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BACKGROUND 

COMPLIANCE CHALLENGES 

AND STRENGTHENING 

CORRESPONDENT BANKING 

RELATIONSHIPS

In light of the fears of declining confidence 
by international correspondent banks in 
compliance procedures and combating 
financial crimes carried out by national banks 
and supervisory bodies, and the possibility 
that the Arab region will be exposed to cutting 
correspondent banking relations, the Union 
of Arab Banks seeks to hold a forum entitled 
"Compliance Challenges & Strengthening 
Correspondent Banking Relationships", 
with the aim of shedding light on the new 
requirements of correspondent banks and 
the challenges in combating financial crimes 
and cyber security risks arising from remote 
working and the expansion of financial 
technology. In addition to risks related to 
the Arab region, which leads to increase in 
reputation risk

 OBJECTIVES:
 This forum constitutes a high-level 
platform that brings together high-level 
representatives from Arab and international 
financial and regulatory bodies, to discuss 
the international legislative and regulatory 
developments, and the possibility of 
emergence of a de-risking phenomenon. 
The forum also seeks to discuss the current 
banking measures to enhance monitoring 
and compliance. In addition, the regulatory 
authorities' policies aimed at maintaining 
robust audit and control procedures will be 
highlighted. 

Banks and financial institutions around the world are facing increasing and complex regulatory 
requirements and increased scrutiny of their compliance frameworks, particularly with regard to 
AML/CFT issues. This complex and highly demanding global regulatory environment places more 
requirements from the correspondent banks. At the same time, it leads to a dilemma of how banks can 
meet compliance requirements on the one hand, and to expand financial inclusion, financing small and 
medium-sized enterprises and entrepreneurs, facilitating remittance flows, and financing trade and 
investment, on the other hand. 

The international legislative and regulatory pressures over the past years have led to the emergence of 
the of the de-risking phenomenon, whereby many international correspondent banks have cut completely 
the relationships with countries, regions or banks, whether based on compliance considerations and 
concerns about money laundering and terrorism financing risks, or for cost-benefits considerations 
associated with providing correspondent banking services. 

These measures have deprived geographical, economic and social sectors of financial services, 
especially with regard to cross-border money transfers and remittances. Some evidence indicates a 
possible return of the de-risking phenomenon and cutting correspondent banking relations, as a result 
of the international banks’ concerns about the inability of local banks to meet the new compliance 
requirements, also the inability of national supervisory bodies to periodically carry out inspections 
and audits within banks due to social distancing necessities, and where some of these processes 
and procedures are executed remotely, which may lead to additional challenges in the monitoring and 
auditing processes. Consequently, the international correspondent banks may cancel or freeze their 
relationships with countries or banks because of mounting concerns about the inability of banks (as 
well as the supervisory and regulatory authorities) to meet their requirements. 



FORUM 
STRUCTURE

•	 Presenting working papers and holding in-depth discussion sessions 
by a selected and distinguished group of experts from the banking 
and financial sectors, who are well-known at the regional and 
international levels. 

•	 Organizing an exhibition accompanying the forum's activities, 
including sponsoring institutions and firms, which constitutes an 
opportunity to establish and develop business relations. 

TARGET PARTICIPANTS: 
•	 Leaders of Arab banks 
•	 Managers and employees of bank supervision and control
•	 Managers and employees of compliance department and their main associates
•	 Heads of anti-money laundering and terrorism financing units and their main associates
•	 Credit managers and officers and their main associates
•	 Heads of internal control and their main associates
•	 Heads of risk management and their main associates
•	 Heads of financial control departments and their main associates
•	 Heads of financial departments and their main associates 
•	 Heads of internal audit and their main associates
•	 Heads of information security and their main associates 
•	 Branch managers and their main associates
•	 Heads of cash management and correspondents and their main associates
•	 Heads of financial institutions risk management and their main associates

TOPICS OF DISCUSSION:
•	 The reality of Arab banking relations with correspondent banks and their implications for the 

Arab banking and financial sector. 

•	 Corresponding banking relationships, de-risking, their link to financial crimes, and the means 
to enhance these relationships. 

•	 Challenges and opportunities for Arab banks to understand and meet the expectations of the 
US regulatory authorities and correspondent banks. 

•	 Obligations arising from the Security Council resolutions related to combating terrorism 
financing and proliferation of weapons of mass destruction financing, and the risks arising 
from non-compliance. 

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

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

•	 Confronting money laundering and terrorist financing operations associated with the digital 
payment systems and the use of modern technologies. 

•	 Anti-money laundering and terrorism financing requirements in foreign trade operations. 

•	 Shadow banking: mechanisms, challenges, risks, and impact on the banking system. 

•	 The international classification of Arab countries risks from the perspective of combating 
money laundering and terrorism financing 

•	 Data protection in banks and cyber security.
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تواجه	المصارف	والمؤسسات	المالية	في	جميع	أنحاء	العالم	متطلبات	تنظيمية	متزايدة	ومعقّدة	وتدقيقاً	متزايداً	على	أطر	االمتثال	الخاصة	بها،	
وتفرض	هذه	البيئة	التنظيمية	العالمية	العديد	من	المتطلبات	من	قبل	المصارف	المراسلة.	كما	تؤدي	في	الوقت	عينه	إلى	العديد	من	التحديات،	
ومن	أهمها	كيفية	تلبية	المصارف	لمتطلبات	االمتثال	–	بما	يشمل	مكافحة	الجرائم	المالية،	وعلى	رأسها	جرائم	غسل	األموال	وتمويل	االرهاب	

–	من	جهة،	والتوسع	في	الشمول	المالي،	وتسهيل	التحويالت	المالية،	وتمويل	التجارة	واالستثمار	من	جهة	أخرى.

وقد	أدت	الضغوط	التشريعية	والتنظيمية	الدولية	خالل	السنوات	الماضية	الى	نشوء	ظاهرة	تجنّب	المخاطر	)De-risking(	بحيث	عمد	العديد	
من	المصارف	المراسلة	الدولية	الى	قطع	العالقات	كلياً	مع	دول	أو	مناطق	أو	مصارف،	سواء	باالستناد	الى	اعتبارات	االمتثال	وهواجس	حول	
الدول،	وقد	تستمر	ذات	 تتعلق	باإلرهاب	وتمويله	على	بعض	 مخاطر	غسل	أموال	وتمويل	إرهاب،	وعلى	األخص	في	حالة	فرض	عقوبات	

الهواجس	حتى	بعد	رفع	هذه	العقوبات،	او	العتبارات	متعلقة	بالتكلفة	والعائد	المرتبطة	بتقديم	خدمات	المصارف	المراسلة.

المالية	وخاصة	ما	يتعلق	بعمليات	تحويل	 وقد	أدت	هذه	اإلجراءات	الى	حرمان	قطاعات	جغرافية	واقتصادية	واجتماعية	كبيرة	من	الخدمات	
لتخوف	 نتيجة	 المراسلة،	 المصارف	 وقطع	عالقات	 المخاطر	 تجنّب	 ظاهرة	 عودة	 احتمال	 الى	 الدالالت	 بعض	 وتشير	 الحدود.	 عبر	 األموال	
المصارف	الدولية	من	عدم	تمكن	المصارف	المحلية	من	تلبية	متطلبات	االمتثال	الجديدة،	وعدم	تمكن	الهيئات	الرقابية	الوطنية	من	القيام	بشكل	
دوري	بعمليات	الكشف	والتدقيق	داخل	المصارف	بسبب	ضرورات	التباعد	االجتماعي	وتقليل	االختالط،	وبالتالي	تنفيذ	جزء	من	هذه	العمليات	
واإلجراءات	عن	بعد،	ما	قد	يؤدي	الى	تحديات	إضافية	في	عمليات	الرقابة	والتدقيق.	وبالتالي،	قد	تعمد	المصارف	المراسلة	الدولية	الى	إلغاء	
او	تجميد	عالقاتها	مع	دول	او	مصارف	نتيجة	تقديرها	لوجود	مخاطر	تتعلق	بعدم	قدرة	المصارف	)وكذلك	الجهات	الرقابية	والتنظيمية(	على	

متطلباتها. تلبية	

خلفية المنتدى

وتعزيـز  اإلمتثـال  تحديـات 
المصـارف  مع  العالقـات 

المراسلة 

الدولية	 المراسلة	 المصارف	 ثقة	 تراجع	 من	 المخاوف	 ظل	 وفي	
بها	 تقوم	 التي	 المالية	 الجرائم	 ومكافحة	 االمتثال	 بإجراءات	
المنطقة	 تعّرض	 واحتمال	 الرقابية،	 والهيئات	 الوطنية	 المصارف	
العربية	لقطع	عالقات	المصارف	المراسلة،	يسعى	اتحاد	المصارف	
العربية	الى	عقد	منتدى	بعنوان	"تحديات	اإلمتثال	وتعزيز	العالقات	
المتطلبات	 على	 الضوء	 تركيز	 بهدف	 المراسلة"،	 المصارف	 مع	
مجال	 في	 القائمة	 والتحديات	 الدولية	 المراسلة	 للمصارف	 الجديدة	
العمل	 عن	 الناجمة	 السيبرانية	 والمخاطر	 المالية	 الجرائم	 مكافحة	
الى	 باإلضافة	 المالية.	 التكنولوجيا	 استخدام	 في	 والتوسع	 بعد	 عن	
ارتفاع	 الى	 تؤدي	 والتي	 العربية	 بالمنطقة	 المرتبطة	 المخاطر	

مخاطر	السمعة.

أهداف المنتدى
العربية  المصارف  بين  للنقاش  هامة  منصة  المنتدى  هذا  يشكل 

الساحتين  على  التطورات  أهم  حول  والتباحث  الرقابية،  والهيئات 

المحلية واإلقليمية فيما يتعلق بتحديات اإلمتثال، ومكافحة الجرائم 

المالية  المؤسسات  استخدام  عن  الناشئة  والمخاطر   ، المالية 

خاصة  بصفة  المنتدى  يركز  كما  الحديثة،  التكنولوجية  لألساليب 

الى  المصرفية، باإلضافة  المراسلة  بعالقات  المتعلقة  المخاطر  على 

والمصارف  الرقابية  السلطات  ومتطلبات  توقعات  مع  التوافق  كيفية 

بروز ظاهرة  المصارف األميركية، في ظل تسارع  المراسلة، بما يشمل 

تجنب المخاطر DE-RISKING من جديد.



	 تقديم	أوراق	عمل	وعقد	جلسات	نقاش	معّمقة	من	قبل	نخبة	مختارة	ومميزة	من	الخبراء	والمحاضرين	من	•
القطاعين	المصرفي	والمالي	والمعروفين	على	المستوى	اإلقليمي	والدولي.

	 فرصة	• يشكل	 بحيث	 الراعية	 والشركات	 المؤسسات	 يضم	 المنتدى،	 لفعاليات	 مصاحب	 معرض	 تنظيم	
إلقامة	وتطوير	عالقات	تجارية	بينها.

هيكلية 
المنتدى

	 واقع	العالقات	المصرفية	العربية	مع	المصارف	المراسلة	وانعكاساتها	على	القطاع	المصرفي	والمالي	العربي.•

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

	 تحديات	وفرص	المصارف	العربية	لفهم	وتلبية	توقعات	السلطات	الرقابية	األميركية	وتوقعات	المصارف	المراسلة.•

	 االلتزامات	الناشئة	عن	قرارات	مجلس	االمن	ذات	الصلة	بمكافحة	االرهاب	وتمويله	وتمويل	انتشار	أسلحة	الدمار	الشامل،	والمخاطر	•

الناشئة	عن	عدم	االمتثال	لتلك	االلتزامات.

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

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

	 مواجهة	عمليات	غسل	األموال	وتمويل	االرهاب	المرتبطة	باستخدام	نظم	المدفوعات	الرقمية	واستخدام	األساليب	التكنولوجية	الحديثة.•

	 متطلبات	مكافحة	غسل	األموال	وتمويل	االرهاب	فى	عمليات	التجارة	الخارجية.•

	 صيرفة	الظل:	آلية	العمل،	التحديات،	المخاطر،	وأثرها	على	الجهاز	المصرفي.•

	 تصنيف	مخاطر	الدول	العربية	دولياُ	من	منظور	مكافحة	غسل	االموال	وتمويل	االرهاب	)للنقاش	والدراسة(•

	 حماية	البيانات	فى	المصارف	واألمن	السيبراني.•

	 قيادات	البنـوك	العـربيـة•
	 مدراء	وموظفو	الرقابة	واإلشراف	على	البنوك•
	 مدراء	وموظفو	إدارة	اإللتزام	في	المصارف	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 رؤساء	وحدات	مكافحة	غسل	األموال	وتمويل	اإلرهاب	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 مدراء	وموظفو	اإلئتمان	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 مدراء	المراجعة	الداخلية	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 رؤساء	ومدراء	المخاطـر	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 رؤساء	إدارة	الرقابة	المالية	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 رؤساء	ومـدراء	القطـاع	المالي	ومعـاونوهم	الرئيسـيون.•
	 مدراء	التدقيق	الداخلي	في	المصارف	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 مدراء	وموظفو	أمن	المعلومات	ومعاونوهم	الرئيسيون		فى	البنوك.•
	 مدراء	الفروع	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 مدراء	إدارة	األموال	والمراسلين	ومعاونوهم	الرئيسيون•
	 مدراء	إدارة	مخاطر	المؤسسات	المالية	ومعاونوهم	الرئيسيون•

المشاركون المستهدفون:

أهم المحاور والموضوعات:


