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 البيان الختامي لمنتدي

العربية رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف  
01/01/1111-8 / جمهورية مصر العربية شرم الشيخ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نظم  عبدهللاحسن ذ تاالمصري األس ىتحت رعاية معالي محافظ البنك المركز

 واتحاد بنوك مصر مع البنك المركزي المصري اتحاد المصارف العربية بالتعاون

 مدينة في الرابعةدورته   في ت المخاطر فى المصارف العربيةارؤساء إدار منتدى

 فندق في 01/01/1111-8 خالل الفترة منجمهورية مصر العربية   شرم الشيخ

  شرم الشيخ جراند روتانا

حاد تااإلدارة، مجلس  رئيسمحمد االتربي األستاذ  سعادة ىعمال المنتدأ فتتحا وقد  

 فظمحا وكيل رانيا طوبار ةسعادة األستاذو ،اتحاد بنوك مصرالمصارف العربية و

محافظ  حسن عبدهللاالكلمة نيابة عن االستاذ  اسيادته تلقأالبنك المركزى المصرى حيث 

ة سعادو،  جنوب سيناءمحافظ  ،  خالد فودهوسعادة اللواء ، البنك المركزي المصري

( 022أكثر من )بمشاركة و ، تحاد المصارف العربيةاألمين العام ا وسام فتوح الدكتور

 ىعل نتدىعمال المأ، وقد تحدث في  المصرفي المصري والعربي من القطاعمشارك 

 العربيةدول ال دد منعـو مصر من ا  متحدث  18  جلسة 31 متتالية في يامأ ثالث مدار

  Zoomوعبر تقنية أحضوريا   سواء، واألجنبية
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التوصيات  فضت الىتخللتها مناقشات ومداخالت أحيث ثم توالت جلسات العمل  

  :التالية

 

تطوير استتراتيجيات البنوك في ضوء التييرات االقتصادية العالمية واثثار الناجمة  .0

والصترف وانعكاساتهم الجوررية عنها من ارتفاع معدالت التضتخم وأستعار الفاةدة 

 على المراكز المالية للبنوك.

األزمات لتعزيز  عالمية خاصة خالل فتراتإالبنوك المركزية ستياستة  أرمية انتهاج .1

 بالقطاع المصرفي.المودعين والمستثمرين  ثقة

لكفاية رأس المال وتطوير ستتتتيناريورات الداخلي التقييم عملية التركيز على أرمية  .3

توضتتم مدى قدرة البنوك على الضتتيط واختبارات الضتتيط العكستتية التي اختبارات 

اتخاذ اإلجراءات االستباقية في مواجهة تحديد نقاط الضعف والصمود وتمكينها من 

 التطوير المستمر لخطط التعافي.، مع  األحداث نادرة الحدوث وشديدة األثر

لمخاطر الناتجة عن تطوير إطار وستتتتياستتتتات إدارة المخاطر بالبنوك ليشتتتتمل كافة ا .4

تيير المنتتتتان وبنتتتتاء القتتتتدرات واألدوات إلدارة المختتتتاطر البيةيتتتتة والمجتمعيتتتتة 

 .وتخفيف اثثار الناجمة عنها لتعامل معهاوالمؤسسية وا

بنتاء القتدرات فى مجاالت علوم البيانات وتطبيقات الذكاء االصتتتتتتتطناعى في رميتة أ .5

 مخاطرالإدارة فرص النمو ولتحستتتتين مي التحول الرق ضتتتتمن استتتتتراتيجيةالبنوك 

 .يةالرقم
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تشتتجيع االستتتثمار في تخصتتصتتات األمن الستتيبراني والعمل على بناء القدرات في  .6

رتتذا المجتتال في المنطقتتة العربيتتة، ومراعتتاة إتتتاحتتة التتتدريتت  والتتت ريتتل المستتتتتتتتمر 

 .والمتخصص لجميع الكوادر البشرية

 لموظفي البنوك وخارجيا   التوعية بمخاطر األمن السيبراني داخليا   ممارستات تعزيز .7

الحفاظ علي بياناتهم الستتتتترية وتطبيل أفضتتتتتل كيفية وأرمية للعمالء لرفع الوعي ب

قدمها تالممارستتتتات الخاصتتتتة باألمن الستتتتيبراني الستتتتتخدام الخدمات الرقمية التي 

 .البنوك

 والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيسا   الشكر وفى نهاية المنتدى تقدم المشاركون بجزيل

وحكومة وشعبا  على حسن اإلستقبال وكرم الضيافة مع تمنياتهم بأن يعم الخير والرخاء ربوع 

 . ويحفظها من كل مكروه وسوء جمهورية مصر العربية

 ومسك الختام السالم ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

 

 وتحيا مصر ، تحيا مصر ، تحيا مصر ، وتحيا األمة العربية .


