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اإلرهاب وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  فعال  نظام  بناء 
)fintech ( الحديثة  التكنولوجيا  عصر  في 

لطالما كان موضوع االمتثال في المصارف والمؤسسات المالية يشكل تحدياً كبيراً نظراً للمخاطر الناجمة عن عدم االمتثال ولعدم وجود سياسات، 
إجراءات وضوابط موحدة وهادفة في هذا الخصوص.  

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الرقابية في مختلف أنحاء العالم لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ال تزال هذه الجرائم 
المالية  التكنولوجيا  ابتكارات  بسبب  ومعقدة  شائكة  أساليب  الى  اللجوء  يتم  حيث  للحدود  عابر  تأثير  وذي  عالمياً  واسعاً  حيزاً  تأخذ  المنظمة 

)Fintech( وتنامي الخدمات المصرفية من جهة، وظهور وانتشار منظمات إرهابية جديدة من جهة أخرى.

تمثل هذه الجرائم بال شك مصدر قلق كبير لمختلف السلطات القضائية والرقابية واألمنية في العالم. ولذلك يسعى جميع أصحاب الشأن بما فيهم 
السلطات اإلشرافية والرقابية المعنية الى تحفيز وإدخال بعض التغييرات الضرورية في نماذج أعمالها الرقابية ووضع أطر تشريعية وإشرافية 
شاملة للحد من هذه الجرائم، مما يساعد على تشكيل نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وخاصة في ظل عصر التكنولوجيا المالية 
الحديثة التي تستخدمها منظمات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية كأداة لتنفيذ عملياتها بعيداً عن الرقابة التي تمارسها السلطات 

المختصة.
من هنا بات على المعنيين بمكافحة الجرائم المالية، منظمات رسمية كانت أم مؤسسات مالية، أن يولوا موضوع وضع نظام فعال لمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب كل األهمية الالزمة للتغلب على هذه اآلفة االجتماعية الخطرة من خالل التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في 

هذه الجرائم وكيفية مواجهتها باستخدام نفس هذه التقنيات.

: لـخـلـفـيـة ا

المحاضر
األستاذ كميل بارخو

أهـداف البرنامج : تتمثل األهداف الرئيسية لهذه الورشة بما يلي
تقديم عرض شامل ومبسط للجرائم المالية بمختلف أنواعها.  -

عرض العقوبات االقتصادية ومخاطر عدم اإلمتثال  -

تعميق معرفة المشاركين بكيفية وضع نظام فعال لمكافحة الجرائم المالية.  -

التعرف على التكنولوجيا المالية الحديثة )Fintech( وكيفية استخدامها في جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وسبل مواجهتها.  -

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 الجامعة اللبنانية األميركية - لبنان



اإلرهاب وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  فعال  نظام  بناء 
)fintech ( الحديثة  التكنولوجيا  عصر  في 

: لـخـلـفـيـة ا محاور البرنامج
والجدول الزمني

اليوم االول:
مدخل مبسط وعملي للتعريف بجرائم غسل األموال وتمويل    •

اإلرهاب.  
األطراف المشاركة في عملية مكافحة غسل األموال     •

وأدوارها.  
مدخل مبسط وعملي الى العقوبات االقتصادية العالمية.  •

التوسع في دراسة العقوبات االقتصادية األميركية.  •
الهيكلية المطلوبة في المصارف من اجل إدارة فعالة لعمل    •

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  
مدخل مبسط وعملي الى إدارة مخاطر غسل األموال وتمويل    •

اإلرهاب في المصارف.  
)المنهج القائم على المخاطر وارتباطه بالتكنولوجيا المالية(

اليوم الثاني: 
كيفية انشاء منهاج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  •

القائم على المخاطر.  
كيفية انشاء منهاج "اعرف عميلك".  •

كيفية انشاء برنامج "مراقبة اللوائح المشبوهة".  •
كيفية انشاء برنامج "مراقبة العمليات المالية".  •

اليوم الثالث:
التكنولوجيا في القطاع المالي، سالح ذو حدين.  •

مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية )Fintech( في عمليات    •
غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

الخدمات والمنتجات المالية التي تستخدم التكنولوجيا، وسبل    •
مراقبتها   

التقنيات التي تستخدم في مكافحة غسل األموال باستعمال    •
)Regtech( التكنولوجيا المالية  

حاالت عملية  •

www.uabonline.org

#unionofarabbanks

Follow us on social medias

  600€ رسم االشتراك:
يتضمن رسم اإلشتراك حضور أعمال الورشة 

اإلستراحات اليومية، توزيع املادة العلمية والضيافة
 وغداء يومي للمشاركني.

التسجيل: في اليوم األول من:0008 – 09:00 صباحًا

البرنامج الزمني: من الساعة 09:00  - 15:00

لغة الورشة: اللغة العربية 

وسائل الدفع
 

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 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

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


