


مـقـدمـة:
ال تزال عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب تشكل مصدر قلق عاملي عىل الرغم من القوانني الدولية واإلقليمية والوطنية الصادرة ملكافحة 
هذه اآلفة. ان هذه العمليات اإلجرامية الخطرية يمكن أن تحدث يف أي مكان يف العالم، حيث أصبحت األماكن املرّشحة لها معروفة وهي 
تشمل: الدول التي ال تفرض أي قيود عىل الرصف األجنبي، والتي ال تطبّق نظام رسية الحسابات املرصفية، الدول التي ال تتبنى قوانني 
مكافحة غسل األموال، باإلضافة إىل تلك التي تعاني من اإلنحالل والرتاخي والفوىض، والتي تعاني من ضعف األجهزة الرقابية واألمنية 

القضائية.

ولعل أهم األسباب التي ساهمت يف إنتشار هذه اآلفة الخطرة تتمثل يف البحث عن األمان وإكتساب الرشعية، سعي بعض الدول إىل جذب 
اإلستثمارات األجنبية مع ضعف يف الرقابة املرصفية، وتباين الترشيعات وقواعد اإلرشاف والرقابة بني الدول املختلفة مما يفسح املجال 
امام وجود ثغرات تنفذ من خاللها األموال القذرة ويتم تنفيذها عن طريق خرباء متخصصني ومحرتفني، فضالً عن إنتشار الفساد السيايس 

واإلداري يف بعض الدول، وتردد البعض يف وضع الترشيعات والضوابط ملواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ويف إطار سعيه منذ سنوات لتحقيق تعاون دويل فاعل يف مجال كشف ومكافحة وضبط حاالت غسل األموال وتمويل اإلرهاب، التي أصبحت 
ذات صيغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، أنشاء إتحاد املصارف العربية  لهذه الغاية منّصة حوار بني البنوك العربية، والبنوك األوروبية، 
حيث عقدعّدة مؤتمرات يف مجلس اإلحتياطي الفدرايل، والخزانة األمريكية، والكونغرس األمريكي، وعقد مؤتمرات أخرى يف مقر منظمة 
لتطوير تحالفات إسرتاتيجية يف إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، إنطالقاً من  التعاون والتنمية يف باريس )OECD( سعياً 
إيماننا بالعالقة املبارشة بني الوكاالت الحكومية واملحليّة، واألجهزة األمنية، واألجهزة القضائية، والبنوك . وقد طّور اإلتحاد عالقات وثيقة 

مع القطاع العام لتعزيز مشاركته يف جميع الفعاليات ذات الصلة. 

من هنا جاءت أهمية هذه الورشةالتي سوف ينظمها االتحاد بالتعاون مع البنك املركزي العراقي  يف بغداد عىل مدى أربعة أيام ،  والتي 
تهدف إىل  تسليط الضوء عىل التحديات التي تواجه املصارف يف مجال اإللتزام باملعايري الدولية ملكافحة غسل االموال وتمول اإلرهاب ومدى 

إستعداد املصارف العراقية لإلمتثال لهذه املعايري.

األهــداف:
تهدف هذه الورشة إىل إكساب العاملني يف الجهاز املرصىف واملؤسسات املالية والسلطات الرقابية مستوى عال من الوعي واإلدراك ملفهوم 
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتعرف عىل املخاطر املرتبطة بها، كذلك إكسابهم املهارات الفنية ملكافحتها وفقاً للقوانني والترشيعات 
الدولية واملحلية، مع الرتكيز عىل املمارسة العملية لتنمية قدراتهم عىل إدراك العنارص السليمة للتعرف عىل العمالء ومتابعة عملياتهم فضال 

عن مواجهة التحديات التي تواجههم يف سبيل اإللتزام باملعايري الدولية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:
العاملون باملؤسسات املالية وعىل رأسها البنوك: 

بخاصة الحسابات الجارية،       _ 
العمليات املرصفية،  _ 

	 العاملون باألنشطة الرقابية بالبنك، 
	 موظفو االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، 

مـتـطـلـبـات حـضـور الـورشـة:

	 ينبغي أن تتوافر يف املشارك املعرفة الرضورية بمتطلبات  وظيفة االمتثال ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
	 معرفة اللغة اإلنكليزية رضورية.

البـرنـامـج الزمين:

اليوم األول:
املفاهيم األساسية لغسل األموال وتمويل اإلرهاب

	 التعريف بغسل األموال 
	 مخاطر غسل األموال عىل املستوى القومي.

	 مخاطر غسل األموال عىل املؤسسات املالية. 
	 مراحل عملية غسل األموال.

	 التعريف بتمويل اإلرهاب ومخاطره.
	 العالقة بني غسل األموال وتمويل االرهاب.

	 مخاطر تمويل االرهاب.
	 املصادر التقليدية لتمويل اإلرهاب.

	 املصادر املستحدثة لتمويل اإلرهاب.
	 تدريبات ملراجعة املفاهيم األساسية لغسل األموال  

  وتمويل االرهاب.

اليوم الثاني:
االطار الدوىل ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

	 األمم املتحدة:
 _ اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة

	 موظفو املراجعة والتفتيش، سواء ىف املراكز الرئيسية أو الفروع، 
	 املسؤولون باإلدارة العليا للمؤسسات املالية، 

	 العاملون يف السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون. 
العاملون يف وحدات التحريات املالية.	 



 _ قرارات مجلس االمن ذات الصلة
)  	FATF(  مجموعة العمل املايل

 _ النشأة واألعضاء
 _ التوصيات األربعون

 	Egmont Group مجموعة إجمونت
 _ النشأة واالعضاء.

 _ مبادىء تبادل املعلومات بني وحدات    
  التحريات املالية.

 _ الشبكة اآلمنة لتبادل املعلومات.
	  دور مجموعات العمل االقليمية املنشأة عىل    

)FATF(  غرار مجموعة 

اليوم الثالث:
	 أدوار الجهات املعنية بمكافحة غسل االموال

   وتمويل االرهاب 
	 السلطات الرقابية.

	 جهات انفاذ القانون.
	 جهات التحقيق

	 وحدة التحريات املالية
 _التعريف بوحدة التحريات املالية ومهامها    

الرئيسية.
 _نشأة الوحدة املرصية وطبيعتها واختصاصاتها

 _عالقة الوحدة بالجهات املبلغة.
 _عالقة الوحدة بباقي الجهات املعنية.

 _عالقة الوحدة بالوحدات األجنبية النظرية.

 اليوم الرابع:
	 أهم أدوار املؤسسات املالية ىف مجال مكافحة   

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  
 _وظيفة االلتزام.

 _مفهوم االلتزام واهميته.

 _مخاطر عدم االلتزام
 _مبادئ لجنة بازل الخاصة بوظيفة االلتزام

 _املقومات االساسية لوظيفة االلتزام
 _مهام وظيفة االلتزام.

 _مسؤوليات اإلدارة العليا بالنسبة لوظيفة مراقبة  
 االلتزام.

 _عالقة وظيفة االلتزام بإدارات البنك املختلفة
 _دور مسئول االلتزام يف مجال مكافحة غسل األموال  

 وتمويل اإلرهاب

األموال  غسل  مخاطر  وإدارة  بالعمالء  الواجبة  	 العناية 
وتمويل اإلرهاب 

 _سياسات قبول العمالء
 _التعرف عيل العمالء واملستفيدين الحقيقيني.

 _التحقق من هوية العمالء واملستفيدين الحقيقيني.
 _تحديث بيانات العمالء.

 _تصنيف العمالء وفقا لدرجة املخاطر.

	 العناية الواجبة املشددة.
 _العناية املشددة ببعض فئات العمالء. 

 _العمالء غري املقيمني 
األشخاص املعرضون ملخاطر بحكم عملهم السيايس  _ 

مجموعة  توصيات  تطبق  ال  دول  إىل  ينتمون  الذين  	 األشخاص 
العمل املايل أو تطبقها بصورة غري كافية. 

	 العناية املشددة ببعض العمليات والخدمات واملنتجات. 
التكنولوجية  الوسائل  واستخدام  املبارشة  غري   _العمليات 

الحديثة
 _الخدمات املرصفية الخاصة

	 املتابعة والرقابة املستمرة للمعامالت والحسابات.
	 أمثلة وحاالت عملية لتطبيق العناية الواجبة بالعمالء.

الـمـحـاضـر:
األستاذ / عصام بركات

	 وكيل املحافظ املساعد - البنك املركزي املرصي.
.  	EMLCU نائب املدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب املرصية

.  	MENAFATF الرئيس املشارك لفريق التقييم املتبادل بمجموعة العمل املاىل ملنطقة الرشق األوسط وشمال افريقيا
له أكثر من 20	  عاماً من الخربة يف مجال الرقابة املرصفية ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

	 مدير عام ورئيس قسم األبحاث والتحليل االسرتاتيجي لدى وحدة مكافحة غسل األموال املرصية سابقاً.
	 مدير عام إدارة الفحص والتحري لدى مكافحة غسل األموال املرصية سابقاً.

	 توىل رئاسة اللجنة املسئولة عن التعامل مع فريق البنك الدوىل الذى قام بتقييم النظام املرصي ملكافحة غسل   
األموال وتمويل اإلرهاب ىف عام 2008.  

	 توىل اإلرشاف عىل إعداد اسرتاتيجية جمهورية مرص العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن الفرتة  
.2016 – 2013  

	 شارك ومثل مرص يف العديد من املؤتمرات اإلقليمية والدولية، كما قدم العديد من الدورات التدريبية يف مرص والعالم العربي.



رسـم اإلشـتـراك

$  للبنوك الأع�ضاء   1200
$  للبنوك غري الأع�ضاء   1450

العلمية  املادة  توزيع  اليومية،  الإ�ضرتاحات  العمل،  اأوراق  وا�ضتالم  الور�ضة  اأعمال  ح�ضور  الإ�ضرتاك:  ر�ضم  يت�ضمن 
لالأو�ضاع. نظرًا  نقدًا  الدفع  يكون  اأن  على  امل�ضاركني  لل�ضادة  يومي  وغداء  وال�ضيافة 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 
والإنكليزية. العربية  اللغة  الور�ضة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ضاب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�ضارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�ضحوب  م�ضريف  ب�ضيك 
الور�ضة. ح�ضوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�ضلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �ضبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�ضطة  والدفع  لالإ�ضرتاك 
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�ضال اأ�ضماء ال�ضادة امل�ضاركني 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+  


