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BACKGROUND 
In 2021, the European laws for data protection (known as GDPR) will have entered their third year in 
execution. Despite this fact, we see an increase in fines for non-compliance with these laws.

Therefore, these laws pose major challenges for compliance managers in terms of understanding the 
obligations to adhere to.

This specialized seminar comes within a series of seminars that help in better management of the risks 
faced by Arab financial entities.

 OBJECTIVES
• Explore the definitions and terminology of general rules for the protection of personal data.
• Delve into the details of European law, understand, and analyze the extent to which the articles of 
   this law apply to Europeans as well as non-Europeans, especially in the banking sector.
• Understand the ability to manage the risks arising from the general regulations for the protection of     
  personal data through an understanding of how to be exposed to these rules.

TARGET AUDIENCE
- Officers in the Compliance Department. - Officers in risk Management. - Officers in Audit & Control.  

- Officers in IT and Information Security. - Officers in Legal Department.

DURATION AND AGENDA
FIRST DAY
• The definition of the law and how it relates to the 1995 law.
• Persons and institutions obligated to abide by this law.
• Fines imposed in case of violating this law.
• Policies and procedures required under this law.
• The definition of the controller, the processor, personal data, the processing Personal data, under this law.

SECOND DAY
• Manage a detailed log of all activities that contains Processing of personal data.
• Appointment of a personal information protection officer and a representative in the European Union       
  where it should be.
• Managing breaches of personal data, reports, log, Procedure’s manual.
• Customer rights management Forms, record, procedures guide.
• Managing the risks of storing and handling personal data Reports, log, procedures guide.
• The role of governments in implementing data protection obligations Personal.

GDPR: GENERAL DATA PROTECTION REGULATION



BACKGROUND 
Financial taxes are one of the most important sources of financing for countries in the world, regardless 
of the technical differences between one country and another. Hence the importance of exchanging tax 
information between countries to prevent tax evasion through the international standard for the automatic 
exchange of tax data.
Automatic exchange of information for tax purposes requires the standardization of technical reporting 
formats so that information can be captured, exchanged and processed quickly and efficiently in a cost-
effective manner.  
In addition, secure and compatible methods of transmission and encryption of the data must be in place.
All of this puts some challenges on the Financial Institutions’ Compliance Program.

 OBJECTIVES
• Explore the elements of the common reporting standard.
• Delve into the details of the customer due diligence program and the respective requirements.
• Explore new trends and expectations under the standard.

TARGET AUDIENCE
- Officers in the Compliance Department. - Officers in risk Management. - Officers in Audit 
   and Control. - Officers in IT and Information Security. - Officers in Legal Department.

DURATION AND AGENDA
THIRD DAY
• Quick introduction to the standard.

• Requirements under KYC program.

• Different scenarios under the Standard.

• Latest developments and expectations related to the standard.

CRS: COMMON REPORTING STANDARD



الخلفية 
ففي سنة 2021 تكون القوانين األوروبية لحماية البيانات الشخصية قد دخلت عامها الثالث حيز التنفيذ. وبالرغم من هذا نرى تزايد الغرامات المفروضة 

على عدم االمتثال لهذه القوانين.
لهذا تشكل هذه القوانين تحديات كبيرة لمدراء االلتزام من ناحية فهم موجبات االلتزام بها.

تأتي هذه الدورة المتخصصة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تساعد في إدارة أفضل المخاطر الناجمة عن عدم االلتزام بهذه القواعد التي تواجهها 
الكيانات المالية العربية.

األهداف : في نهاية هذه الدورة سوف يكون المشارك متمكناً من
• االطالع بعمق على تعاريف ومصطلحات القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية.

• التعمق في تفاصيل القانون األوروبي وفهم وتحليل مدى انطباق مواد هذا القانون على األوروبيين كما غير األوروبيين وباألخص في القطاع 
المصرفي.

• اإلدارة لسليمة للمخاطر الناتجة عن األنظمة العامة لحماية البيانات الشخصية من خالل فهم كيفية التعرض لهذه القواعد وكيفية معالجتها 
والتعامل معها.

المشاركون المستهدفون
التكنولوجيا  في  العاملون   - الداخلي.  والتدقيق  المراقبة  في  العاملون   - المخاطر.  إدارة  وحدات  في  العاملون   - االلتزام.   وحدات  في  العاملون   -

المعلوماتية وأمن المعلومات. - العاملون في الدائرة القانونية.

البرنامج الزمني 
اليوم االول

تعريف القانون ومدى ارتباطه بقانون الـ 1995  •
األشخاص والمؤسسات الملزمون بالتقيد بهذا القانون.  •

الغرامات المفروضة في حال مخالفة هذا القانون.  •
السياسات واإلجراءات المطلوبة تحت هذا القانون.  •

تعريف المسيطر، المعالج، البيانات الشخصية، معالجة البيانات الشخصية، تحت هذا القانون  •

اليوم الثاني
إدارة سجل مفصل لكامل النشاطات التي تحتوي على معالجة البيانات الشخصية.  •

الزامية تعيين ضابط حماية المعلومات الشخصية، كما تعيين ممثل في االتحاد األوروبي حيث ينبغي.  •
إدارة الخروقات على البيانات الشخصية التقارير، السجل، دليل االجراءات.  •

إدارة حقوق العمالء النماذج، السجل، دليل االجراءات.  •
إدارة المخاطر الخاصة بحفظ وتداول البيانات الشخصية التقارير، السجل، دليل االجراءات.  •

دور الحكومات في تطبيق موجبات حماية البيانات الشخصية.  •

 القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية



الخلفية 
تعد الضرائب المالية من أهم مصادر تمويل الدول في العالم بغض النظر عن اإلختالفات التقنية بين دولة وأخرى. من هنا تبرز أهمية تبادل المعلومات 

CRS.الضريبية بين الدول منعاً للتهرب الضريبي من خالل المعيار الدولي للتبادل التلقائي للبيانات الضريبية
يتطلب هذا المعيار توحيد نماذج التقارير الفنية بحيث يمكن التقاط المعلومات وتبادلها بين الدول المنضوية تحت اتفاقيو CRS ومعالجتها بسرعة وكفاءة 

بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك طرق آمنة ومتوافقة لنقل البيانات وتشفيرها، يضع هذا كله تحديات على عاتق برنامج االمتثال لدى المؤسسات 

المالية. و يوجب على جميع الدول الموقعة لالتفاقية االلتزام بمندرجاتها لضمان حسن تطبيقها.

األهداف : في نهاية هذه الدورة سوف يكون المشارك متمكناً من
CRS التعرف بالتفصيل على عناصر المعيار الموحد للتبليغ  •

التعمق في تفاصيل برنامج اعرف عميلك وكل المتطلبات منه تحت هذا المعيار.  •

المعرفة المعمقة بالتوجهات والتوقعات الجديدة تحت هذا المعيار.  •

المشاركون المستهدفون
التكنولوجيا  في  العاملون   - الداخلي.  والتدقيق  المراقبة  في  العاملون   - المخاطر.  إدارة  وحدات  في  العاملون   - االلتزام.   وحدات  في  العاملون   -

المعلوماتية وأمن المعلومات. - العاملون في الدائرة القانونية.

البرنامج الزمني 
اليوم الثالث

CRS مقدمة سريعة عن معيار اإلبالغ الموحد  •

متطلبات اعرف عميلك.  •

سيناريوهات مختلفة تحت هذا المعيار.  •

آخر التطورات والتوقعات فيما يخص هذا المعيار.  •

 معيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية



MEANS OF PAYMENT
 

 A transfer to our account in USD  at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 272510

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org

SPECIAL OFFER
BANKS WISHING TO NOMINATE UNLIMITED 
NUMBERS OF ATTENDEES TO PARTICIPATE 

IN THIS WEBINAR, 
CAN BENEFIT FROM THE SPECIAL OFFER OF 

3000$ ONLY.

PARTICIPATION FEES:  400$

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org

رسم االشتراك:

عرض خاص
بإمكان املصارف الراغبة بترشيح عدد غير محدود 

من املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم 

مشاركة خاص وقدره 3000 دوالر أميركي فقط

SPEAKER: MR. CAMILLE BARKHO

Mr. Barkho has more than 20 years of experience in the world of banking and informatics, as he was 
recently the head of Compliance Department in an esteemed Lebanese bank.
Mr. Barkho is currently an active member in Acumen s.a.l Information consulting and solutions in 
Lebanon in the financial, commercial and public sectors in terms of the role it plays as a business consultant, 
design solutions, especially in compliance, anti-money laundering and terrorist financing.
Mr. Barkho Holds a Bachelor’s degree in Informatics and holds a University degree in Banking & Business 
Consulting IT Solutions and CAMS Certificate from LAU - Lebanon.

األستاذ كميل برخو المحاضر:  

يتمتع األستاذ برخو بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في عالم المصارف والمعلوماتية حيث كان يشغل مؤخراً منصب رئيس إدارة االمتثال في أحد 
المصارف اللبنانية المرموقة.

 -يقوم األستاذ بارخو حالياً بدور فاعل في شركة Acumen s.a.l  لالستشارات والحلول المعلوماتية في القطاع المالي والتجاري والعام  في لبنان 
من حيث الدور الذي يلعبه كمستشار لألعمال وتصميم الحلول وخاصة على صعيد االمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في منطقتي 

الشرق األوسط وأفريقيا.
 -حاصل على بكالوريوس علوم في المعلوماتية وعلى شهادة جامعية في االعمال المصرفية من جامعة اللبنانية األميركية - لبنان

 GDPR & CRS
معيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية 

و القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية


