with 
the central bank of Egypt and the federation of 
Egyptian banks , aims at explaining & discussing 
the risks arising from critical crises that happen 
around the world , and their impact on our Arab 
banks, also highlighting the ramifications of 
successive global crises and indicating risks & 
challenges facing the Arab banking profession 
today , also discussing methods of developing  
risk management in the Arab banking industry 
to keep abreast of all procedures & emerging 
challenges 

backgRoUnd 

The AnnuAl 
Chief Risk OffiCeRs (CROs)
 fORum in ARAb bAnks 
 4Th ediTiOn

an eLite gRoUp of LocaL, aRab and int'L speakeRs wiLL 
coveR tHis foRUM: An Elite group of local, Arab & Int'l speakers will cover this forum includes


