


مـقـدمـة:

لقد بات موضوع تبييض/ غسل االموال وتمويل االرهاب من أهم املخاطر التي تهدد إستقرار النظام املايل 
واالقتصادي العاملي، واالستقرار األمني والسيادي للدول. حيث يمكن إستخدام املتحصالت غري املرشوعة يف 
تمويل العمليات إالرهابية، مع أالخذ بعني إالعتبار أن تمويل إالرهاب يشمل أمواال من مصادر مرشوعة أو 

غري مرشوعة. وهنا تكمن أهمية العمل عىل تجفيف منابع تمويل االرهاب.

املجال  العربي مما يفسح يف  البطالة والفقر والجهل تشكل “بيئة حاضنة” لإلرهاب يف عاملنا  ان  وال شك 
للمنظمات االرهابية باستغاللها لتنفيذ مأربها ومخططاتها، خصوصا تلك التي تملك قدرات مالية هائلة 
وقادرة عىل التمويل الذاتي وتجنيد الشباب العربي عرب تقديمات شهرية.  ويف مواجهة ذلك، تسعى السلطات 
الترشيعية والرقابية يف بالدنا العربية عىل الدوام اىل تحديث القوانني والترشيعات التي تهدف اىل مكافحة 
نشاط هذه املنظمات االرهابية وتجفيف منابع تمويلها وقد وصلت إىل مراحل متطورة، مما يؤدي اىل ردع 

املجرمني املشاركني يف هذه العمليات وتدني نسب غسل األموال يف العالم العربي.

أنطالقاً من هذا الواقع ، ونظراً للحاجة املاسة للمصارف واملؤسسات املالية العاملة يف الجمهورية العربية 
السورية  للمزيد من املعرفة يف هذا املجال وعىل وجه الخصوص ما صدر مؤخراً من ترشيعات تهدف إىل الحد 
من هذه اآلفه الخطرة وإىل تطبيق املمارسات الفضىل يف االمتثال بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
ينظم إتحاد املصارف العربية هذه الورشة عىل مدى أربعة أيام ، بالتعاون مع مرصف سورية املركزي والتي 

تتناول آخر املستجدات العاملية يف هذا املجال .

األهــداف:
تهدف هذه الورشة إىل تمكني املشاركني من :

. •	FATF•التعرف•بعمق•عىل•املعايري•الدولية•الصادرة•عن
•• 	•فهم•وإستيعاب•الترشيعات•األخرية•الصادرة•عاملياً••واملعايري•الدولية•املعتمدة•يف•مجال•مكافحة•غسل•األموال•

وتمويل•اإلرهاب•. •
•،•مروراً•بالتنسيق•مع•اإلدارات•• •	KYC•فهم•آليات•مكافحة•غسل•األموال•وتمويل•االرهاب•إبتداء•من•مبدأ•إعرف•عميلك
األخرى•يف•البنك•،•وصوالً•إىل•التنسيق•مع•السلطات•القضائية•واألمنية•لتبادل•املعلومات•حول•الحاالت•املشبوهة. •
•• 	•اإلستيعاب•املعمق•لدور•ضابط•اإلمتثال•يف•البنك•يف•عمليات•التقيص•عن•الحاالت•املشبوهة•ومتابعتهاوكيفية•

التنسيق•مع•السلطات•املعنية•يف•هذا•الشأن. •
••لتجنب•العقوبات•• •	Due diligence•الفهم•املعمق•للمقاربة•الواجب•إعتمادها•لإللتزام•بإجراءات•العناية•الواجبة

الدولية. •
التعرف•بعمق•عىل•قانون•FATCA•األمريكي•ملكافحة•التهرب•الرضيبي.	•

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

	•موظفو•إدارت•اإلمتثال•بمكافحة•غسل•األموال•وتمويل••

اإلرهاب•يف•املؤسسات•املالية•. •

	•موظفو•إدارات•التدقيق•الداخيل•يف•املصارف•.

موظفو•إدارات•الرقابة•املالية•يف•املصارف•.	•

متطلبات حضور الورشة:

ينبغي•أن•تتوافر•يف•املشارك•املعرفة•الرضورية•بمتطلبات•
توصيات•منظمة•FATF•وأن•يكون•عىل•دراية•جيدة•بقوانني•

مكافحة•غسل•األموال•وتمويل•اإلرهاب.

املواضيع الرئيسية والربنامج الزمين :

اليوم األول: 

أنماط جديدة يف ظل  غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
اقتصاد جديد من الجرائم املالية:

•• 	•املعايري•الدولية•و•الجهود•و•الترشيعات••اإلقليمية•
ملكافحة•غسل•األموال•و•تمويل•اإلرهاب •

) _ FATF(•.املعايري•املعرتف•بها•وتوصيات•
••  _•استخدام•القنوات•والخدمات•املرصفية•لغسل•

•وارسال•األموال•املشبوهة. •
 _•كيفية•مواجهة•غسل•األموال•:•الضمانات•املرصفية••

•وإجراءات•العناية•الواجبة•. •

	•املنهج•العميل•ملكافحة•تمويل•اإلرهاب•و•الجرائم•املالية



 _•الجرائم•املالية•املنظمة•.•اقتصادات•تحت•األرض،••
•النشاط•اإلجرامي•عرب•الحدود•،•سوء•استخدام••• ••

•الجمعيات•الخريية. •
 _•نظم•التحويل•البديلة•و•سوء•استخدام•التحويالت••

•املالية•يف•الرشكات•لضخ•أموال•اإلرهاب•. •
 _•حاالت•تطبيقية•وسيناريوهات•عملية•.
 _•مالحظات•ختامية•،•أسئلة•وأجوبة.

اليوم الثاني:

إلتزامات االمتثال داخل القطاعات املالية و املرصفية:

	•معايري•اإلمتثال•الدولية•والفهم•العاملي•ملبادىء•اإلمتثال
 _•املعايري•اإلقليمية•والدولية
 _•تطور•وظيفة•اإلمتثال

	•متطلبات•االطار•الترشيعي•لإلمتثال:
 _•تطبيق•وظيفة•االلتزام•يف•البنوك

 _•املتطلبات•الجديدة•لوظيفة•االمتثال
 _•واجبات•ومسؤوليات•ضباط•االمتثال•-•التعريف••

•والوصف•الوظيفي •

	•ضوابط•اجراءات•االمتثال:
••  _•الروابط•معاإلدارات•األخرى•واالمتثال•عىل•

مستوى•اإلدارة•العليا•و•مجلس•اإلدارة •
 _•الخطة•السنوية•واسرتاتيجية•امتثال.
 _•مالحظات•ختامية.•أسئلة•وأجوبة.

اليوم الثالث : 

املخاطر الناشئة يف تمويل التجارة  العاملية، والعالقات 
مع البنوك املراسلة:

	•القوانني•وأفضل•املمارسات••،•أحدث•القوانني•الصادرة••
لتنظيم•عملياتتمويل•التجارة•الدولية•.• •

)قوانني•االتحاد•األوروبي•،•برامج•العقوبات•االمريكي(• •
••  _•كيفية•إعداد•إجراءات•داخلية•صارمة•للتمويل•

•التجاري•. •

	•تعقيدات•عملية•تمويل•التجارة•الدولية–عمليات•مخفية••

لغسل•األموال•/•مخاطر•تمويل•اإلرهاب،•واملمارسات•• •
الغري•قانونية•،•واملعامالت•عرب•الحدود•. •

•• 	•كيفية•تجنب•مخالفات•االمتثال•والعقوبات•املالية،•
تعزيز•منهجية•العناية•الواجبة•واألعالم•الحمراء•.• •

 _)•أدوات•وأساليب•الرصد(

•• 	•حاالت•من•الجرائم•املالية•املتعلقة•بتمويل•التجارة
العاملية)خطابات•االعتماد•،•السفن/املركبات،•الحظر•• •

والعقوبات•عىل•البلدان•ذات•املخاطر•العالية( •

اليوم الرابع :

يف  املطبقة  واملالية  التمويلية  االسرتاتيجيات   أحدث 
املجتمع املايل العاملي :

	•تجنب•املخاطر،•الشمول••املايل•:•االسرتاتيجيات•الناشئة•
التي•تؤثر•عىل•املجتمع•املايل•:

••  _تجنب•املخاطر•و•تأثريها•عىل•املجتمع•املايل•–•
املخاوف•من•األسواق•املالية•الغري•خاضعة•للتنظيم• •

لتجنب•أنظمة•العقوبات. •
 _-•تأثري•الشمول•املايل•عىل•القطاع•املرصيف•.

	•العقوبات•الدولية•التي•تؤثر•عىل•القطاع•املرصيف•و•••
الصناعات•املالية•: •

 _•العقوبات•والغرامات•املتعلقة•باملخالفات•يف•تطبيق••
•• •برامج•العقوبات•داخل•املؤسسة•املالية•تجاه• •

•املتطلبات•الرقابية••. •
 _•برنامج•العقوبات•العاملية•مع•الرتكيز•عىل•العقوبات••
•االمريكية•وعقوبات•االتحاد•األوروبي•التي•تنظم•••• •

•املجتمع•املايل. •
••  _•أنظمة•العقوبات•املحددة•واملستهدفة•مراعاة•

••••••••••••اسرتاتيجية•املجموعة•فيما•يتعلق•بربنامج•العقوبات.
 _•كيفية•منع•املعامالت•املحظورة•من•تلويث•تنفيذ••

. FI-•Safeguards•ضمانات• •

•• •:•املتطلبات•،•التطبيقات•وجدول• •	FATCA•قانون
األعمال•األخري•: •

،•اإلجراءات•املنفذة•،•• _ Fatca•أجندة•تطبيق•قانون•
•وآلية•إعداد•تقارير•اإلبالغ•. •

الـمـحـاضـرة:

األستاذة ألني عزيز 
اللبناني•• التدريب•يف•ابحاث•مكافحة•تبيض•األموال•وتمويل•اإلرهاب•لدى•بنك•االعتماد• 	•مدير•

/لبنان• •
  •	The•Business•School )تحمل•شهادة•الدبلوم•العاملية•يف•اإلمتثال(•املعتمدة•من•جامعة•

of•Manchester•University•يف•اململكة•املتحدة.  
 •	ICA العاملية•لضباط•اإلمتثال• املنظمة• عضو•مهني•يف•

•• 	•محارض•/•مدرب•معتمد•يف•اإلمتثال•بمكافحة•غسل•األموال•وتمويل•اإلرهاب•لدى•إتحاد•
•• املصارف•العربية•،•مرصف•لبنان•،•ACAMS•،••Thomson•Reuters•وغريها•من• • 

. والدولية• العربية• املهنية• املؤسسات• •



رسـم اإلشـتـراك

 €  600
العلمية  املادة  توزيع  اليومية،  الإ�سرتاحات  العمل،  اأوراق  وا�ستالم  الور�سة  اأعمال  وح�سور  الإ�سرتاك  ر�سم  يت�سمن 

لالأو�ساع. نظرًا  نقدًا  الدفع  يكون  اأن  على  امل�ساركني  لل�سادة  يومي  وغداء  وال�سيافة 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�سباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�سجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ساعة  من  الزمني:  الربنامج 

العربية. اللغة  الور�سة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ساب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�سارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�سحوب  م�سريف  ب�سيك 
الور�سة. ح�سوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�سلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �سبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�سطة  والدفع  لالإ�سرتاك 

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

يرجى اإر�سال اأ�سماء ال�سادة امل�ساركني 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:

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

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

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

تونس - اجلمهورية التونسية:  شارع خري الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 — تونس البلفيدير -  مبنى البيت املصريف 

             - هاتف:908083-71-216+     - فاكس:216-71-951419+  


