




Money laundering and terrorist financing create illicit financial flows that jeopardize 
a country’s financial stability, dampen macroeconomic performance, and threaten 
the soundness and stability of banking sectors. Money launderers and terrorist 

financiers exploit loopholes in national AML/CFT systems and transfer funds through institutions with weak 
or ineffective legal and institutional frameworks. As a result, combating money laundering and the financing 
of terrorism has attracted the widespread attention and focus of policymakers globally since the 2000s, as 
these crimes continually threaten to destabilize financial and economic stability. Today, over 190 jurisdictions 
around the world have committed to implement the Financial Action Task Force (FATF) recommendations and 
guidance on AML/CFT.

The FATF constantly launches strategic initiatives and evaluations, and makes vital amendments and revisions; 
hence in this ever-changing and fast-paced regulatory environment, banks must adopt and implement top anti-
money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) due diligence measures and best practices in 
order to avoid dire consequences such as sanctions and penalties, while at the same time embracing FinTech 
innovations and fostering financial inclusion. 

Along these lines, a decline in the number of correspondent banking relationships as a result of de-risking has 
been a source of concern for the international community for quite some time. In the Arab region in particular, 
this decline could disrupt financial services and cross-border flows, including trade finance and remittances, 
or drive some payment flows underground, potentially undermining financial stability, inclusion, growth, and 
development goals.Notably, in the Arab region, unemployment, poverty, and illiteracy especially among young 
people, exacerbate money laundering and terrorism financing crimes.

On the other hand, financial crimes are becoming more complex not only due to the proliferation of terrorism 
and the emergence of new terrorist organizations, but due to innovations in digital finance which give rise to an 
increasing number of financial players and facilitate cross-border transactions, thereby increasing the risk of 
money laundering and terrorism financing.

Following - up on the developments of Combating money laundering and financing of terrorism, and the need 
to comply with the international standards in this field, the union of Arab Banks continues to shed light on this 
important issue in 2019 activities through his conferences, forums and workshops. In this context comes the 
forum on “Combating Financial Crimes: Compliance with evolving Global AML/CFT Standards”.

OBJECTIVES:
The forum brings together AML/CFT experts in the Arab region to proactively discuss the latest developments and 
challenges facing Arab banks and financial institutions in the implementation of laws against money laundering 
and terrorist financing, including compliance challenges, sanctions, correspondent banking relationships, FATF 
amendments, and AML/CFT risks emanating from FinTech innovations.The forum will also discuss the future of 
correspondent banking in a changing regulatory environment, as well as the role of regulatory authorities and 
central banks in issuing guidelines that help banks comply with international AML/CFT standards and deal with 
sanctions imposed on non-compliant banks. It will also shed light on the Jordanian AML/CFT experience and the 
holistic measures taken to combat money laundering and terrorist financing, as well as mitigate associated risks. 

BACKGROUND



تعّرض الخــلــفــيــة  مشروعة  غري  مالية  تدفقات  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  عمليات  عن  ينتج 
االستقرار املالي يف اي بلد للخطر، وتضعف األداء االقتصادي الكلي، كما وتهدد سالمة 
واستقرار القطاعات املصرفية. وتستغل اجلهات او األشخاص الذين يقومون بغسل األموال 
ومتويل اإلرهاب الثغرات يف النظم الوطنية ملكافحة هذه اآلفة فتعمل على حتويل األموال من خالل املؤسسات ذات األطر 
القانونية واملؤسسية الضعيفة أو غري الفعالة. ونتيجة لذلك، لفتت هذه اجلرائم إنتباه وتركيز صانعي السياسات حول 
العامل منذ العام 2000، وقد تعهدت اليوم أكثر من 190 سلطة قضائية يف مجيع أحناء العامل بتنفيذ توصيات جمموعة 
العمل املالي )FATF( وتوجيهاتها بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب حيث إنها تهدد بزعزعة االستقرار 

املالي واالقتصادي.
تطلق جمموعة العمل املالي باستمرار مبادرات وتقييمات اسرتاتيجية، وتقوم بوضع التعديالت والتنقيحات الضرورية 
عليها؛ ففي ظل البيئة الرقابية املتغرية دائما وبصورة سريعة، يتوجب على البنوك تبين وتنفيذ مقاييس العناية الواجبة 
يف مكافحة غسل األموال )AML( ومتويل االرهاب )CFT( وتطبيق أفضل املمارسات لتجنب النتائج القاسية مثل 

العقوبات واجلزاءات، ويف الوقت نفسه تبنى إبتكارات التكنولوجيا املالية وتعزيز الشمول املالي. 
ويف هذا اخلصوص، شكل تقلص العالقات املصرفية املراسلة مع البنوك األجنبية نتيجة لتجنب املخاطر مصدر قلق 
للمجتمعات الدولية ولفرتة طويلة. ففي املنطقة العربية خاصة، قد يؤدي هذا التقلص يف التعامل اىل تعطيل اخلدمات 
املالية والتدفقات العابرة للحدود، مبا يف ذلك التمويل التجاري والتحويالت املالية، أو قد يدفع ببعض املدفوعات بالتدفق 
بطريقة غري شرعية مما قد يقوض االستقرار املالي، والشمول املالي، والنمو وأهداف التنمية. وجتدر اإلشارة إىل أن 

البطالة والفقر واألمية خاصة بني الشباب يف املنطقة العربية تؤدي إىل تفاقم جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
إرهابية  منظمات  وظهور  اإلرهاب  انتشار  بسبب  فقط  ليس  تعقيدا  أكثر  املالية  اجلرائم  أصبحت  أخرى،  ناحية  ومن 
جديدة، ولكن بسبب االبتكارات يف جمال التمويل الرقمي أيضا اليت قد تؤدي إىل زيادة عدد الالعبني املاليني وتسهيل 

املعامالت عرب احلدود، مما يزيد من خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ومتابعة لتطورات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وضرورة اإلمتثال للمعايري الدولية يف هذا اجملال، يستمر احتاد 
املصارف العربية يف عقد املؤمترات واملنتديات وورش العمل، وقد خص العام 2019 بسلسلة نشاطات يف هذا اجملال 
على مساحة املنطقة العربية. ويأتي يف هذا السياق، منتدى مكافحة اجلرائم املالية: اإلمتثال للمعايري الدولية ملكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.  

األهداف: 
سوف حيشد هذا املنتدى جمموعة مميزة من خرباء مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من املنطقة العربية ملناقشة 
أحدث التطورات والتحديات اليت تواجه املصارف واملؤسسات املالية العربية يف تطبيق قوانني مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب ، مبا يف ذلك حتديات االمتثال، العقوبات، العالقات املصرفية مع البنوك املراسلة، والتعديالت احلاصلة 
على توصيات جمموعة العمل املالي باإلضافة اىل خماطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الناجتة عن إستخدام 

ابتكارات التكنولوجيا املالية.
كما وسيناقش مستقبل البنوك املراسلة يف بيئة رقابية دائمة التغرّي، وكذلك دور السلطات الرقابية والبنوك املركزية 
يف إصدار التوجيهات اليت تساعد البنوك على االمتثال للمعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وكيفية 
التعامل مع العقوبات املفروضة على البنوك غري املمتثلة. كما سيسلط الضوء على جتربة مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب يف اململكة األردنية والتدابري الكلية املتخذة ملكافحتها فضاًل عن التخفيف من املخاطر الناجتة واملرتبطة بها.



المحاور والموضوعات:
مكافحة  حول  الناشئة  واملتطلبات  واالجتاهات  	•التوقعات 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب واليت تواجه أخصائيي اإلمتثال 

يف املنطقة العربية
	•خماطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الناجتة عن 

التمويل الرقمي
أفضل  متغرية:  رقابية  بيئة  يف  املراسلة  البنوك  	•مستقبل 
املمارسات للحصول على أفضل العالقات املصرفية مع البنوك 

املراسلة واحملافظة عليها

اإلرهاب  متويل  ملخاطر  املالي  العمل  جمموعة  	•رصد 
واإلجراءات اليت مت اختاذها ملكافحة متويل داعش والقاعدة 

واملنظمات واملؤسسات التابعة هلا

باألصول  املرتبطة  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  	•خماطر 
النقدية:  الكتل  سلسلة  و  االفرتاضية  والعمالت  املشفرة، 
 )FATF( املالي  العمل  جمموعة  توصيات  على  تعديالت 

ملعاجلة وتنظيم األصول االفرتاضية

	•أفضل املمارسات وجتارب البلدان يف عملية التقييم املتبادل 
لعام 2018

	•االمتثال لنظم العقوبات وبرامج مكافحة الرشوة والفساد 
يف املنطقة العربية

( كأداة فعالة لدعم عمليات  •	KYC( التعرف على العمالء
العناية الواجبة

	•موازنة متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مع 
الشمول املالي

يف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  نظام  	•فعالية 
 - املالي  العمل  جمموعة  لتوصيات  االمتثال  ومستوى  األردن 
لوائح القوانني اجلديدة الصادرة عن البنك املركزي األردني 
للبنوك  األرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  واملتعلقة 

األردنية املرخصة

TOPICS OF DISCUSSION

Emerging AML/CFT Trends, Expectations and • 
Requirements Facing Compliance Professionals in 
the Arab Region

AML/CFT Risks Emanating from Digital Finance• 

The Future of Correspondent Banking in a • 
Changing Regulatory Environment: Best Practices 
for Obtaining and Maintaining Correspondent 
Banking Relationships

FATF Monitoring of Terrorist Financing Risks and • 
Actions taken to combat ISIL, Al-Qaeda and affiliates 
Financing

Money Laundering and Terrorist Financing Risks • 
Associated with Crypto-Assets, Virtual Currencies 
and the Blockchain: Amendments to the FATF 
Recommendations to Address the Regulation of 
Virtual Assets

Best Practices and Experiences of Countries in the • 
2018 Mutual Evaluation Process

Compliance with Sanction Regimes and Anti-• 
Bribery and Corruption (ABC) Programmes in the 
Arab Region
 

Know-Your-Customer (KYC) Utilities as an • 
Effective and Efficient Tool to Support Due Diligence 
Processes

Balancing AML/CFT Requirements with Financial • 
Inclusion

The Effectiveness of Jordan’s AML/CFT System • 
and the Level of Compliance with the FATF 
Recommendations – the Central Bank of Jordan’s 
New Anti-Money Laundering and Countering 
Financing of Terrorism Regulations for Licensed 
Banks. 



هيكلية المنتدى:
•تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة من قبل كبار املصرفيني وأخصايي مكافحة غسل األموال    	

ومتويل اإلرهاب يف املؤسسات املالية   
•مناقشة جتارب وحاالت عملية حول واقع اجلرائم املالية ومعايري اإلمتثال الدولية ملكافحة غسل األموال    	

ومتويل اإلرهاب  
•تنظيم معرض مصاحب لفعاليات املنتدى، يضم املؤسسات والشركات الراعية حبيث يشكل فرصة إلقامة   	

وتطوير عالقات جتارية بينها.  

المشاركة في المنتدى
	•من خالل احلضور واالستفادة من النقاشات القيمة اليت سوف جتريها جمموعة من املتحدثني املعروفني  

على املستوى الدولي، ولقاء خرباء آخرين من اجلهات اإلقليمية والدولية.  
	•من خالل رعاية فعاليات املنتدى واالستفادة من جمموعة واسعة من االمتيازات )التسويق، إبراز العالمات  

التجارية، والظهور يف وسائل اإلعالم، اخل....(  

STRUCTURE OF THE FORUM
Working papers and panel discussions presented and moderated by senior bankers and professionals  • 

 and AML/CFT experts in financial institutions
Real life case studies related to combating financial crimes and compliance with the AML/CFT standards• 
An exhibition for sponsoring institutions where by the participating institutions and companies would be  • 

 able to establish and develop business ties.

PARTICIPATING IN THE FORUM
By attending this forum and benefiting from the valuable discussions brought by internationally renowned  • 

 speakers, and meeting fellow peers from the regional and international fronts
By sponsoring the activities of the forum and benefiting from the wide range of privileges (marketing,  • 

 branding, media recognition, etc…)

For more information and registration in the forum kindly send an email to
uab-conferences@uabonline.org & uab-jordan@uabonline.org, or visit UAB website: www.uabonline.org  

For information on sponsoring the forum kindly send an email to pr@uabonline.org 
and uab-jordan@uabonline.org, or visit UAB website: www.uabonline.org  


