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نظم اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم االمنية وبالتعاون مع البنك المركزي

المصري ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واتحاد بنوك مصر واالكاديمية الدولية
لمكافحة الفساد ومكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومركز األمم المتحدة

لمكافحة اإلرهاب وبمشاركة األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ،ملتقى دولي حول مكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،في مدينة شرم الشيخ ب جمهورية مصر العربية وذلك خالل الفت ةر

من  3- 1سبتمبر.2022

افتتح أعمال الملتقى سعادة المستشار أحمد سعيد خليل ،رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل
األموال وتمويل االرهاب ،ومعالي الدكتور عبدالمجيد بن عبدهللا البنيان رئيس جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،وسعادة االستاذ محمد االتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر ،رئيس اتحاد

المصارف العربية ،وسعادة الدكتور وسام فتوح االمين العام التحاد المصارف العربية ،وسعادة
االستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ،ومعالى الدكتور محمد بن على كومان

االمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ،وسعادة الدكتور حاتم على مدير مكتب االمم المتحدة

المعني بالمخد ارت والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ،ومعالى اللواء خالد فودة محافظ محافظة
جنوب سيناء.

وهدددف الملتقى ىلى تبيددان أهميددة التعدداون بين األجهزة األمنيددة والهيقددات الق د د دد د د ددائيددة
والقطاع المصد د درفي لمكافحة غسد د ددل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتسد د ددليء ال د د ددوء على
المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على االس د ددتقرار
االقتصد د د ددادي والمالي .ومناقشد د د ددة أف د د د ددل الممارسد د د ددات في التح يقات المالية الموازية،
وكيفية االستفادة منها في ق ايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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وسد د د د د د ددعى الملتقى ىلى تحقيل أهدافن من خالل عدد من المحاور العلمية التي تناول
المبادئ األسد د د د د دداسد د د د د ددية في جريمة غسد د د د د ددل االموال وتمويل االرهاب وعالقتها بالقطاع
المص د درفي ،والقوانين ذات العالقة بمكافحة غس د ددل االموال وتمويل االرهاب في أوروبا
والواليددات المتحدددة األمريكيددة ،بدداإل د د د د د د ددافددة ىلى دور المص د د دد د د ددارف والبنوك المركزيددة
والقطاعات االمنية في مواجهة جرائم غسد د د ددل االموال وتمويل االرهاب .والوقوف على
أبرز تهديدات األمن الس د دديبراني المتعلقة بجريمة غس د ددل االموال وتمويل االرهاب على
القطاع المص درفي والمالي .وص دوالل ىلى االس ددتفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة غسددل
األموال ،وتعزيز فعداليدة دور وحددات التحريدات المداليدة وتعزيز الشد د د د د د د اركدة بينهدا وبين
الجهات المعنية.
وبمشاركة أكثر من  350مشاركال من القطاع المصرفي والمالي والق ائي واألمني ،وقد تحدث في

أعمال الملتقى على مدار ثالثة أيام متتالية في  11جلسة عمل  37متحدثال من الدول العربية
واألجنبية ومن منظمات ومؤسسات ىقليمية ودولية ،وكان من أبرز توصيات الملتقى:
 . 1تعزيز الشد دراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلل مزيد من الدعم لق د ددايا
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والوقاية منها.

 . 2التعاون على و د د د ددع دليل اسد د د ددترشد د د ددادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسد د د ددل األموال
وتمويل االرهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.
 . 3االسددتفادة من الد ارسددات واألبحاث العلمية المتخص دصدة ،والعمل على تأكيد االسددتثمار فى
تدريب العاملين فى الجهات المعنية بمكافحة غسد د د د د د د ددل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتأهيلهم
بشكل علمى وتقنى.
 . 4تعزيز األطر التشريعية الالزمة لدعم االستقاللية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.
 . 5الدددعوة الي التركيز على مخدداطر جرائم تمويددل االرهدداب بمددا يشد د د د د د د دمددل و د د د د د د د ددع االليدات
واالجراءات الخاصة بمكافحتن.
 . 6تعزيز اإلجراءات الوطنيددة المتعلقددة بددالشد د د د د د د دفدداريددة ودعم تطبيل التدددابير الوقددائيددة من قبددل
المؤسسات المالية بهدف التوصل الى المستفيد الح يقي.
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 . 7الدعوة ىلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لد ارسد د ددة التحديات التقنية فى مجال مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يشمل العمالت واألصول األفت ار ية واألدلة الرقمية.
 . 8أهمية اسد د ددتفادة السد د ددلطات الرقابية والمؤسد د دسد ددات المالية وجهات ىنفاذ القانون من التقنيات
التكنولوجية الحديثة فى الوقاية من جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 . 9االسد د د د د د د ددتفد ددادة من التجد ددارب العربيد ددة والد دددوليد ددة ال ارئد دددة في مجد ددال تطبيل العقوبد ددات المد دداليددة
المستهدفة.
 . 10العمل على التوسد د د د ددع فى بناء القدرات ومعداد برام التدريب العملية فى مجال التح يقات
المالية الموازية.
 . 11دعوة الجهات المتعاونة فى هذا الملتقى للتنسد د د د د د د دديل والتعاون فى تنفيذ هذ التوصد د د د د د د دديات
واالستمرار في عقد األنشطة العلمية.
وقد تقدم المشد د د دداركون بالمؤتمر بجزيل الشد د د ددكر والعرفان لجمهورية مصد د د ددر العربية رئيسد د د دال وحكومة
وشددعبال على احت ددان أعمال المؤتمر وكرم ال دديافة وحسددن االسددت بال مع تمنايتهم أن يعم الخير
والسالم ربوع جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية.
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