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أهداف المنتدى

المخاطر  على  الضوء  تسليط  الى  المنتدى  هذا  يهدف   
التى تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على 
مكافحتها  فعالية  لزيادة  السبل  وأفضل  المالية،  األنظمة  استقرار 
وتأثير  الحديثة  المالية  والتقنيات  االبتكارات  ضوء  في  خاصة 
لتحقيق  جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية، سعياً 
والمصرفي  المالي  القطاع  في  االبتكارات  تطوير  بين  التوازن 
وتعزيز االمتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في 

المصارف واألمن السيبراني. 

الخلفية

يستهدف المجتمع الدولى العمل بصورة متواصلة على ارساء مقومات االستقرار المالى، حتى تتمكن الدول من وضع االستراتيجيات   
والسياسات وتنفيذ االجراءات االقتصادية والمالية التى تهدف الى زيادة معدالت النمو االقتصادى ورفع مستوى دخل الفرد وغيرها من األهداف 
والمؤشرات االقتصادية، وتعد الجرائم المالية من أهم المخاطر التى تؤثر على االستقرار المالى بما ينعكس سلباً على األداء االقتصادى الكلى 
ويهدد سالمة واستقرار القطاعات المالية والمصرفية، بما يشمل جرائم غسل األموال وتمويل االرهاب التى تعد من أكثر الجرائم المالية خطورة 

على المجتمعات.

وقد شهدت الجرائم المالية في العالم تطورات كبيرة ونوعية، حيث شهد العالم تحوال واضحا من األشكال التقليدية للجرائم المالية إلى الجرائم 
االلكترونية بأنواعها، وخاصة في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، حيث 
شهد هذا المجال طفرة كبيرة سواًء فى مجال ابتكار منتجات مالية جديدة أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة لتقيم المنتجات والخدمات المالية 

التقليدية، والذي انعكس على تزايد االهتمام باألمن السيبراني في مختلف دول العالم
 

وفى هذا السياق يتطلب األمر من القطاع المصرفي والمالي زيادة اجراءات التحقق والتدقيق في سبيل الحد من مخاطر عدم االمتثال ومخاطر 
الجرائم المالية في ذات الوقت، والتي يعد من أهمها عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب، وذلك عبر تفعيل دور وظيفة االمتثال وتحفيزها 
بالصالحيات واالستقاللية الواسعة الممنوحة إليها، واتخاذ اجراءات فاعلة لاللتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المحلية، باإلضافة الى تطبيق 

.FATF المعايير الدولية الصادرة عن الجهات الدولية، والسيما مجموعة العمل المالي الـ

المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل  البنك  بالتعاون مع كل من  العربية  المصارف  اتحاد  الذي يعقده  المنتدى  ويأتي هذا 
االرهاب المصرية واتحاد بنوك مصر في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة االمتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقالليتها 
وامدادها بالموارد الالزمة لها لمواجهة التحديات التي تواجهها وخاصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل األموال وتمويل 

االرهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية فى هذا المجال.

المشاركون المستهدفون

القيادات ومسؤولو االدارة العليا بالمصارف 	 
مدراء وموظفوا:	 

االمتثال  -
ادارة المخاطر  -

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -
أمن وتكنولوجيا المعلومات  -
المراجعة والتدقيق الداخلي  -
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المحاور و الموضوعات

الجرائم المالية وأثرها على استقرار األنظمة المالية،  وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها.   	

أثر جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.   	

إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي.  	

االبتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وادارة المخاطر المرتبطة بها.  	

تحديات تحقيق التوازن بين تطوير االبتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز االمتثال للتشريعات والضوابط.  	

عالقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها  بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العالقات.   	

حماية البيانات في المصارف واألمن السيبراني.   	

مواجهة عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب المرتبطة  باستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة.  	

دور السلطات الرقابية واإلشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار األنظمة   	
المالية. 

تحديات التعرف على المستفيد النهائي/ الحقيقي في ظل مستجدات جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  	

اإللتزام بالمعايير الدولية وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابيرالقانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  	

التجربة المصرية في مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب والجرائم المالية.  	
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FORUM ON: 
COMPLIANCE AND 

COMBATING 
FINANCIAL CRIME 

CHALLENGES

OBJECTIVES

This forum aims to highlight the risks that societies 
face resulting from financial crimes and their 
impact on the stability of financial systems, and 
the best ways to increase the effectiveness of 
combating these crimes, especially in light of the 
innovations and modern financial technologies 
and the impact of spread of Coronavirus on 
financial crimes, in order to realize a balance 
between developing innovations in finance 
and banking, and promoting compliance with 
legislation and controls, and ensuring banking 
data protection and cybersecurity.

TARGET AUDIENCE

	 Leaders and senior managers in banks 

	 Managers and employees of:
- Compliance
- Risk Management 
- Combating money laundering and   
 terrorist financing 
- Information security 
- Internal audit and control 

BACKGROUND 

 The international community aims to work continuously to endorse the foundations of 
financial stability, so countries can develop strategies and policies and implement economic and 
financial measures, in order to increase economic growth and boost the individuals’ income and 
other economic indicators. Financial crimes are among the most significant risks that affect financial 
stability, which in turn negatively reflects on the overall economic situation and threatens the safety 
and stability of the financial and banking sectors, and these risks include money laundering and 
terrorism financing crimes, which are considered among the most dangerous financial crimes.

Global financial crimes have witnessed considerable development, as the world witnessed a shift 
from traditional forms of financial crimes to cybercrimes, especially in light of the rapid development 
in information technology, digital transformation and the use of modern financial technology, which 
witnessed a boom in terms of innovation of new financial products or the creation of new technological 
channels to evaluate traditional financial products and services, which was reflected in the growing 
interest in cybersecurity all over the world. 

In this context, the banking and financial sector is required to increase verification and audit 
procedures in order to reduce the non-compliance and financial crime risks, and the most important 
of them money laundering and terrorist financing, by promoting the role of compliance function and 
providing it with power and independence, taking effective measures to comply with local legislation 
and controls, in addition to applying international standards issued by international bodies, especially 
the FATF.

This forum, held by the Union of Arab Banks in cooperation with the Central Bank of Egypt, the 
Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit and the Egyptian Banking Federation, 
is organized to support the vigorous efforts aimed at enhancing the compliance function and stressing 
the need to support its independence and provide it with the necessary resources to confront the 
challenges, especially in combating financial crimes, and on top of them money laundering and 
terrorist financing crimes, with the aim of exchanging experiences and visions, and identifying best 
practices in this field.  
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TOPICS OF DISCUSSION

	 Financial crimes and their impact on the stability of financial systems, and the best means to increase 
the effectiveness of combating them. 

	 The impact of Coronavirus spread on financial crime. 

	 Managing emerging risks in light of digital transformation 

	 Innovations and modern financial technologies and their impact on financial crimes, and the means 
of controlling them and managing associated the risks. 

	 The challenges of achieving a balance between developing innovations in the financial and banking 
sector, and enhancing compliance with rules and controls. 

	 Correspondent banking relationships and de-risking and their association with financial crimes, and 
the means of strengthening these relationships. 

	 Data protection in banking and cybersecurity. 

	 Confronting money laundering and terrorist financing operations linked to the use of modern 
technology. 

	 The role of supervisory and regulatory authorities and financial intelligence units in combating 
financial crimes and protecting the integrity and stability of financial systems. 

	 Challenges of identifying the final/ real beneficiary in light of the latest developments of AML/CFT 
crimes

	 Complying to international standards and promoting effective implementation of legal, regulatory 
and operational measures to combat AML / CFT

	 The Egyptian experience in combating money laundering, terrorist financing and financial crimes.

For more information and registration in the conference kindly send an email to:
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