
    @@@@

@@
@@@wßbãŠi@wßbãŠië@paŠ·û½aë@paŠ·û½a@pbí†nä½a@pbí†nä½aâbÈÛâbÈÛ@@22001177@@  

  
  

            " الفرص والتحديات: واقـع القطـاع المصرفـي الفلسطينـي " مؤتمر -1 ✔
  يناير/ كانون الثاني 31 -30        األردن – البحر الميت               

 

  "وفرص اإلستثمار في السودان العربية ومصارفنا اقتصاداتنا على كاساتھا اإليجابيةانع :رفع العقوبـات اإلقتصـاديـة يةمھأ"  منتدى -2 ✔
  مارس/ آذار 8-7                        جمھورية السودان – الخرطوم   

   "  آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي ":  2017لعام  العربي املؤمتـر املصريف -3 ✔
 والجمعية العمومية إدارة اإلتحادات مجلس إجتماعو           

  أبريل/ نيسان 3 – 2          المملكة األردنية الھاشمية – عمان        
  

ـة املصرفيـة العربيـة  -4 ✔
ّ
>>" Unpredictable World an Finance in" :  2017الدوليـة لعام  –القم <

  مايو/ أيار 2 - 1                               بريطانيا -   لندن                  
  

   "ما بعد التحوالت العربية  –تمويل إعادة اإلعمار " منتدى حول  - 5 ✔
  مايو/ أيار 13 – 12            لبنان  –بيروت                              

  

  بدورته السابعة، في المصارف العربية الملتقى السنوي إلدارة المخاطر - 6 ✔
  مايو/ أيار 19 – 18            لبنان  –وت بير                             

 

   " تعزيـز اإلستقــرار المـالــي" : منتدى حول - 7
  يوليو/تموز  9 – 7          جمھورية مصر العربية – شرم الشيخ        

    

   " الطريق الى التنمية اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية: "المشروعات الصغيرة والمتوسطةمنتدى  - 8
  يوليو/تموز 20 - 19      ردنية الھاشميةالمملكة األ – عمان                  

  

 "دور المصارف في التحديات اإلقتصادية الراھنة " منتدى مالي إقتصادي حول  - 9
  أغسطس/ آب 4 -  3         لبنان –بيروت                

  

  ")IFRS 9(المعيار الدولي لتقارير االفصاح المالي " حول منتدى  - 10
   سبتمبر/ أيلول 7 - 6         دولة قطر  – الدوحة        

 

        "في دورته الخاصة للمصارف العراقية - الحوار المصرفي العربي األميركي حول البنوك المراسلة: "مؤتمر - 11
  سبتمبر/ أيلول 14           العراق - بغداد         

    

          )نوك والمؤسسات المالية اإلسالميةبالتعاون مع المجلس العام للب(منتدى حول الصيرفة اإلسالمية  -12
   سبتمبر/أيلول  27 -  26         الجمھورية الجزائرية –الجزائر         

 

      " CYBERTECH TRENDS  -  األمــن السـيـبـرانــي"منتدى حول  - 13
  أكتوبر/تشرين األول 3 -  2        الجمھورية التونسية –تونس         

  

   )IMFعلى ھامش إجتماعات (  ”PSD 2017“ حول البنوك المراسلة األميركي - يلحوار المصرفي العربا -14
  أكتوبر/تشرين األول 16  مقر البنك المركزي الفدرالي األميركي/ نيويورك                  

    

          "المسؤولية اإلجتماعية في المصارف والمؤسسات المالية العربية " منتدى -15
  أكتوبر/تشرين األول 19 -18      ردنية الھاشميةاألالمملكة  – عمان        

  

  " 2030في دعم خطة التنمية المستدامة العربية  دور المصارف " :حول مؤتمر -16
  أكتوبر/تشرين األول 26-25         جمھورية مصر العربية –القاھرة                   

  

17<I<< 2017املؤمتر املصريف العربي السنوي لعام  
  نوفمبر/ الثاني 24-23                  الجمھورية اللبنانية -بيروت                           

  

 "مكافحة غسل األموال وآليات تجفيف منابع تمويل اإلرھاب"منتدى حول  - 18
  ديسمبر/ كانون األول 10-8                            مصر – وانأس            
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