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 كلمــــة
وح الدكتور

ّ
 وسام حسن فتــ

  األمين العام

 حتاا  الصااف  العبيي إل
 

ي ــــف  

ملتقى حفل إفتتاح  

 "مكافا  غسل األموال وحتصويل اإلفهاب"
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 ماافظ البنك الصبكزي الصابي –األستاذ حسن عبد هللا معالي 

  فئيس جامع  نايف للعلوم األمني –معالي الدكتوف عبد الصجيد عبد هللا البنيان 

 ،فئيس مجلس إ افة إحتاا  الصااف  العبيي  –سعا ة األستاذ ماصد األحتبيي 

 فئيس إحتاا  ينوك ماب

العام لصجلس وزفاء الداخلي  األمين  –معالي الدكتوف ماصد ين علي كومان 

 العبب

ة وحد –سيا ة الصستشاف  القاضي أحصد سعيد خليل، فئيس مجلس األمناء 

 ماب -مكافا  غسل األموال 

 ماافظ ماافظ  جنوب سيناء –معالي اللواء خالد فو ة 

مديب مكتب األمم الصتادة الصعني يالصخدفات  –سعا ة الدكتوف حاحتم علي 

 التعاون الخليجيوالجبيص  لدول مجلس 

 ،كّل يإسصه وصفته،أصااب الصعالي والسعا ة والسيا ة 

 أهل الاااف  واإلعالم،

 أيها الاضوف الكبيم،

 أسعد هللا صباحكم يّكل خيب،،،،،
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 بفي هذا البلد الحبيعن فائق سروري لوجودي  ب  عر  يُسعدني بداية أن أُ 

، واألمنية العريقةات المصرفية بين هذه القامو جمهورية مصر العربية

وفي هذه المدينة الدولية المضيافة، وأتقدم بخالص التهنئة لمعالي 

المحافظ األستاذ حسن عبد هللا على تعيينه محافظاً للبنك المركزي 

طاه بالنجاح في إدارة هذا سائلين المولى عّز وجّل أن يُسّدد خُ المصري، 

 الصرح المصرفي الرائد.

 

والشكر والتقدير موصولين إلى القيادات المرموقة عالية المستوى التي 

في حفل إفتتاح هذا الملتقى الهام، وأخص بالشكر، معالي تشاركنا اليوم 

الدكتور عبد المجيد بن عبد هللا البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم 

كر لتقى، والشالمقّدر في عقد وتنظيم هذا الم ودعمه عاونهتاألمنية، على 

مكتب األمم المتحدة لمكافحة البنك المركزي المصري، وموصول إلى 

اإلرهاب، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل 

على تعاونهم  IACA واألكاديمية الدولية لمكافحة الفساداإلرهاب، 

 هذا الملتقى. جميعاً ودعمهم لعقد
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جميعاً، وأخّص بالترحيب السادة القيادات كما يُسعدني أن أرّحب بكم 

دات والقيا المصرفية المصرية والعربية المشاركة من عدة دول عربية،

م بخالص الشكر والتقدير على حضوركم أتقّدم منهاألمنية والقضائية   /   

افحة غسل األموال م في هذا اللقاء الذي يتناول مستجدات مكومشاركتك

الذي ال يزال يشّكل التحدي األكبر  وتمويل اإلرهاب، الموضوع

للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية واألمنية حول العالم، والذي 

يكّرس سعي إتحاد المصارف العربية، لعقد منّصات حوارية عالية 

 ال، وضرورة اإلمتثهذه اآلفة العالميةمكافحة المستوى لمتابعة تطّورات 

  للمعايير الدولية في هذا المجال.
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أن أعرب عن  أيّها الحضور الكريم،  وإسمحوا لي في هذه المناسبة،

ال في مج ،للتعاون الصثصب مع جامع  نايف للعلوم األمني  سعادتيكامل 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحة الجرائم التدريب حول 

األمن السيبراني، وأشكال الجريمة المنظمة والوقاية من والمالية، 

ويشّكل ملتقانا اليوم ثمرة هذا التعاون الذي تجلّى بهذه ارها، أخط

وأيضاً مشاركة مجلس وزراء شاركة العربية والدولية المميّزة، الم

 محمد بن علي األخ الدكتورالداخلية العرب ممثالً بسعادة األمين العام 

كومان، مع اإلشارة إلى أن هذا التعاون يُجّسد فعالً الشراكة بين 

ين العام والخاص بإعتبار أن محاربة الجريمة بكل أنواعها يجب القطاع

 ارف واألمن والقضاء، وهذا ما نسعىأن تتم بالتعاون الوثيق بين المص

إلى تكريسه مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، متطلعين مستقبالً 

 –تجمع بين إتحاد المصارف العربية  فياعي  متصاسك منّا  لخلق 

مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس  –جامعة نايف للعلوم األمنية 

 وزراء العدل العرب.
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 السيدات والسا ة / الاضوف الكبيم،،،

هود تنسيق الجومنذ سنوات طويلة، على  ،المصارف العربية اتحاديعمل 

العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف 

والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية واالمنية، بهدف 

من مخاطر تسرب  والمجتمع العربي،واالقتصاد ، حماية القطاع المالي

المصارف العربية نحرص دائماً على  اتحادننا في كما ا االموال القذرة.

والقواعد للقوانين  االمتثالموضوع ة القصوى لاالهمي إعطاء

خاصة قوانين مكافحة غسل األموال وتمويل والتشريعات الدولية، 

موضوع أهميّة يولي هذا الالمصارف العربية  تحادال يزال إواإلرهاب،  

عّرف ، والتالجرائم المالية التطورات في مجال مكافحة في متابعةبالغة، 

ال غسل األموالجديدة خاصةً في قضايا لدولية ا والقوانين على القواعد

 وتمويل اإلرهاب. 
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 السيدات والسا ة،

البنك المركزي أجّدد شكري وتقديري لكم جميعاً، وأخّص بالشكر 

فعاليات هذا الملتقى وإلى جامعة نايف العربية على رعايته  المصري

 الملتقى، من خالل، متمنياً أن يحقق هذا للعلوم األمنية لتعاونها المميّز

 هذه النخبة من القيادات والخبراء األهداف المرجوة منه.

 

 وشكباً إلصغائكم،،،

 


