
بالتعاون مع

ورشة عمل
مناقشة التجربة المصرية
المتبـــادل التقييـــم  فـــي 

 Partner SPonSor Strategic Partner

diamond SPonSor

SPONSORING INSTITUTIONS FOR 2022 EVENTS

3 – 6 أكتوبر/تشرين األول 2022    الخرطـــوم -  الســـودان 

مــع مجموعــة العمــل المالــي لمنطقة
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مما ال شك فيه أن عملية تقييم نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عملية طويلة وشاقة وتتطلب من الدولة الخاضعة لها جهوداً كبيرة 
والتزاماً تاماً من كافة الجهات المعنية باستيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة الالزمة وتقديمها إلى فريق التقييم، مما يتطلب من الدولة العمل في 
وقت مبكر على رفع قدرات كافة الجهات المعنية والعمل على توافر االستعداد الجيد لعملية التقييم، الى جانب أهمية توافر التنسيق الفعال من 

جانب الدولة بكامل قطاعاتها المعنية حتى تسفر العملية عن نتائج مرضية.

وتتضمن عملية التقييم تحليالً متكامال لمدى انعكاس معايير مجموعة العمل المالي على النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، الى جانب قياس مدى فعالية تطبيق تلك النظم، ومن هنا تأتى أهمية إدراك المؤسسات المالية والجهات المعنية األخرى لمدى أهمية 
االستعداد المبكر لعملية التقييم، سواء من خالل توافر السياسات واإلجراءات التي توضح مدى االلتزام باألطر التشريعية والرقابية أو من خالل 
التزاماتها في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل  لتنفيذ  المطلوبة  الفعالية  توافر  الى  التي تشير  المعلومات واإلحصائيات  توفير  العمل على 

اإلرهاب.

وتأتي أهمية هذه الورشة نتيجة للدور الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في السودان،، وفي إطار إستعداد السودان للجولة الثانية من عملية 
التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتقييم مدى إلتزام السودان بالمعايير الدولية في مجال مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

: لـخـلـفـيـة ا

أهـداف الورشة :
تستهدف هذه الورشة مناقشة التجربة المصرية في التقييم المتبادل 
من ناحية نقل وإستعراض افضل الممارسات للتعامل  مع التحديات 
التي يمكن أن تواجه البنوك والمؤسسات المالية والسلطات الرقابية 
الالزمة  الخطوات  على  وتركز  المتبادل،  التقييم  عملية  أثناء 
يصبح  أن  للمشارك  وتتيح  عام،  بشكل  التقييم  لعملية  لالستعداد 
التقييم،  عملية  اطار  في  تتم  التي  الميدانية  للزيارة  إستعداد  على 
بشكل  المركزي  البنك  جهود  إبراز  كيفية  الورشة  تستعرض  كما 
عام، والبنوك والمؤسسات المالية بشكل خاص فيما يتعلق بااللتزام 
بتلك  الفني  الدولية ذات الصلة، سواًء من حيث االلتزام  بالمعايير 
في  التعمق  من  المشارك  تمكن  كما  تطبيقها،  فعالية  او  المعايير 
أسفرت عن  والتي  فعاليتها  أثبتت  التي  العملية  الممارسات  معرفة 

نتائج فعالة خالل عملية التقييم المتبادل لجمهورية مصر العربية.

المشاركون المستهدفون:
رؤساء إدارات االلتزام بالمصارف والمؤسسات المالية.	 
 ممثلو بنك السودان المركزي المختصين بالرقابة واالشراف 	 

والعاملون في وحدة اإلخبار المالي.
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: لـخـلـفـيـة ا المواضيع الرئيسية

اليوم االول:

1. اإلطار العام لعملية التقييم المتبادل
أهم مالمح عملية التقييم ومراحلها  -

العواقب المترتبة على عملية التقييم وأثرها على الدولة    -
ومؤسساتها  

2. االستعداد لعملية التقييم المتبادل
تحديد الجهة التنسيقية لعملية التقييم  -

توفير الدعم السياسي   -
تشكيل لجنة تسيير عملية التقييم  -

تعيين المنسق الوطني  -

3. التنسيق المحلي خالل مراحل عملية التقييم
إعداد التقييم الذاتي   -

تشكيل لجان عليا من الجهات المختصة  -
-  تشكيل فرق عمل تشغيلية ومسئولي اتصال

استيفاء استبيان االلتزام الفني  -
استيفاء استبيان الفعالية  -

االستعداد للزيارة الميدانية واتمام المقابالت )تحديد جدول    -
الزيارة – عقد ورش عمل للبنوك والمؤسسات المالية    

ومجالس إدارتها – مقابالت محاكاة(  
تنظيم عملية الرد على المسودات  -

االستعداد للقاء المباشر  -
االستعداد للمناقشة خالل اجتماعات مجموعة المينافاتف  -

4. التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
الغرض من التقييم الوطني للمخاطر  -

-  تخطيط وتنظيم عملية إعداد التقييم الوطني للمخاطر
المنهجية الوطنية لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -

عوامل تعزيز فهم الدولة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب   -
أمثلة من اإلجراءات المتخذة بناء على التقييم الوطني للمخاطر  -

استعراض المسائل الجوهرية الخاصة بالتقييم الوطني للمخاطر   -

اليوم الثاني

-1 سمات النظام الفعال بشأن تطبيق التدابير الوقائية المناسبة من قبل 
البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

-2 رفع مستوى فهم البنوك والمؤسسات المالية لمخاطر غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح

المشاركة الفعالة للبنوك والمؤسسات المالية في التقييم الوطني    -
لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

تقييم المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية في ضوء التقييم الوطني.  -
أهم معايير تقييم المخاطر   -

انعكاس فهم المؤسسة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب    -
على السياسات واإلجراءات الداخلية.  

إجراءات الحد من المخاطر في ضوء المنهج المستند الى المخاطر  -

التطبيق الفعال إلجراءات العناية الواجبة بالعمالء من جانب   3-
البنوك والمؤسسات المالية

أهم عناصر العناية الواجبة بالعمالء  -
. سياسات قبول العمالء  

. التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها.  
. تحديث بيانات العمالء.  

. المتابعة والرقابة المستمرة للمعامالت والحسابات.  
تطبيق العناية الواجبة في ضوء المنهج القائم على المخاطر  -

.أمثلة إلجراءات العناية المشددة ببعض فئات العمالء.   
األشخاص المعرضون لمخاطر بحكم عملهم السياسي  o

األشخاص الذين ينتمون إلى دول مرتفعة المخاطر.  o
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  o

. أمثلة إلجراءات العناية المبسطة ببعض فئات العمالء.   
. حاالت استثنائية لإلعفاء من تطبيق إجراءات العناية الواجبة  

حاالت عملية لتطبيق العناية الواجبة بالعمالء.  -

زيادة فعالية اكتشاف العمليات المشتبه فيها واإلبالغ عنها  4-
استخدام النظم الداخلية في تحديد العمليات غير العادية  -

مؤشرات استرشادية لالشتباه في غسل األموال  -
مؤشرات استرشادية لالشتباه في تمويل اإلرهاب  -

أهم متطلبات اإلبالغ عن العمليات المشتبه فيها  -
حالة عملية عن مؤشرات االشتباه  -

متطلبات االحتفاظ بالسجالت والمستندات.  5-

مقابالت محاكاة للزيارة الميدانية مع مجموعة من ممثلي   6-
البنوك والمؤسسات المالية وتوفير تغذية عكسية بشأن المالحظات 

الناتجة عن تلك المقابالت لالستفادة منها خالل الزيارة الميدانية الفعلية

مناقشة التجربة المصرية في التقييم المتبادل



اليوم الثالث:

أفضل الممارسات للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي  .1
مفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً للمعايير الدولية  -

-  التوجهات الدولية في تحديد المستفيد الحقيقي من األشخاص  
االعتبارية والترتيبات القانونية وإتاحتها للسلطات المعنية.  

تحديات التعرف على المستفيد الحقيقي النهائي بالنسبة    -
للسلطات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية.  

التعرف على أبرز الطرق المستخدمة إلخفاء هوية المستفيدين    -
الحقيقيين   

العقوبات المالية المستهدفة  .2
نطاق العقوبات المالية المستهدفة  -

أسس االلتزام بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة  -
أهم قوائم العقوبات الدولية وااللتزامات الناشئة عنها  -

المعنيون بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة  -
التزامات البنوك والمؤسسات المالية لضمان تطبيق العقوبات    -

المالية المستهدفة  
دور السلطات الرقابية في ضمان التنفيذ الفعال للعقوبات    -

المالية المستهدفة  
نماذج للممارسات الجيدة وأوجه القصور في تطبيق البنوك    -
والمؤسسات المالية للعقوبات المالية المستهدفة وفقا لما ورد    

بتقرير التقييم لبعض الدول.  
أمثلة للمعلومات واإلحصائيات المطلوبة للتدليل على فعالية    -

تطبيق العقوبات المالية المستهدفة  

-3 مقابالت محاكاة للزيارة الميدانية مع مجموعة من ممثلي البنوك 
والمؤسسات المالية وتوفير تغذية عكسية بشأن المالحظات الناتجة عن 

تلك المقابالت لالستفادة منها خالل الزيارة الفعلية

اليوم الرابع:

سمات النظام الفعال بشأن الرقابة واإلشراف على   1-
المؤسسات المالية وفقا للمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب

العوامل السياقية المتعلقة بحجم القطاع المالي وتأثيرها في   2-
االستنتاجات

مدى نجاح ضوابط الترخيص والتسجيل في منع المجرمين   3-
من السيطرة على المؤسسات المالية، ومدى وجود اختبارات للكفاءة 

والمالءمة على المسؤولين في المؤسسات المالية

مدى نجاح السلطات الرقابية في متابعة التزام المؤسسات   4-
المالية بمتطلبات المكافحة مكتبيًا وميدانيًا بشكل مبني على المخاطر 

وضع اإلجراءات التصحيحية وفرض العقوبات وتأثيرها على   5-
مستوى االلتزام

تعاون السلطات الرقابية على المستويين المحلى والدولي في   6-
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

التقييم القطاعي لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  7-
الغرض من التقييم القطاعي   -

مؤشرات التقييم القطاعي  -
آليات الحد من المخاطر  -

-8 مقابالت محاكاة للزيارة الميدانية مع ممثلي البنك المركزي وتوفير 
تغذية عكسية بشأن المالحظات على تلك المقابالت لالستفادة منها خالل 

الزيارة الفعلية

مناقشة التجربة المصرية في التقييم المتبادل



البنك المركزى  يشغل األستاذ عصام بركات حالياً منصب وكيل محافظ 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  لوحدة  التنفيذي  المدير  ونائب  المساعد 
بحوالى  ويتمتع  المصرية"  المالية  التحريات  "وحدة  المصرية  االرهاب 
15 عاماً من الخبرة في مجال الرقابة المصرفية من خالل عمله بقطاع 
الرقابة واالشراف بالبنك المركزى باإلضافة الى حوالي 20 عاماً أخرى 
من الخبرة فى مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن طريق 
عمله فى وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب المصرية منذ انشائها 

بالبنك المركزى حيث كان أحد المؤسسين لها. 

وهو عضو اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب

وقد ترأس األستاذ/ عصام بركات الفريق المسؤول عن االعداد والتجهيز 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  المصري  النظام  تقييم  لعملية 
اإلرهاب الذي تم من جانب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا MENAFATF في عام 2008

واألستاذ/ عصام بركات هو المسؤول بشكل أساسي عن وضع مشروعات 
التعديالت التشريعية المتعلقة بقانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، 

والقوانين األخرى ذات العالقة.

يتولى األستاذ/ عصام بركات منذ عام 2014  اإلقليمي  المستوى  وعلى 
المالي  العمل  بمجموعة  المتبادل  التقييم  لفريق  المشارك  الرئيس  منصب 

.MENAFATF لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
 

وقد أسهم األستاذ / عصام بركات بدور كبير فى تقديم المساعدة الفنية فى 
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب للعديد من الدول العربية، كما 
أنه خبير إقليمي ودولي فى مجال تقييم النظم المطبقة بالدول لمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، وتدريب العاملين بالمؤسسات المالية والجهات 

األخرى المعنية بالمكافحة.

يشغل األستاذ/ عبد الستار النجار منصب نائب المدير العام إلدارة التعاون 
المركزي  بالبنك  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  بوحدة  الدولي 

المصري.

ونظًرا لخبرته الواسعة، فقد تم اختياره منسقًا وطنيًا لعملية التقييم المتبادل 
لمنطقة  المالي  العمل  مجموعة  به  قامت  الذي  العربية  مصر  لجمهورية 

 .MENAFATF الشرق األوسط وشمال افريقيا
األستاذ/ عبد الستار النجار مقيّم دولي لنظم مكافحة غسل األموال وتمويل 

.FATF اإلرهاب وانتشار التسلح معتمد من قبل مجموعة العمل المالي

يشغل األستاذ/ عبد الستار النجار أيضا منصب استشاري لدى مكتب األمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC في مجال مكافحة غسل 
في  اإلتجار  الفساد  وقضايا  المالية  والتحقيقات  اإلرهاب  وتمويل  األموال 
 Case Western جامعة  لدى  وُمحاضر  المهاجرين،  وتهريب  البشر 

Reserve األمريكية.

مجموعة  رئيس  نائب  لمنصب  النجار  الستار  عبد  األستاذ/  انتخاب  تم 
 MSCWG العمل المعنية بالعضوية والدعم وااللتزام بمجموعة إجمونت
لوحدات التحريات المالية لفترتين متتاليتين، وشغل منصب الرئيس لمدة عام.

وكيل المحافظ المساعد - نائب المدير التنفيذي 
وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

المصرية
الرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل 

MENAFATF لمجموعة 

نائب المدير العام إلدارة التعاون الدولي بوحدة مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب المصرية

المنسق الوطني لعملية تقييم نظم مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب المطبقة في مصر

  300$ رسم االشتراك:
يتضمن رسم اإلشتراك حضور أعمال الورشة 

اإلستراحات اليومية، توزيع املادة العلمية  للمشاركني.

التسجيل: في اليوم األول من:0008 – 09:00 صباحًا

البرنامج الزمني: من الساعة 09:00  - 15:00

لغة الورشة: اللغة العربية 

وسائل الدفع
 

A transfer to our account in USD 
at AFirst Abu Dhabi Bank 

Corniche Branch 
Swift code : NBADAEAA

Account no : 1411203132414017
Iban no: AE91 0351411203132414017

Beneficiary name : Union of Arab Banks 

For more information and registration kindly send 
an email to :training@uabonline.org

uabkh.office@gmail.com

المحاضر
األستاذ عبدالستار النجار

المحاضر
األستاذ/ عصام بركات


