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اخللفيـــة:

تواجه مصارفنا العربية يف وقتنا احلاضر مجلة من التحديات النامجة عن التطور السريع يف أنواع اخلدمات واملنتجات 
اإلرهاب  متويل  عمليات  يف  الواسع  والتفشي  املصريف  العمل  وبيئة  أنظمة  يف  والتعقيدات  التشعبات  وتعاظم  املصرفية 
من خماطر  أنواعها  بكافة  املصرفية  واملخاطر  ناحية،  من  والرشوة  والفساد  الضرييب  التهرب  فيها  مبا  األموال  وغسل 
اخلدمات  نوعية  يف  املتطورة  اإلبتكارات  اىل  باإلضافة  هذا  اخرى،  ناحية  من  والسمعة  والسوق  والتشغيل  اإلئتمان 

وغريها من اخلدمات املصرفية احلديثة.  E – Banking اإلئتمان  وبطاقات  اإللكرتونية  املصرفية 
 

من  كانت  سواء  املعنية  للجهات  يتيح  مبا  ومقاربتها  عليها  الضوء  تسليط  الدوام  على  تستوجب  التحديات  هذه  إن 
خماطرها  وتبني  إستكشافها  يف  التعمق   ،)Law Firms( القانونية  املؤسسات  أو  الرقابية  اهليئات  من  أم  املصارف 

عليها. والتغلب  مواجهتها  بهدف  معها  التعامل  ومبادىء  أسس  ووضع 
 

التحديات  ومناقشة  املستجدات  آخر  عرض  فيه  يتم  سوف  الذي  بريوت  يف  امللتقى  هذا  إنعقاد  أهمية  تأتي  هنا  من 
حتديات  فيها  مبا  االرهاب،  ومتويل  االموال  غسل  مكافحة  قوانني  تطبيق  يف  العربية  املصارف  تواجه  اليت  اجلديدة 
االمتثال والتعامل مع العقوبات االقتصادية، ومدى تأثريها على العالقة مع البنوك املراسلة، وذلك على أيدي جمموعة 

واللبناني. العربي  املصريف  القطاع  من  متميزة من اخلرباء 

يهدف هذا امللتقى اىل تزويد املشاركني باملعرفة املعمقة حول:
 

	•التحديات اجلديدة اليت تواجهها املؤسسات املالية واملصرفية مع عرض لإلجراءات االحرتازية الواجب إختاذها وتطبيقها 
واليت تهدف اىل حتديد املخاطر واحلد من نتائجها.

	•املستجدات القانونية والتقنية يف املكافحة املثلى لعمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
•	Enhanced due diligence إجراءات العناية الواجبة

العقوبات والغرامات sanctions & penalties	• املفروضة على املصارف غري امللتزمة وكيفية التعامل معها.
	•اجلرائم املالية الناجتة عن املدفوعات اإللكرتونية، ومنهجيات الدفع احلديثة وخماطرها، والتجارة العابرة للحدود.

•	 CRS التهرب الضرييب والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية 
 

املشاركون املستهدفون:
 

	•العاملون يف وحدات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف املصارف
	•العاملون يف إدارة اإللتزام يف املصارف

	•العاملون يف التدقيق وإدارة املخاطر 
	•العاملون يف إدارات املخاطر يف املصارف

	•مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون
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املوضوعات الرئيسية:
 

	•أبرز اإلجتهادات القضائية يف عامل املصارف اليوم

	•األثار املالية للجرمية املنظمة

	•املستجدات يف معايري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

اإلبالغ املشرتك معيار   •	CRS

•	sanctions & penalties   العقوبات والغرامات على املصارف غري املمتثلة

	•مكافحة الرشوة والفساد ودور املصارف واملؤسسات املالية يف هذا الشأن.

	•العقوبات األمريكية اجلديدة

التلقائي للمعلومات. التبادل  	•التهرب الضرييب: 

اإلجتاهات احلديثة واملواضيع الساخنة . اجلرائم اإللكرتونية ووسائل األمن – 	•

	•أنظمة الدفع اإللكرتونية.

	•جتارب ودراسة تطبيقية.
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سوف يتحدث يف هذا امللتقى خنبة من اخلرباء منهم السادة:

Justicia	• للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية. املحامي الدكتور بول مرق�س، موؤ�ش�س مكتب 

Justicia	• للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية. القا�شي الدكتور اإليا�س نا�شيف، ق�شم املنازعات الق�شائية يف مكتب 

اأ�شعد خ�شي�س، املدير العام امل�شاعد، فيني�شيا بنك. 	•الدكتور 

Justicia	• للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية دكتور غ�شان الع�س، م�شوؤول عن ق�شايا مكافحة متويل الإرهاب يف مكتب 

	•الربوف�شور جا�شم عجاقة، خبري اإقت�شادي - لبنان.

لبنان. القا�شي عبا�س احللبي، نائب الرئي�س – امل�شت�شار القانوين، بنك بريوت والبالد العربية – 	•

.) •	TBC( .لبنان  PWC PriceWaterHouse الأ�شتاذ حممد و�شيم عراجي – مدير

•	.Squire Botton & Box – USA املحامي غ�شان بلول، رئي�س ق�شم ال�شرق الأو�شط يف مكتب

الأ�شتاذ Fabrice Zambito املدير العام ملوؤ�ش�شة OPES	• الكندية - كندا.

الأ�شتاذ رمزي حماده - املدير التنفيذي ال�شابق / مديرية اأنظمة الدفع - م�شرف لبنان.

مالحظة:

سوف يتخلل هذا امللتقى توقيع كتاب:

“املستجدات والتحديات املصرفية يف لبنان والشرق األوسط اليوم”

للمحامي الدكتور  بول مرقص
مؤسس مكتب Justicia للمحاماة واإلستشارات القانونية

For registration and more info. pls contact us: 
email:   training@uabonline.org  
Tel. : +961 1 377800, or visit our website: www.uabonline.org

للت�شجيل وللمزيد من املعلومات الأخرى يرجى الإت�شال على:
training@uabonline.org   :الربيد الإلكرتوين

www.uabonline.org :الهاتف: 377800 1 961 + ، اأو زيارة موقعنا الإلكرتوين

Registration fees:                       UAB members  $ 600           Non-UAB members  $ 750      


