


الـخـلـفـيـة:

والتي  اليوم،  العالم  يشهدها  التي  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  عمليات  يف  املبتكرة  واألساليب  واملتنوعة  الجديدة  األشكال  إن 
ترتافق بمعظمها مع استخدام األساليب الحديثة واملتطورة للتقنيات الدائمة واملتجددة، واستفادة العصابات املتورطة يف عمليات 
الذي غالباً  القطاع املرصيف-  الدول، يضع  التي ترتكز عليها بعض  القوانني والنظم  املوجودة يف بعض  الثغرات  األموال من  غسل 
من  العديد  إىل  باإلضافة  ودولية  محلية  لعقوبات  ويعرضه  تحديات خطرية  بمواجهة     - العمليات  هذه  مثل  لتمرير  يستخدم  ما 

السمعة. مخاطر  وأهمها  املخاطر 
ويتطلب األمر من القطاع املرصيف واملايل زيادة اجراءات التحقق والتدقيق يف سبيل الحد من مخاطر هذه العمليات املالية املشبوهة 
والتي تخفي تحت طياتها عمليات غسل األموال، وذلك عرب تفعيل دور مجموعات االمتثال يف مؤسساتها، ال سيما املرصفية منها، 
توصيات  والسيما  الدولية  الهيئات  بتوصيات  وااللتزام  أولوياتها،  سلم  يف  تضعها  فاعلة  تنبيهية  اجراءات  تحقيق  خالل  من 
أساسية  وركيزة  كقاعدة  االلتزام  وظيفة  بشأن  بازل  لجنة  عن  الصادرة  األوراق  إىل  باإلضافة   ،  2012 عام  املحدثة   FATFالـ
بالصالحيات  االمتثال وتحفيزها  عدم  الحد من مخاطر  وذلك عرب  اإلرهاب،  وتمويل  االموال  لجرائم غسل  وفعالة  ناجحة  ملكافحة 

إليها. املمنوحة  الواسعة  واالستقاللية 
من  والتى  للبنك،  االسرتاتيجية  األهداف  بني  ما  للتوفيق  به  القيام  االمتثال  مسؤول  عىل  ينبغي  الذي  الدور  أهمية  تربز  هنا  ومن 
املتطلبات  بني  وما  الجديدة،  الخدمات  وتقديم  والودائع  الزبائن  واستقطاب  املرصيف  االنتشار  وتوسيع  الربحية  تعظيم  أهمها 

أنواعها. مختلف  عىل  الرقابية 
ان هذه التحديات واإلجراءات املتبعة للحد من هذه املخاطر، سوف يتم تناولها بالتفصيل والعمق من خالل الدورة التدريبية التي 

ينظمها اتحاد املصارف العربية يف مدينة الخرطوم عىل مدى ثالثة أيام وذلك عىل أيدي أحد خربائنا املميزين يف هذا املجال.

االهداف :
	 تهدف الدورة التدريبية هذه إىل تمكني املشاركني فيها من إدراك املخاطر املتوقعة الناجمة عن عدم تطبيق اجراءات االلتزام من 
الهيئات  بها  أوصت  التي  الدولية  املعايري  الضوء عىل  تسليط  وذلك من خالل  املالية،  واملؤسسات  املصارف  يف  االمتثال  قبل وحدات 

املختصة يف هذا املجال، وأقرتها مؤسسات رقابية وترشيعية يف العالم.
	 كما تهدف إىل تعريف املشاركني باألهداف االسرتاتيجية للبنك وكيفية املوائمة بينها وبني املتطلبات الرقابية عىل مختلف أنواعها، 

بما يخدم سالمة املرصف من جهة، ويعزز موقعه التنافيس من جهة أخرى.
	 باإلضافة إىل ذلك، سوف يتم تزويد املشاركني باألساليب واإلجراءات الحديثة املعتمدة عاملياً ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
التي  الوظيفية  واملعايري  القانونية  للنظم  الغري مطابقة  اإلجراءات  الحد من  وأيضاً  للمرصف،  الداخلية  الرقابة  تعزيز  مما يسهم يف 

تؤدي بدورها اىل تفاقم مخاطر عدم االمتثال.

املواضيع الرئيسية 

وظيفة االمتثال وفقا ألوراق لجنة بازل ومعايري الفاتف 
	 األوراق  الصادرة عن لجنة بازل ىف شأن وظيفة االمتثال.

	 وظيفة االمتثال بمفهومها الشامل.
	 أهمية وظيفة االمتثال.

	 املقومات األساسية لوظيفة االلتزام
توفري املوارد الالزمة.  » 

االستقاللية.  ضمان  » 
منح الصالحيات املناسبة. » 

توافر املؤهالت الالزمة. » 
توفري نظم الرسية. » 

	 دور وظيفة االمتثال ىف تطبيق الحوكمة.

	 عالقة وظيفة االمتثال بالوظائف األخرى بالبنك. 
	 وظيفة االمتثال وفقاً لتوصيات الفاتف.

 
األموال وتمويل  الرقابية ىف مجال مكافحة غسل  املتطلبات 

االرهاب وانعكاساتها عىل دور وظيفة االمتثال
   	FATF أهم املتطلبات وفقاً لتوصيات مجموعة العمل املاىل

وتعديالتها األخرية.   
مخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب. » 

املخاطر.    تقييم   ـ
إدارة املخاطر.     ـ

وضع نظم العناية الواجبة بالعمالء. » 



الـمـحـاضـر:
األســتــاذ عصام بركات 

نائب املدير التنفيذي – وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب / مرص
ويتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخربة يف مجال الرقابة املرصفية ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

عىل املستوى املحىل، فقد سبق أن توىل رئاسة اللجنة املسئولة عن التعامل مع فريق البنك الدوىل الذى قام بتقييم النظام 
املرصي ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ىف عام 2008، وهو املسئول بشكل أسايس عن وضع مرشوعات التعديالت 
الترشيعية املتعلقة بقانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ووضع مرشوعات ضوابط مكافحة غسل األموال 
التى أصدرتها  القواعد  الرقابية، ووضع  املالية من قبل السلطات  التي تم إصدارها لكافة املؤسسات  وتمويل اإلرهاب 
الوحدة للمؤسسات املالية ىف مجال العناية الواجبة بالعمالء، كما توىل اإلرشاف عىل إعداد اسرتاتيجية جمهورية مرص 
العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن الفرتة 2013 – 2016، وهو املسئول الرئيىس عن االرشاف عىل عمل 
اللجنة التنفيذية إلعداد التقييم الوطنى ملخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب، والذى يتم حالياً برعاية اللجنة الوطنية 

التنسيقية ىف مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 وعىل املستويني اإلقليمي والدوىل، يتوىل األستاذ/ عصام بركات منصب الرئيس املشارك لفريق التقييم املتبادل بمجموعة 
العمل املاىل ملنطقة الرشق األوسط وشمال افريقيا MENAFATF، والذي يختص بوضع ومتابعة إجراءات تقييم الدول 
األعضاء يف املجموعة ىف مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وقد أسهم بدور كبري ىف تقديم املساعدة الفنية ىف 
هذا املجال للعديد من الدول العربية، كما أنه خبري إقليمي ودويل ىف مجال تقييم النظم املطبقة بالدول ملكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، وتدريب العاملني باملؤسسات املالية والجهات األخرى املعنية باملكافحة.

التعرف عيل العمالء والتحقق من هويتهم.  ـ
 ـ تحديث بيانات العمالء.

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

بالعمالء.   
التدريب يف مجال مكافحة غسل األموال وتمويل    » 

االرهاب.   
االبالغ عن العمليات املشتبه فيها. » 

 ـ استخدام النظم الداخلية للتوصل للمعامالت غري   
العادية.   

 ـ تحديد العمليات املشتبه فيها واالبالغ عنها.
 ـ حالة عملية لتحديد العمليات املشتبه فيها. 

عرض وتحليل لبعض قضايا غسل األموال وتمويل    ـ
االرهاب   

االلتزامات الناشئة عن قرارات مجلس االمن ذات الصلة   » 
بمكافحة االرهاب وتمويله.   

 
املتطلبات  وبني  للبنك  االسرتاتيجية  األهداف  بني  املوائمة 

الرقابية
	 أهم األهداف االسرتاتيجية للبنك.

الربحية. تعظيم  » 
االستمرارية. » 

توسيع االنتشار املرصيف.  » 

االنتشار عىل املستوى املحىل والدويل.  ـ
توسيع قاعدة العمالء.  ـ
تقديم خدمات جديدة.  ـ

استحداث قنوات جديدة لتقديم الخدمات. ـ
	 أثر تطبيق املتطلبات الرقابية عىل تحقيق األهداف   

للبنك.  االسرتاتيجية    
ظاهرة تجنب املخاطر وأثرها عىل البنك. » 

معوقات تحقيق الشمول املايل عىل مستوى البنك وعىل   » 
املستوى الوطني.   

كيفية االستفادة من املرونة املتاحة باملعايري     ـ
الدولية.   

التطبيق السليم والفعال للمنهج القائم عىل     ـ
املخاطر.   

الـمـشـاركـون  الـمـسـتـهـدفـون:
	 رؤساء وحدات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يف   

املصارف ومعاونوهم الرئيسيون   
	 مدراء وموظفو إدارة اإللتزام يف املصارف ومعاونوهم   

الرئيسيون   
	 مدراء وموظفو التدقيق وإدارة املخاطر ومعاونوهم   

الرئيسيون   
	 مدراء وموظفو اإلئتمان ومعاونوهم الرئيسيون
	 مدراء املراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون

	 مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون



رسم اإلشرتاك :

€  400
يت�سمن ر�سم اال�سرتاك ح�سور الدورة  وا�ستالم اأوراق العمل، وال�سيافة خالل فرتات اال�سرتاحة .

الربنامج الزمين ولغة الدورة :

مدة الدورة : 3 اأيام ، بواقع 6 �ساعات تدريبية يومية ، باإجمايل 18 �ساعة تدريبية.
الت�سجيل للدورة  : يبداأ يف اليوم االأول من ال�ساعة 8:00 حتى ال�ساعة 9:00 �سباحًا.

الربنامج الزمني :  تبداأ الدورة يوميًا من ال�ساعة 9:00 حتى ال�ساعة 15:00 .
          لغة الدورة  : اللغة العربية .

طريقة الدفع :

اخلرطوم  - الرئي�سي  الفرع   - ال�سوداين  العربي  البنك  طرف  باليورو  اجلاري  حل�سابنا  االإ�سرتاك  ر�سم  بتحويل  التكّرم  يرجى 
رقم: 260000020011334000 410

 

 Or by transfer to our account at: Arab Bank - Beirut, Lebanon, Swift code: (ARAB LBBX) Riyad El solh
Branch,Account no.: 0331-082305-580-8 Through ARAB BANK AG FRANKFURT

Swift Code (ARABDEFF) IBAN LB92 0005 0000 0000 3310 8230 5580

اأدناه:  املبينة  العناوين  اإىل  امل�ساركني  ال�سادة  اأ�سماء  اإر�سال  يرجى 
العربية امل�سارف  الإحتاد  االإقليمي  املكتب 

ال�سوداين امل�سارف  اإحتاد  مبنى   - اخلرطوم 
    +249-183-781742 وفاك�س:  هاتف 

اأو
العامة  االأمانة 

ال�سوداين امل�سارف  اإحتاد 
ال�سودان - �س.ب.: (12597)       هاتف وفاك�س: 249-183-781742+       اخلرطوم - 


