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اخللفيـــة:

أصبحت الصريفة بالتجزئة بمفهومها الحديث تشكل عنرصاً أساسياً 

من عنارص نجاح املرصف وركيزة هامة من ركائز االنتشار املرصيف 

هي  املرصف  مهمة  تعد  لم  أنه  )Financial Inclusion(حيث 

استقطاب الودائع بهدف إقراضها يف قطاعات االقتصاد التقليدية بل 

توسعت لتشمل كافة نواحي  حياة الفرد وتلبي مختلف إحتياجاته 

االستهالكية . وقد تزامن  ذلك مع تطور التكنولوجيا وإقتحام االنرتنت 

واملعلوماتية الرقمية حياة كل فرد يف املجتمع وإىل أية فئة انتمى .

ويف عرصنا الحارض تتطلع  الصريفة بالتجزئة إىل تقديم مجموعة 

متكاملة من الخدمات الرئيسية التي تتصف بالرسعة ، والوثوقية مما 

يساهم يف تزويد املستهلك بحلول أكثر مالءمة إلحتياجاته .

مع التطور والنمو الرسيع يف منصات  التجارة الرقمية واإللكرتونية 

أصبح من الواجب تعميم املعرفة بهذا  النوع من العمل املرصيف 

وتسليط االضواء عىل أحدث التقنيات املستخدمة فيه وما يواجهه من 

تحديات، وذلك بهدف زيادة حجم املنتجات املرصفية الحديثة وتنمية  

مبيعات املرصف للوصول إىل تحقيق  إنتشار أوسع وربحية أعىل .

يف  إستثماراتها  وتنويع  زيادة  املصارف  عىل  بات  ذلك  عن  فضالً 

الصريفة اإللكرتونية والرقمية واملسارعة يف إستخدام أحدث التقنيات 

املبتكرة يف هذا املجال لتقديم أفضل خدمة للمستهلك من خالل املفهوم 

الحديث  للصريفة بالتجزئة ،وذلك  بأقل كلفة ممكنة وأرسع وسيلة 

وأعىل درجات البساطة واألمان والسالمة .

املشاركون املستهدفون: 

ومعاونوهم  بالتجزئة  ال�صريفة  وقطاعات  اإدارات  	•روؤ�صاء 
الرئي�صيون يف امل�صارف.

	•العاملون يف اإدارات ال�صريفة بالتجزئة يف امل�صارف.
	•العاملون يف اإدارات الت�صليف يف امل�صارف. 

	•مدراء الفروع ومعاونوهم الرئي�صيون يف امل�صارف. 

BACKGROUND:

In its modern concept, Retail Banking has become 
an essential element in the success of a bank 
and a crucial foundation of Financial Inclusion. 
The bank’s mission has expanded from simply 
attracting deposits for the sole purpose of lending 
it to the traditional economic sectors, to cover all 
aspects of the individual’s life and to satisfy his 
various consumer needs. This has coincided with 
the technological advancement and the bigger 
role of the internet and digital information in the 
individual’s everyday life. 

In our current time, the retail banking is looking to 
offer a full spectrum of key services, which are fast 
and safe, in order to provide customers with more 
tailored solutions. 

With the rapid growth of Digital and Electronic 
commerce platforms, it is now required to spread 
this type of banking knowledge and to shed light on 
the latest technologies and the challenges it faces 
in order to increase the size of modern banking 
products and to increase the bank’s sale numbers 
which will result in achieving a wider expansion 
and a higher profitability. 

In addition to that, banks must increase and diversify 
their investments in the field of electronic and digital 
banking by using the latest innovative technologies 
in order to offer the best customer service through 
modern retail banking concept while ensuring the 
least expensive and fastest ways and the highest 
levels of simplicity, security and safety.

Who should attend this workshop:
Heads of Retail Banking and their main   • 

 deputies in banks
Employees in the retail banking departments   • 

 in banks
Employees in the credit departments in banks• 
Branch Managers and their main deputies in banks• 



Main Topics: 

Latest developments in electronic    • 
 services

Role of the future branches in banks.• 
The substitute customer service banking  • 

 channel.
Retail Risk Management.• 
Digital Marketing.• 
Future requirements of the retail   • 

 banking’s infrastructure.
How to face the international, regional   • 

 and local challenges facing the retail   
 banking strategy.

Disruptive Innovation.• 
Retail Banking Technology Strategy to       • 

 match the dramatic shift in consumers’       
 behaviour.

Retail Banking )Financial Inclusion or   • 
 Integrated Approach in Retail).

National Banks’ role in achieving   • 
 financial inclusion. 

How are Retail Banks moving towards   • 
 Digitization?

Redefining Client Experience    • 
 Management

Strategic Planning for retail banking services   • 
 )Arabic Comparative experiences)

Retail Banking Services in Islamic   • 
 Banking

Customer Protection & unified    • 
     experience for retail banking.

Objectives: 

Participants in this forum, organized for the first time by the Union of Arab Banks, will gain 
an in-depth knowledge of the modern concept of retail banking and the latest electronic and 
digital technologies used by banks in promoting their modern banking products. This forum 
will represent a brainstorming platform among the heads of retail banking in the Arab banks 
during which they will share their knowledge and expertise in order to come up with the best 
practices that ensure the best services for the customers.

احملاور الرئيسية :

• أحدث التطورات يف مجال الخدمات اإللكرتونية   
والرقمية  

• الدور املستقبيل للفروع املرصفية يف صريفة التجزئة
• قنوات خدمة العمالء البديلة يف املصارف

• إدارة مخاطر التجزئة
• التسويق الرقمي

• املتطلبات املستقبلية للبنية التحتية للصريفة بالتجزئة
• كيفية مواجهة التحديات الدولية واإلقليمية واملحلية  

التي تواجه اسرتاتيجية خدمات الصريفة بالتجزئة  
• اإلبتكار التخريبي.

• إسرتاتيجية التكنولوجيا يف صريفة التجزئة التي   
تتالئم مع التقلبات الدراماتيكية يف سلوك العميل  

• الصريفة بالتجزئة (الشمول املايل أو النهج املتكامل   
يف التجزئة(  

• دور املصارف الوطنية يف تحقيق الشمول املايل
• توجه مصارف التجزئة نحو األنظمة الرقمية

• إعادة تعريف إدارة تجارب العميل 
• الخدمات املرصفية بالتجزئة يف الصريفة اإلسالمية

• قواعد حماية املستهلك وتوحيد خربة عميل التجزئة   
يف املرصف الواحد  

• التخطيط اإلسرتاتيجي للخدمات املرصفية يف التجزئة 
• تجارب عربية مقارنة.

االهداف :

سوف يتمكن املشارك يف هذا امللتقى، الذي ينظمه إتحاد املصارف العربية للمرة األوىل، من التعرف بعمق عىل املفهوم الحديث 

التي تسخدمها املصارف يف تسويق املنتجات املرصفية الحديثة.  التقنيات اإللكرتونية والرقمية  للصريفة بالتجزئة وأحدث 

وسيشكل هذا امللتقى منصة عصف ذهني ما بني املسؤولني عن قطاعات وإدارات الصريفة بالتجزئة يف املصارف العربية يتم 

خاللها تبادل املعرفة والخربات للوصول إىل أفضل املمارسات التي تتيح تقديم أفضل الخدمات للزبائن.
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املتحدثون:

	•األستاذة جوسلني شهوان، مدير عام مساعد، رئيس الصريفة بالتجزئة - بنك لبنان واملهجر، لبنان.
	•األستاذ إيلي أبو خليل، رئيس جمموعة تطوير منتجات التجزئة املصرفية - بنك بيبلوس، لبنان.

فرنسبنك، لبنان. األستاذ فيليب احلاج، نائب مدير عام، رئيس الصريفة بالتجزئة وشبكة الفروع – 	•

، قربص. •	USB Bank - األستاذ رفائيل عجرم، مدير عام مساعد، الصريفة بالتجزئة والتسويق

	•األستاذ فادي فليحان، رئيس إدارة الصريفة بالتجزئة - بنك البحر املتوسط، لبنان.
البنك العربي اإلفريقي الدولي، مصر. األستاذ طارق صربي مرتي، نائب مدير عام، رئيس متويل الرهونات – 	•

) •	TBC( .األستاذة رنا األسعد، رئيس الصريفة الشخصية لدى البنك اخلليجي - قطر

	•األستاذ عالء الدين زكي، رئيس جمموعة التجزئة املصرفية، البنك األهلي املصري.
. •	  Visa International - Levant ،األستاذ نبيل طباره، املدير العام

) •	TBC(  .األستاذ هشام محود، الرئيس التنفيذي لألعمال املصرفية، بنك عجمان، دولة اإلمارات العربية املتحده

	•الدكتور مجال أبو عبيد، مدير تنفيذي، إدارة التخطيط اإلسرتاتيجي واألحباث، بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، األردن.

SPEAKERS:

Mrs. Jocelyn Chahwan, Assistant General Manager, Head of Retail Banking – Blom   • 
 Bank, Lebanon.

Mr. Elie Abou Khalil, Head of Group Retail Products Development, Group Consumer   • 
 Banking Division - Byblos Bank, Lebanon.

Mr. Philippe Al Hajj, Deputy General Manager, Head of Retail Banking and Branch   • 
 Network - Fransabank, Lebanon.

Mr. Rafael Ajram, Assistant General Manager, Retail Banking and Marketing -    • 
 USB Bank, Cyprus.

Mr. Fadi Flaihan, Head of Retail Banking - Bankmed, Lebanon• 
Mr. Tarek Saber Mitri, Deputy General Manager, Head of Mortgages Financing - Arab   • 

 African International Bank, Egypt.
Mrs. Rana Al Asaad, Head of Personal Banking - Al Khaliji Commercial Bank, Qatar (TBC).• 
Mr. Alaaeddine Zaki, Head of Retail Banking - National Bank of Egypt.• 
Mr. Nabil Tabbara, General Manager, Visa International - Levant.• 
Mr. Hisham Hammoud, EVP - Chief Business Officer - Ajman Bank, United Arab   • 

 Emirates. (TBC)
Dr. Jamal Abu Obaid, Executive Director Strategic Planning and Research Department,   • 

 Housing Bank for Trade and Finance - Jordan.

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

للت�صجيل وللمزيد من املعلومات الأخرى يرجى التوا�صل على:
             training@uabonline.org   :الربيد الإلكرتوين

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

PARTICIPATION FEES:      750 $ for UAB members       950 $ for Non-UAB members


