


خـلـفـيـة الـورشـة
املرصفية ىف  الصناعة  التى تشهدها  املتسارعة  التطورات  األعضاء من مواكبة  املصارف  لتمكني  العربية  املصارف  إتحاد  إطار سعى  ىف 
الدفع ىف  أنظمة  التى تحتلها  البالغة  املقاصة والتسويات، ونظرا لألهمية  او  التوزيع  أو قنوات  األدوات  املدفوعات سواء  أنظمة  مجاالت 
الصناعة املرصفية وتأثريها عىل أنشطة املصارف ونموها واملخاطر التى تتعرض لها، وأثرها املبارش ىف نجاح املؤسسات املالية وتمكينها 
السنوات  املدفوعات خالل  أنظمة  التى طرأت عىل  التكنولوجية  والتطورات  الكثرية  املتغريات  أهدافها وطموحاتها، وىف ظل  من تحقيق 
االخرية، وحيث أن الحاجة اىل التوسع ىف تطبيقات أنظمة الدفع اإللكرتوني يف قطاع املصارف أصبحت أكثر الحاحاً وأكرب أهمية ىف عدد 
املتغريات املتعلقة بها وزيادة درجة تعقيداتها، ويف ضوء ما تقدم يعقد اإلتحاد هذا الربنامج املتخصص ملا لهذا املوضوع من أهمية قصوى 

ىف تطوير وتحديث العمليات املرصفية باملصارف الليبية .

أهـداف الـورشـة 
أنظمة  مجال  ىف  الحديثة  اإلتجاهات  عىل  بعمق  التعرف  من  الليبية  املصارف  ىف  العاملني  تمكني  هو  الربنامج  لهذا  الرئيىس  الهدف  أن 
املدفوعات وتطبيقاتها املختلفة عىل أنشطة البنك ومتابعة تأثريها عىل تطوير أداء املصارف الليبية ونمو أعمالها ورفع قدراتها التنافسية. 

هذا الربنامج التدريبي سيمكن املشاركني من: 
	 التعرف عىل اإلتجاهات الدولية ىف مجال أنظمة الدفع  .

	  اإلستفادة من التطورات التقنية ىف مجاالت تكنولوجيا املعلومات
عىل أنظمة املدفوعات املحلية والدولية وكيفية تطبيقها.   

	  تقديم مدفوعات التجزئة للمستخدمني من خالل أدوات الدفع 
    اإللكرتونية وبإستخدام قنوات التوزيع اآللكرتونية.

 إدارة العمليات املالية اإلكرتونية وتأمينها.	 

احملاضــر:   االستاذ عاطف صابر عبدالرمحن حممد 

	 الوظيفة الحالية :
مستشار رئيس مجلس إدارة للتطوير وإعادة الهيكلة واملرشف عىل العمليات املرصفية، البنك الزراعي املرصي » 

	 الوظائف والخربات السابقة :
نائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب - بنك نارص اإلجتماعي  » 

املدير العام – مجموعة العمليات املرصفية - رئيس عمليات التجزئة املرصفية وانظمة الدفع االلكرتوني، البنك األهيل املرصي  » 
املسئول عن وحدة التخطيط االسرتتيجي بالبنك االهىل املرصي  » 

منسق مرشوعات اعادة هيكلة البنك االهيل يف اطار اصالح الجهاز املرصيف » 
عضو لجنة انشاء مكتب االستعالم االئتماني بالبنك املركزي املرصي  » 

الخربة املرصفية : 33	  سنة من العمل املرصيف شملت

	 البنك األهيل املرصي، شملت العديد من اآلنشطة املرصفية التالية:  
الفروع، مركز البطاقات، التخطيط اإلسرتاتيجي وتطوير هيكلية الفروع، التجزئة املرصفية، مدير مكتب البنك بشنغهاي -   » 

الصني، إعادة الهيكلة، والعمليات املرصفية، ونظم الدفع اإللكرتونية    

– هيئة املاسرتكارد الدولية     	VISA للمحارض خربة واسعة يف العمل مع الهيئات الدولية املتخصصة ) هيئة الفيزا العاملية
MasterCard– بنك االستثمار األوروبي EIB - املجموعة االستشارية الهولندية  ING التابعة للمفوضية األوروبية ، املجموعة    

BARENTS - KPMG Group االستشارية االمريكية  

محارض ومدرب معتمد لدى إتحاد املصارف العربية ومؤسسات تدريب أخرى	 

	  إدارة أنظمة بطاقات الدفع اإلكرتونية.   
	 إدارة أنظمة التحصيل اإللكرتوني.

	 إدارة أنظمة دفع الفواتري إلكرتونيا. 
	 إدارة نظم الدفع اإللكرتوني يف التجارة اإللكرتونية.

	 إدارة أنظمة املدفوعات من خالل املوبايل.



املوضوع الرابع 

 Electronic Payment اإلكرتونية  الدفع  بطاقات  أنظمة 

 Cards

صناعة بطاقات الدفع اإللكرتونية وأطرافها.   	

منتجات البطاقات ) انواعها وتصنيفها (  	

البنك املصدر   	

بنك التحصيل  	

دورة عمل البطاقات .   	

الهيكل التنظيمى ملراكز البطاقات بالبنوك  	

أنشطة العمليات بمراكز البطاقات   	

املوضوع الخامس

 Bill Payment  منظومة  دفع الفواتيري إلكرتونيا  	

Government.E منظومة مستحقات الحكومة  	

 E. commerce منظومة التجارة اإللكرتونية  	

املوضوع السادس

 Mobile Payments    أنظمة مدفوعات الهاتف املحمول

 What are Mobile ماهية انظمة مدفوعات  الهاتف املحمول  	

  payments   

 Mobile  Payment أدوات مدفوعات الهاتف املحمول  	

Instruments  

 Mobile أطراف عملية الدفع من خالل الهاتف املحمول  	

payments Parties  

 Mobile payments دورة تشغيل مدفوعات الهاتف املحمول  	

 processing Cycle  

مـوضـوعـات  الـورشـة

املوضوع األول: 

 Payment Systems in املدفوعات  أنظمة  عىل  عامة  نظرة 

General

ماهية أنظمة املدفوعات ودورها  .  	

املقومات العامة ألنظمة املدفوعات .  	

العالقة بني أنظمة املدفوعات وارتباطها مع بعضها البعض    	

املخاطر التى تتعرض لها أنظمة املدفوعات    	

اإلتجاهات الحديثة ىف انظمة املدفوعات كبرية الحجم   	

اإلتجاهات الدولية ىف مجال أنظمة املدفوعات والتسوية .  	

أطوار جديدة من أنظمة املدفوعات .  	

املوضوع الثاني

  

  Retail Payments  أنظمة مدفوعات التجزئة املرصفية

 What are retail payments  ماهية مدفوعات التجزئة  	

Policy objectives األهداف املرجوة من أنظمة مدفوعات التجزئة  	

Retail payment instruments أدوات مدفوعات التجزئة  	

 Financial electronic Transactions العمليات املالية اإللكرتونية  	

املوضوع الثالث  

    Financial Electronic Transactions العمليات املالية اإلكرتونية

Payment tools أدوات الدفع اآللكرتونية  	

 Delivery channels قنوات التوزيع اآللكرتونية  	

ATM’s آالت الصارف االيل  	

EFTPOS نقاط البيع االلكرتونية  	

 Transaction اإلكرتونية  املالية  العمليات  تأمني  متطلبات   	

security requirements

Digital signature & CA التوقيع اإلكرتونى  	



املنهج التدرييب

اسرتاتيجيـة التدريـب تضمـن للمشارك الحصول عىل املعلومات من خالل: 
املطبوعة - دليل املشارك. )املادة العلمية ، والحاالت العلمية(

.Power Point املرئية - رشح نظري باستخدام الرشائح
تقديم أمثلة وحاالت عملية ومناقشتها مع املشاركني.

منقاشات متبادلة )بناءة( بني املحارضين واملشاركني. 
.Brain Storming الحاالت العملية تمثل %60 من وقت الربنامج ومناقشتها باستخدام أسلوب العصف الذهني

رسـم اإلشـتـراك
الأع�ضاء . $   للم�ضارف   1000

الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1250
والغداء. والإ�ضرتاحات  وال�ضيافة  العمل  واأوراق  التدريبية  احلقيبة  وا�ضتالم  الور�ضة  ح�ضور  ال�ضرتاك  ر�ضم  يت�ضمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الورشة 
تدريبية.   �ضاعة   25 باإجمايل   ، يومية  تدريبية  �ضاعات   5 بواقع   ، اأيام   5  : الربنامج  مدة 

�ضباحًا   9:00-8:00 ال�ضاعة  من  الور�ضة  اأعمال  من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل  يبداأ   : الت�ضجيل 
الظهر. بعد  الثانية  ال�ضاعة  ولغاية  �ضباحًا  التا�ضعة  ال�ضاعة  من   : يوميًا  يبداأ  الزمني   الربنامج 

. العربية  اللغة   : الور�ضة  لغة   

طـريـقـة الـدفـع
By transfer to Union of Arab Banks account at :  

Bank Med
 Raouche Branch

Swift Code : MEDLLBBX
Account No: 02 0240048928900

Iban No: LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900 
Beneficiary name : Union of Arab Banks

يرجى اإر�ضال اأ�ضماء ال�ضادة امل�ضاركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت—-—اجلمهورية—اللبنانية—:——ص.ب.—2416-11—رياض—الصلح—2110—1107——
—— — — — ——————————————-—هاتف:—961-1-364881/5/7+——————961-1-377800+———— — — ———

————————————————————————————————————————————————————-——فاكس:961-1-364955+——————961-1-364952+———— —
e-mails: training@uabonline.org     Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:
——————

القاهرة—-—مجهورية—مصر—العربية:—19—شارع—البطل—أمحد—عبد—العزيز—-الدور—الثاني،—شقة—)11(—-—املهندسني—-—اجليزة——
——————-—هاتف:33034442-202+——33023762-202+——-——فاكس:202-33440297+ — — — ————

—— — ————— عّمان—-—اململكة—األردنية—اهلامشية—:—ص.ب.—)942100(——عّمان————)11194(—األردن———-———هاتف:—962-6-5677234/5+——
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—فاكس:—962-6-5688854+

اخلرطوم—-—مجهورية—السودان:——ص.ب.—)12597(——-——هاتف—وفاكس:—249-183-781742+————————————————

—تونس—البلفيدير—-——مبنى—البيت—املصريف— تونس—-—اجلمهورية—التونسية:——شارع—خري—الدين—باشا-—حي—النسيم—– ص.ب.—1002/45——
———————-—هاتف:908083-71-216+—————-—فاكس:216-71-951419+   — — — ———


