




MAIN TOPICS:
•	National	Risk	Assessment	
•	Risk	Based	Approach	to	Sanctions	Compliance:		 	 	 	
	 Creating	a	Strong	Regulatory	Compliance	Control	Environment
•	The	New	Approach	to	Compliance	(FinTech,	RegTech,	Digital	KYC…)			
	 and	Recent	Developments	in	Correspondent	Banking	relationships.
•	AML	/	CFT	&	digital	transformation	-	A	necessary	modernization	or	a		 	
	 fundamental	disruption?
•	Simulation	to	meet	a	bank	valuation	by	MENAFATF
•	The	economic	impact	of	sanctions
•	The	role	of	artificial	intelligence	in	financial	crime	risk	management
•	Practical	guidance	outlining	regulatory	changes	affecting	the	MENA	AML		
	 landscape.
•	Best	practices	addressing	specific	AML	and	de-banking	risks	of	MENA		
	 money	services	business	
•	The	disruptive	nature	of	bribery,	corruption,	and	cybercrime	in	combating		
	 money	laundering.
•	The	latest	from	the	compliance	landscape	(GDPR,CRS,	FATCA…)
•	Guidance	for	risk	based	approach	to	virtual	assets	and	virtual	assets		 	
	 services	provider.
•	Digital	investigations	in	money	laundering	and	terrorism	financing	

BACKGROUND:

Money	Laundering	and	Terrorism	Financing	has	become	one	of	the	most	threatening	risks	to	the	stability	of	the	global	
financial	and	economic	system	and	the	countries’	security	and	sovereign	stability,	Since	there	is	an	increased	possibility	
of	using	illegal	cash	flows	in	financing	terrorist	activities.	Thus,	there	is	now	greater	focus	on	drying	up	all	sources	of	
terrorism	financing.	

In	order	to	achieve	this	goal	the	International	organizations	continues	to	issue	and	update	standards	and	guidance	to	
face	arising	challenges,	and	to	enhance	AML/CFT	internal	controls.	To	avoid	sanctions,	banks	from	their	side	comply	
with	these	regulations	and	standards.

As	a	result,	the	cumulative	impact	of	these	regulations	along	with	the	imposed	sanctions	has	impacted	the	banking	sector	
and	amplified	their	costs.	Consequently	Sanctions	as	well	impacted	negatively	the	economies	of	non-compliant	states.	

This	forum	has	become	an	annual	platform	supported	by	the	Special	Investigation	Commission	(SIC)	–	Lebanon.	It	will	
address	the	latest	developments	of	AML/CFT	practices	and	risks	related	to	cybercrime,	AML/CFT	and	digital	transforma-
tion,	the	implications	of	economic	sanctions	on	the	economy	of	non-compliant	countries,	and	other	important	hot	topics.		

A	distinguished	group	of	speakers	will	participate	in	this	significant	event		among	them:	officials,	experts	from	the	SIC,	
and	the	Lebanese	judicial	and	security	authorities,	in	addition	to	representatives	from	regulatory	authorities	in	Arab	coun-
tries	as	well	as	experts	from	Lebanese	and	Arab	banks,	International	firms	and	UNODC.

OBJECTIVES:

This	 forum	 brings	 together	 the	 AML	
/	 CFT	Unit	 Heads	 and	 compliance	 of-
ficers	in	Arab	banks	to	discuss	the	lat-
est	developments	and	new	challenges	
facing	Arab	banks	in	AML/CFT,	as	well	
as	 the	 challenges	 of	 compliance	 with	
sanctions,	and	their	impact	on	relation-
ship	 with	 correspondent	 banks	 and	
economies	of	states.

This	 forum	will	 also	discuss	 the	 role	of	
financial	 intelligence	 units	 (FIU)	 and	
regulatory	 authorities	 in	 issuing	 direc-
tives	and	guidance	 that	will	help	banks	
and	 financial	 institutions	 in	 complying	
and	 coping	with	 international	 directives	
concerning	 anti-money	 laundering	 and	
combating	terrorism	financing,	and	how	
to	cope	with	economic	sanctions	and	its	
ramifications.	It	will	highlight	as	well	the	
new	requirements	FATF	and	mutual	as-
sessment	and	national	risk	assessment.
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اخللفيـــة:

واإلقتصادي  املالي  النظام  إستقرار  تهدد  اليت  املخاطر  أهم  من  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  غسل/  مسألة  اصبحت  لقد 
متويل  يف  املشروعة  غري  املتحصالت  إستخدام  إمكانية  تعاظم  بسبب  للدول  والسيادي  األمين  اإلستقرار  تهّدد  كما  العاملي، 
الدولية  املؤسسات  تعمل  اإلجتاه  هذا  ويف  اإلرهاب.  متويل  منابع  جتفيف  على  العمل  أهمية  تكمن  وهنا  اإلرهابية.  العمليات 
الضبط  إجراءات  تعزيز  أنها تسعى اىل  كما  التحديات،  ملواكبة هذه  الالزمة  والتشريعات  املعايري  املختصة على إصدار وحتديث 
لتلك  بدورها  املصارف  متتثل  للعقوبات  للتعرض  وتفاديًا  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  تبييض/  مبكافحة  املرتبطة  الداخلي 

واملعايري. التشريعات 
لقد ترك التأثري الرتاكمي للتشريعات املتعلقة مبكافحة غسل األموال، فضاًل عن العقوبات املفروضة على املؤسسات والدول غري 
لتلك  اإلمتثال  املرتتبة على  التكاليف  أدى اىل تضخيم  العربية مما  واملالي يف منطقتنا  املصريف  القطاع  كبريًا على  أثرًا  املمتثلة، 
عمليات  يف  بالضلوع  املتهمة  أو  املمتثلة  غري  الدول  بعض  إقتصادات  على  سلبية  أثارًا  تركت  العقوبات  هذه  وأن  كما  التشريعات، 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
من  نلقاه  الذي  والدعم  التعاون  بفضل  راسخًا  سنويًا  تقليدًا  أضحى  الذي  امللتقى  هذا  انعقاد  أهمية  تربز  تقدم  مما  انطالقًا 
املتبعة ملكافحة غسل  لبنان )SIC( ، حيث سيتم فيه تسليط الضوء على آخر املستجدات واإلجراءات  التحقيق اخلاصة يف  هيئة 
واملقاربة  والرشوة،  والفساد  االلكرتونية  بالقرصنة  املرتبطة  واجلرائم  عنها،  الناجتة  املخاطر  وإدارة  اإلرهاب  ومتويل  األموال 
ستتم  كما  الرقمي.  والتحول  األموال  غسل  مكافحة  بني  ما  والعالقة  احلديثة،  املالية  بالتكنولوجيا  وعالقتها  لالمتثال  املتطورة 
من  وغريها  معها.  التعامل  وكيفية  املنطقة  دول  واقتصادات  املصارف  على  الدولية  االقتصادية  العقوبات  تداعيات  مناقشة 
لبنان  يف  اخلاصة  التحقيق  هيئة  من  اخلرباء  من  متميزة  اهلام جمموعة  العلمي  احلدث  هذا  يف  يشارك  االهمية.  ذات  املواضيع 
والقطاع  الشقيقة  العربية  الدول  الرقابية من بعض  السلطات  باإلضافة إىل  املختصة،  اللبنانية  واألمنية  القضائية  السلطات  ومن 

الدوليني. العربي، فضاًل عن كوكبة مميزة من اخلرباء  املصريف 

أهم احملــاور والعنـاوين الرئيــسية :
للمخاطر	• الوطين  التقييم 
•			 	 	 منهج اإلمتثال للعقوبات القائم على حتديد املخاطر: 

إستحداث بيئة عمل رقابية متماسكة لتفعيل اإلمتثال 	
•			  )... FinTech ، RegTech ، Digital KYC( املنهج اجلديد لالمتثال

والتطورات األخرية يف جمال العالقة مع البنوك املراسلة 	
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتحول الرقمي – ضرورة حتديثيه أم 		•

اضطراب جوهري؟ 	
•	 MENAFATF حماكاة ملقابلة تقييم مصرف من قبل
تداعيات العقوبات على القطاعات املصرفية وقطاع األعمال وإقتصادات الدول املعنية 	•
دور الذكاء االصطناعي يف إدارة خماطر اجلرائم املالية	•
إرشادات عملية لتحديد التغيريات التنظيمية اليت تؤثر على املشهد يف منطقة 		•

الشرق األوسط ومشال إفريقيا 	
أفضل املمارسات اهلادفة اىل جتنب املخاطر املصرفية يف مؤسسات خدمات 		•

املال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 	
•			 العالقة التفاعلية فيما بني الفساد والرشوة واجلرائم االلكرتونية من جهة 

ومكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب من جهة آخرى. 	
•	)…FATCA, CRS, GDPR( املستجدات يف عامل االمتثال
اإلرشادات املتعلقة بالنهج القائم على املخاطر لألصول اإلفرتاضية ومقدمي 		•

خدمات األصول اإلفرتاضية 	
التحقيقات الرقمية يف قضايا غسل األموال ومتويل اإلرهاب	•

يهدف هذا امللتقى إىل:

وحدات  رؤساء  مجع  إىل  امللتقى  هذا  يهدف 
مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب وضباط 
حوار  منصة  يف  العربية  مصارفنا  يف  اإلمتثال 
للتداول يف اخر املستجدات ومناقشة التحديات 
يف  العربية  املصارف  تواجه  اليت  اجلديدة 
ومتويل  االموال  غسل  مكافحة  متطلبات  تطبيق 
للعقوبات  االمتثال  حتديات  فيها  مبا  االرهاب، 
مع  العالقة  على  تأثريها  ومدى  االقتصادية، 
غري  الدول  إقتصادات  وعلى  املراسلة  البنوك 

املمتثلة.

املالية  املعلومات  وحدات  دور  سيناقش  كما 
التوجيهات  اصدار  يف  الرقابية  والسلطات 
واملؤسسات  البنوك  تساعد  اليت  واالرشادات 
مبكافحة  الدولية  للتعليمات  االمتثال  يف  املالية 
كيفية  ويف  االرهاب،   ومتويل  االموال  غسل 
اإلقتصادية.  وتداعياتها  العقوبات  مع  التعامل 
املشاركني  امللتقى  هذا  ميكن  سوف  كما 
ومتطلبات  معايري  أحدث  على  الوقوف  من 
وجولة   FATF والدولي  املالي  العمل  جمموعة 
للمخاطر يف  الوطين  والتقييم  املتبادل  التقييم 

األموال. جمال مكافحة غسل 

 امللتقى السنوي التاسع 

لرؤساء وحدات اإلمتثال 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

يف املصارف واملؤسسات املالية العربية



An Elite group of speakers will cover this forum includes:

H.E. Dr. Joseph Torbey
Chairman of the Executive
Committee
Union	of	Arab	Banks

Mrs. Dana Jonblat
Head of AML/CFT Unit
Central Bank of Jordan 

Mr. Wissam H. Fattouh
Secretary General
Union of Arab Banks

H.E. Mr. Abdul Hafiz 
Mansour
Secretary General
Special	Investigation	
Commission	(SIC)	-	Lebanon

Dr. Alwaleed ALSHEIKH 
Executive Secretary
MENAFATF,	Bahrain

Mr. Tarek Zahran
Executive Director & Head 
of Compliance Unit
Special	Investigation	
Commission	(SIC),	Lebanon

Mr. Chahdan E. Jebeyli
General Manager, Group 
head legal & Compliance
Bank	Audi	s.a.l,	Lebanon

Mrs. Karen Zabloski
Head of Compliance & 
Operational Risk 
SGBL’s	Group,	Lebanon

Mr. Malek Costa
Head of Group Compliance 
Division
Blom	Bank	SAL,	Lebanon

Dr. Adnan Allahaseh
Executive manager 
Money Laundering 
Exchange supervision 
department
Central Bank of Jordan
Jordan

Mr. Hisham Hamzeh
Executive Director, Audit 
& Investigation Unit, SIC 
Central Bank of Lebanon

Colonel Bashar Al Khatib
Internal Security Forces - 
Lebanon

TBC

Representitive of
The General Prosecutor - 
Lebanon

Ms. Myriam Khairallah
Financial Investigator, SIC 
Central Bank of Lebanon

Mr. Rashid El Takash
Financial Investigator, SIC 
Central Bank of Lebanon

Mr. Wissam Abed
Senior Manager Global 
Investigations
Western	Union

Mr. Dean Rowan
Advisory Board Member 
& Regional Representitive 
(Middle East and Africa)
International	Compliance	
Association	-	Bahrain



Registration fees:

UAB members
$ 800

Non-UAB members
$ 1000      

For registration and more info. pls contact us: 

email:
uabevent-amlforum@uabonline.org

Tel. : +961 1 377800 
or visit our website: 
www.uabonline.org

Mr. Ali Kazimi
Managing Director 
Hansuke	Consulting	-	London

Mrs. Paige Berger
AML/CFT Anti-Corruption 
& Sanctions Advisory
Financial Crime Compliance 
Program Specialist, 
Qualified	US	&	UK	Lawyer		

المشاركون المستهدفون

رؤساء إدارات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون	•
مدراء وموظفو إدارة اإلمتثال يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون	•
مدراء وموظفو التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون	•
مدراء وموظفو اإلئتمان ومعاونوهم الرئيسيون	•

WHO SHOULD ATTEND THIS FORUM?

•	 Heads	of	Compliance	Departments	and	their	main	assistants
•	 Heads	of	Combating	Financial	Crimes	Depts.	(AML/CFT)	and	their	main	assistants
•	 Heads	of	Internal	Auditing	Departments	and	their	main	assistants
•	 Heads	of	Credit	Departments	and	their	main	assistants

Mr. Fouad Khalifeh
Group Chief Compliance 
Officer 
FRANSABANK	GROUP,	Lebanon	

Mr. Mohamad Araji 
FS Tax Lead
Saudi	Levant	Cluster,	KSA

Mr. Mohamad Daoud
Expert 
Refinitiv,	UAE

Mr. Amro Entabli 
Head of Compliance 
& Corporate Governance
AML/CFT	Officer	-	Faisal	Islamic	
Bank	of	Egypt,	Egypt

Mr. Ahmad Kiswani
Partner 
Kuwait	Financial	Services	
Leader,	PwC	Kuwait,	Kuwait


