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تحت رعاية معالـي محافـظ البنـك المركـزي األردنـي

الدكتــــور عــــادل شركــــس

ــ

منتدى

االمتثــال للمعاييــر الدوليــة
فــي مجــال غســل األمـــوال
وتمويل األرهاب -المستقبل
والتحديــات
 16-15أغسطس /آب
فندق انتركونتيننتال
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
املؤسسات الراعية
الشريك الراعي

الرعاية املاسية

2022

الشريك اإلستراتيجي

االمتثال للمعايير الدولية في مجال غسل األموال
وتمويل األرهاب – المستقبل والتحديات

الخلفيــــة

شهدت الجرائم المالية تطورات كبيرة حول العالم ،انعكست في األساليب التي يستخدمها المجرمون
إلضفاء الشرعية على األموال غير المشروعة ،باإلضافة إلى األساليب المبتكرة في عمليات غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،ومنها استغالل الثغرات في وسائل عمليات الدفع الحديثة واستخدام العمالت الرقمية
والمشفرة .وخالل العام  ،2020بلغت تكاليف مكافحة نشاط الجريمة المالية العالمية ،من غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب ورشوة وفساد ،ما يقدر بـ  1.3تريليون دوالر أمريكي سنوياً ،مع فرض أكثر من
 26مليار دوالر من الغرامات من قبل الهيئات التنظيمية والرقابية العالمية على مصارف خالل العقد
الماضي فقط ،بسبب عدم االمتثال لقواعد مكافحة غسل األموال وومتطلبات اعرف عميلك وموجبات
العناية الالزمة .وتضع الحكومات والهيئات الرقابية والتنظيمية حول العالم المؤسسات المالية في الخطوط
األمامية في مكافحة الجرائم المالية ،وتفرض عليها متطلبات امتثال صارمة بشكل متزايد ،بحيث أصبحت
هذه المؤسسات تواجه صعوبة في تلبية التوقعات المتزايدة في ظل تعقد البيئة المصرفية العالمية ومتطلبات
االمتثال المعقدة.

وقد استفادت الجماعات المتورطة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب من الثغرات الموجودة في قوانين وأنظمة بعض الدول ،وسعت الختراق نظم مالية
للدول التي ليس لديها أنظمة قوية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب .كما يستخدم المجرمون أساليب عديدة لتجنب العقوبات المالية المتعلقة باإلرهاب،
االمر الذي يهدد سالمة واستقرار النظامين المالي والمصرفي العالميين .وذلك يتطلب من القطاع المصرفي والمالي زيادة إجراءات التدقيق والتحقق من
أجل الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،من خالل تعزيز االلتزام بمكافحة هذه الجرائم والعمل على االمتثال لتوصيات الجهات الدولية،
وخاصة تلك المتعلقة بمجموعة العمل المالي ( )FATFكقاعدة اساسية لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب بنجاح وفاعلية ،باإلضافة إلى العمل
على تعزيز فاعلية األنظمة المعتمدة من قبلها .ويتم تقييم هذه األنظمة في كل دولة بنا ًء على منهجية محددة طورتها مجموعة العمل المالي ،تُركز على تقييم
االمتثال للمعايير الدولية ومستوى الفعالية التي حققتها الدولة في تنفيذ تلك المعايير .ومن هنا تأتي أهمية قيام الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية والمصرفية
بوضع سياسات وأنظمة وإجراءات سليمة تتفق مع اإلطار التشريعي والتنظيمي المنظم لمكافحة الجريمة المالية ،وكذلك العمل على تعزيز فاعلية تطبيق تلك
السياسات واإلجراءات للحد من مخاطر استغالل المؤسسة في ارتكاب هذه الجرائم ،وتجنب مخاطر العقوبات المحلية والدولية.
وتنوعت وتشعبت مستفيدة من
ومع تزايد عمليات تبييض األموال ومدى ارتباطها بتمويل اإلرهاب ،تزداد أهمية مكافحة هذه االفة التي اتخذت أشكاالً جديدة ّ
التقنيات التكنولوجية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل اإللكتروني المتطور .ويعتبر وجود نظم فعالة لمكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب أمرا ً ضروريا ً لحماية نزاهة األسواق وسالمة اإلطار المالي العالمي ،حيث ان اعتماد إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ال يحقق ضرورة أخالقية فقط ،بل يلبي احتياجات اقتصادية أيضاً.
وبناء عليه ،وفي إطار مسعى اتحاد المصارف العربية الى دعم جهود تعزيز سالمة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ،وتطوير قدرات
المصارف العربية لمواكبة المستجدات والتطورات على صعيد القوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالعمل المصرفي ،يسعى االتحاد الى عقد منتدى
مصرفي متخصص تحت عنوان "االمتثال للمعايير الدولية في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب – المستقبل والتحديات" ،في ع ّمان – المملكة األردنية
الهاشمية ،ليشكل منصة حوار عالية المستوى لمتابعة تطورات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وضرورة االمتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.
كما يسعى االتحاد من عقد المنتدى الى مناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق متطلبات االمتثال الدولية المتعلقة بمكافحة غسل
االموال وتمويل االرهاب ،بما فيها تحديات االمتثال للعقوبات االقتصادية ،ولإلضاءة على أحدث المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال.

المشاركــــون
المستهدفون

•رؤساء وحدات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
•مدراء وموظفو إدارة اإللتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
•مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
•مدراء وموظفو االئتمان ومعاونوهم الرئيسيون
•مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون
•مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون

ـ

االمتثال للمعايير الدولية في مجال غسل األموال
وتمويل األرهاب – المستقبل والتحديات

المحاور والمواضيع
• النظام العالمي الجديد :اآلثار المترتبة على الجريمة االقتصادية والمالية وتأثيرها على مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
• العقوبات المالية المستهدفة ( )ISذات العالقة باإلرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح.
• التعرف على المستفيد الحقيقي ( )UBOوآلية تحديده واتخاذ إجراءات العناية الالزمة بالخصوص.
• منهجية تقييم االلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي ( )FATFوفعالية نظم مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
• األصول االفتراضية ( )Virtual Assetsومخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بها.
• الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في
مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب (.)SupTec & RegTec
• آخر المستجدات حول القوانين واللوائح الدولية ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
( )CRSو( )AMLAو(.)GRPR
• تطبيق النهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

 اإلمـتـثال للمـعايـري الدولـيـة فـي مـجـال غـسـل األمـوال وتـمـويـل اإلرهـاب:منتدى

Compliance with International Standards in
Money Laundering and Terrorist Financing
15 – 16 August 2022

Intercontinental Hotel

Amman – Jordan

REGISTRATION FORM
بيانات المشارك

Participant Data Form

:اإلسم

Name:

:المنصب

Position:
Organization:

:إسم المؤسسة

Address / P.O. Box:

:ب.ص/عنوان

City / Country:

:البلد/المدينة

Telephone / Fax:

:فاكس/تلفون
:البريد اإللكتروني

E-mail:

Hotel Accommodation:

from: _____/______/_____

InterContinental Amman Hotel
Daily Room rate:

to: _____/_____/______

( tel: +962 6 4641361

Single Room $180

fax: + 962 6 4619695 )

Double Room $190

The rates include Breakfast, service charge and 8% sales tax

Registration fees:

UAB members: $ 750

UAB Non-members: $ 900

The registration fee includes: attending the sessions, forum’s materials, daily coffee breaks and lunch
Means of Payments
Arab Bank / Amman/ Jordan - Shmeisani Branch, Swift code: ARABJOAX118, Account no: 0118/010272/510
(Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10), Beneficiary name: Union of Arab Banks

Signature: ------------------------------------------------------------Union of Arab Banks: P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
Tel: +961-1-377800 –364881/5/7 Fax: +961-1-364952 / 5 E-mail: uab-conferences@uabonline.org

االمتثال للمعايري الدولية يف جمال غسل األموال ومتويل اإلرهاب :املستقبل والتحديات
Compliance with international standards in the specialization of money laundering
and terrorist financing: Future and Challenges
 16 - 15آب /أغسطس2022 ،

فندق Intercontinental

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

برنامج العمل واجلدول الزمني

اليوم األول اإلثني 2022/08/15
9 30 8 30
10:45 9:30

➢ سعادة األستاذ وسام فتوح ،األمين العام ،أتحاد المصارف العربية
➢ معالي األستاذ باسم السالم ،رئيس جمعية البنوك في األردن
➢ معالي الدكتور محمد كومان -أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب /تونس

➢ كلمة معالي الدكتور عادل شركس ،المحافظ ،البنك المركزي األردني،
ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب  /المملكة األردنية الهاشمية
11 00 10:45

1

العقوبات املالية املستهدفة  ISذات العالقة باإلرهاب

12:30 11 00

ومتويله ومتويل انتشار التسلح

رئيس الجلسة :سعادة الدكتور محمد بعاصيري ،رئيس مبادرة " حوار القطاع الخاص العربي األميركي"
➢ خبير من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض األموال /األمن العام اللبناني /لبنان
➢ االستاذ عرفات الفيومي ،المدير التنفيذي /الرقابة على غسل االموال وتمويل االرهاب،
البنك المركزي االردني

()tbc

12:45 12:30
13 50 12:45

الجلسة الثانية:

تعرف على املستفيد احلقيقي ()UBO

والية حتديده واختاذ إجراءات العناية الالزمة باخلصوص

➢ األستاذ أسامة عبد الحميد ،مدير إدارة مخاطر األمن السيبرانى ،شركة  / UBSسويسرا
➢ السيدة فانيسا شمعون ،أخصائي في المخاطر /منطقة الشرق األوسط وأفريقياREFINITIV ،

14 00 13 50
15:00 14:00

الجلسة الثالثة

منهجية تقييم االلتزام الفني بتوصيات جمموعة العمل املايل )) FATF
وفعالية نظم مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب

➢ السيد شوقي أحوش ،مصرفي وخبير مجاز في الجرائم المالية والعقوبات
الدولية  ،CAMS - CGSSلبنان
➢ السيدة زهرة أبو دهيم ،رئيس قسم الدراسات والتشريعات ،دائرة الرقابة على مكافحة غسل االموال
وتمويل االرهاب ،البنك المركزي األردني

15 00

2

اليوم الثاني الثالثاء 2022/08/16
9:00 - 8:30
10:00 - 9:00

ورقة عمل (:)1
The EU AML/CFT Global Facility Activities & the MENA Region
❖ “Beneficial

Ownership: A holistic and forward-looking readiness at
”the service of partner jurisdictions
- Mr. Alexandre Taymans, Key Expert on Beneficial ownership, Belgium

❖ “Financial

”Regulation, Supervision & Virtual Assets
- Mr. Arnaud Stien, Key Expert on Regulation, Belgium

11:00 - 10:00

مكافحـة الرشـوة والفسـاد

ورقة عمل (:)2

Anti-Bribery & Corruption
• األستاذ محمد دبور ،النائب األول لرئيس وحدة اإللتزام للمجموعة ،البنك العربي ،األردن
11 00

11 15

12:15 – 11:15

إســـــتراحـــــــة
ورقة عمل (:)3

محايـة البيانـات واخلصوصيـة
Data Protection & Privacy

• األستاذ أحمد القواسمه ،مدير المعايير الرقابية والخصوصية – نائب رئيس إدارة اإللتزام
بالمتطلبات الرقابية ،البنك العربي ،األردن
13:15 – 12:15

ورقة عمل ( :)4اخر املستجدات حول القواني واللوائح الدولية ذات العالقة مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب CRS,AMLA,GDPR

• األستاذ بشير أحمد النقيب ،خبير ومحاضر في مكافحة الجرائم المالية في لبنان ودول مجلس التعاون
وأوروبا ،واستشاري معتمد مكافحة غسل األموال -مكتب المحاماة البريطاني كاليد أند كو /قطر،
ومؤسس شركة األخطار باإلمتثال ) ،Compliance Alert (LLCلبنان

13 15

13 30

13 30

14 30

14 30

14 45

ورقة عمل (:)5

تطبيق النهج القائم على املخاطر

يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

• االستاذ عمر الصوري ،مساعد مدير تنفيذي ،الرقابة على مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب،

14:45
مالحظة:

3

Forum On:

“Compliance with International Standards in
Money Laundering and Terrorist Financing: Future & Challenges”
15th & 16th of August, 2022

InterContinental Hotel

Amman, Jordan

Agenda & Timetable
Day One (Monday 15/08/2022)
08:30-09:30

Registration

09:30-10:45

Opening Ceremony & Welcoming Remarks:
- Mr. Wissam H. Fattouh, Secretary General, Union of Arab Banks
- H.E. Mr. Bassem Al Salem, Chairman, Association of Banks in Jordan
- H.E. Dr. Mohamad Kouman, Secretary General,
Council of Arab Interior Ministers, Tunisia

- HE. Dr. Adel Sharkas, Governor, Central Bank of Jordan
10:45-11:00

Coffee Break

11:00-12:30

Panel 1:

“Targeted financial sanctions (IS( related to terrorism and
terrorism financing and arm proliferation Financing”

Chair: Dr. Muhammad Baasiri, Chairman of “US-MENA PSD” Initiative
Speakers:
- Expert from the Financial Crimes and Money Laundering Combating Office, Internal
Security Forces (ISF)/ Lebanon (tbc)
- Mr. Arafat Fayoumi, Executive Manager/ Risk Management Dept.,
Central Bank of Jordan

12:30 - 12:45

Coffee Break

12:45 - 13:50

Panel 2: “Identifying the real beneficiary (UBO) and recognition
mechanism and taking the necessary due diligence measures”
Chair: Mr. Ahmed Abu Eidah, Managing Director, Investment Bank, UAE
Speakers:
- Mr. Usama Abdelhamid – Director, Cyber Risk Control EMEA, UBS AG, Switzerland
- Mrs. Vanessa Chamoun, Risk Specialist/ Middle East & Africa, REFINITIV

13:50 - 14:00

Coffee Break

14:00 - 15:00

Panel 3:

“Methodology for estimating compliance with the
Financial Action Task Force (FATF) recommendations and the
effectiveness of anti-money laundering and terrorist financing systems”

Chair: Mr. Essam Barakat, Assistant Sub-Governor, Central Bank of Egypt, and
Deputy Executive Director, Egyptian Money Laundering & Terrorist Financing
Combating Unit, Egypt
Speakers:

- Mr. Shawki Ahwash, Banker and Certified Expert in Financial Crimes
& International Sanctions CAMS - CGSS, Lebanon
- Mrs. Zahra Abu Dheim, Head of Studies & Legislation/ Anti-Money Laundering &
terrorist financing Control Unit, Central Bank of Jordan, Jordan

15:00

Lunch in honor of the participants hosted by The Arab Bank

Day two (Tuesday 16/08/2022)
08:30 – 09:00

Welcome coffee

09:00 – 10:00

Working Paper (1):
The EU AML/CFT Global Facility Activities & the MENA Region
❖ “Beneficial

Ownership: A holistic and forward-looking readiness at
the service of partner jurisdictions”
- Mr. Alexandre Taymans, Key Expert on Beneficial ownership, Belgium

❖ “Financial

Regulation, Supervision & Virtual Assets”
- Mr. Arnaud Stien, Key Expert on Regulation, Belgium

10:00 – 11:00

Working Paper (2):

“Anti-Bribery & Corruption”

- Mr. Mohamad Dabbour, Senior Vice President/ Director of Regulatory Compliance,
Arab Bank Group
11:00 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:15

Working Paper (3):

“Data Protection & Privacy”

- Mr. Ahmad Al Qawasmeh, Head of Regulatory Standards & Privacy/ Vice President
Group Regulatory Compliance Dept., Arab Bank Group
12:15 - 13:15

Working Paper (4):
“The recent developments in international rules and regulations
related to combating money laundering and terrorist financing
(CRS, AMLA, and GDPR) ”
- Mr. Bachir El Nakib, Expert & Trainer in Financial Crimes in Lebanon, GCC
countries and Europe, Advisory AML- Law Firm Clyde & Co,
and Founder- Compliance Alert LLC, Lebanon

13:15 - 13:30

Coffee break

13:30 - 14:30

Working Paper (5):

“Adopting the risk-based approach in combating money
laundering and terrorist financing”

- Mr. Omar Al Souri, Assistant Executive Director/ Anti-Money Laundering &
terrorist financing Control Unit, Central Bank of Jordan, Jordan
14:30 - 14:45
14:45

Forum’s Declaration & honoring of Cooperating and Sponsoring Institutions
Lunch in honor of the participants hosted by The Association of Banks in Jordan

N.B.: UAB reserves the right to modify the program as it sees fit

