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 مجموعة االمتثال لمكافحة الجرائم المالیة  میثـــــاق
 الشرق األوسط وشمال إفریقیافي منطقة 
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I. مقدمة 
نتائج وخیمة سواء اكانت اجتماعیة، او اقتصادیة، او سیاسیة، كما و انھا تشكل خطرا و تھدیدا على االمن الوطني للدول و  1ان للجرائم المالیة

 ذلك لكونھا تعد الوسیلة و الوقود للتجارة غیر المشروعة في المواد المخدرة (المخدرات) و السالح، و االشخاص و الكیانات االرھابیة، و

یة التي تسعى الى زیادة نطاق مشاریعھا االجرامیة. ھذا و یتطلب الدور الجوھري الذي تقوم بھ المؤسسات المالیة في المجموعات االجرام

مكافحة عملیات غسل االموال و تمویل االرھاب، تطبیق تدابیر استباقیة و فعالة تشتمل على الیات حمایة وقائیة و على مستوى عالي من 

 مالیة الغیر مشروعة. و تشمل ھذه التدابیر االستثمار المعمق بالموارد البشریة لزیادة كفائتھا و فعالیتھا.الجھوزیة الیقاف التدفقات ال

 

 

II. غایة المجموعة 
جعلت مجموعة االمتثال لمكافحة الجرائم المالیة في منطقة الشرق االوسط و شمال افریقیا مكافحة غسل االموال و تمویل االرھاب من اولى 

 ملتزمة ببذل الجھود الالزمة لتحقیق ھذا الھدف. اولویاتھا و ھي

 

ھا ان حمایة سمعة و مكانة المؤسسات المالیة العاملة في منطقة الشرق االوسط و شمال افریقیا امر من االھمیة بمكان بحیث یعد ضروریا لنمو

لمصرفي، و وقف الموارد المتوافرة لإلرھابیین، و و تطورھا. من أھم غایات ھذه المجموعة: تعزیز الثقة بنزاھة و سالمة القطاع المالي و ا

 تضییق الخناق على االشخاص و الكیانات االجرامیة بشكل یمنعھم من االستفادة من نشاطاتھم غیر المشروعة.

 

ذه المعلومات ھذا و یتم تحقیق أھداف المجموعة من خالل تعزیز الوعي بالجرائم المالیة و تطویر دلیل شمولي عملي لذلك. نقوم بمشاركة ھ

رائم فیما بیننا و مع شركائنا االستراتیجیین بھدف التعامل و تخطي التحدیات و المخاطر التي یواجھھا مجتمع ادارات االمتثال في مكافحة الج

و الثقة الحداث اثر المالیة و إلحداث تغییر ایجابي. و بناء على ما تقدم، فان عملنا یستند الى ثالثة لبنات اساسیة: المصداقیة، و النزاھة، 

 جماعي ایجابي. 

 
 
 
III. أھداف المجموعة 

 
مناقشة التحدیات ذات العالقة و التي تواجھھا المؤسسات المالیة والعمل ضمن إطار بحثي وعلمي منھجي بحیث تصبح المرجعیة فیما یتعلق  •

 بالتحدیات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالیة في منطقة الشرق االوسط و شمال افریقیا.

رفع مستوى ثقة المؤسسات و الجھات العالمیة بأن ھنالك مؤسسات في ھذه المنطقة تتفھم قلقھم و تعمل معا في منطقة الشرق االوسط و  •

 شمال افریقیا لجعلھا مناخا امنا لألعمال.

ان تعمل كحلقة وصل او قناة تغذیة راجعة ما بین القطاع الخاص من جھة و المؤسسات / الجھات الخارجیة / الدولیة و الجھات الرقابیة من  •

 جھة أخرى، مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط و شمال افریقیا، و مجموعة وولفسبیرغ، الخ.   

غسل األموال وتمویل االرھاب ل النامیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لتطویر برامج مكافحة تقدیم مساعدة تقنیة للبنوك في الدو •

 .  لدیھا
 

عرف علیھا و االبالغ عنھا، و تشمل غسل تتمثل الجرائم المالیة بالجرائم الخطیرة و مخالفة القوانین و التعلیمات و الممارسات العالمیة، حیث یتوجب على المؤسسات المالیة الت 1 
 امج الحظر و العقوبات االقتصادیة، الخ.  االموال (تبییض االموال)، و تمویل االرھاب، و الفساد، و االحتیال، و التھرب الضریبي، و مخالفة بر
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IV. مخرجات االجتماعات 
 

 تطویر فھم أفضل للجرائم المالیة و ترجمة ذلك الى مؤشرات للمخاطر و تییبولیجیات خاصة بمنطقة   الشرق االوسط و شمال افریقیا. •

لتعلیمات تداول و مناقشة التحدیات االقلیمیة، بما في ذلك القوانین و التعلیمات العالمیة او العابرة للحدود و التي ال تنسجم مع القوانین و ا •

 المحلیة و وضع توصیات حول افضل السبل لاللتزام بھا.  

علومات تحریات مالیة حول الجرائم المالیة ذات داللة (مثال تبادل الخبرات بھدف تعزیز االلیات المتبعة في تحویل البیانات الخام الى م •

 ذلك: انظمة مراقبة العملیات المالیة لمكافحة غسل االموال و تمویل االرھاب،  الیات الربط التحلیلي، القواعد والسناریوھات، الخ).

 مل على توجیھات و أدلة لتعزیز التدریب و التوعیة.التعامل مع التحدیات الخاصة بالمنطقة و تطویر "نماذج الیات" لتحقیق االمتثال تشت •

 عمل و نشر مقاالت لتعزیز التوعیة حول مكافحة الجرائم المالیة (و مثال ذلك: نشرات توعویة عالمیة، الخ) قاصدار اورا •

 
 

V. مناصب رئیسیة/شروط التعیین 
 

 رئیس المجموعة
 منصب رئیس المجموعة بشكل دائم.  أمین عام إتحاد المصارف العربیةیشغل 

 

 نائب رئیس المجموعة
على نائب رئیس المجموعة أن یكون من مؤسسة عضو في "المجموعة" وأن یشغل ھذا المنصب لمدة سنتین یتم تحدید ھذا المنصب باالنتخاب. 

 نائب رئیس جدید للمجموعة.  تبدأ فوراً بعد إنتخابھ في االجتماع السنوي و لحین االجتماع السنوي الذي یتم فیھ إنتخاب

 

 

 الشریك االستراتیجي لمنطقة الشرق االوسط وشمال إفریقیا
معترف بھ دولیاً، ویسعى إلى تطبیق أفضل  اتحادالمصارف العربیة ھو الجھة الوحیدة التي تغطي كافة  الدول العربیة، وھو  اتحادإن 

عضواً من  350المصارف العربیة أكثر من  اتحادالممارسات واألنظمة المعترف بھا دولیاً، وذلك عبر ممارسات مصرفیة سلیمة.  ویضم 

ع مصرفي ومالي في ضمنھا المصارف والمصارف المركزیة والجمعیات المصرفیة من مختلف أنحاء العالم العربي، ما یجعلھ أكبر تجم

 المصارف العربیة في ھذه المجموعة ھو: اتحادالمنطقة. دور 

 دعم أھداف المجموعة وعملھا داخل مجتمعاتھا المصرفیة. •

 تسھیل التواصل مع الجھات  الحكومیة، والھیئات الرقابیة و التنظیمیة، والمنظمات المعنیة المتخصصة، سواء أكانت دولیة أم محلیة. •

 المجموعة على االنخراط في مبادرات العالقات العامة والتواصل.مساعدة  •

 التعاون، عند االقتضاء، في األعمال المشتركة مثل إعداد البحوث واإلستبیانات والتقاریر. •
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 ستراتیجياشریك 
و ذلك استنادا الى  دورھا الفعال في خدمة مجتمع  ه المجموعة طرفا" ثالثا" محایدا"(قسم إدارة المخاطر فیھا) في ھذریفینیتف  تكون مؤسسة  

وسیشمل مكافحة الجریمة المالیة واالمتثال في المنطقة لسنوات عدیدة، وتعتبر من الجھات التي المھتمة  بنشر أفضل الممارسات العالمیة. 

 دورھا كأمین سر للمجموعة مجالین، الخدمات اللوجستیة واالتصاالت:

 

 الخدمات اللوجستیة: 
ویشمل ذلك الخدمات اللوجستیة قبل االجتماعات من خالل ضمان حصول جمیع األعضاء على دعواتھم، وأن یكون مكان اإلجتماع 

بمستوى متطلبات المجموعة، وأن یتم توثیق محضر كل اجتماع وتوزیعھ على جمیع األعضاء. وسیتم اإلھتمام بھذا األمر بواسطة شخص 

  .ریفینیتفمتخصص من فریق 

o  الدعوات األولیة إلى رئیس مجلس ادارة  یوماً على األقل من موعد االجتماع.  یتم توجھ 45إرسال دعوات االجتماع لألعضاء قبل

 و/أو المدیر/الرئیس التنفیذي لكل مصرف عضو. ھذا و ُترسل دعوات الحقة، مباشرة إلى األعضاء أنفسھم.

o عمال اجتماعات المجموعة وتنسیقھا و إعدادھا لیصار الى مراجعتھا من  قبل مخاطبة االعضاء حول ایة بنود الدراجھا في جدول أ

 نائب الرئیس. تتم الموافقة على جدول األعمال النھائي من قبل رئیس المجموعة.

o .توثیق محاضر إجتماع المجموعة و تعمیمھا على األعضاء 

o أسبوعین من إنتھاء االجتماع. تعمیم محضر اإلجتماع على األعضاء من خالل  البرید اإللكتروني خالل 

 

 :االتصاالت 

مسؤولة عن تنسیق االتصاالت ما بین األعضاء والرئیس ونائب الرئیس والمستشار التقني. وتقوم في حال طلبت  ریفینیتفتكون 

 المجموعة:

o وعة وغایتھا وأھدافھا.تأمین المطبوعات، والتعمیم العام و النشر، من خالل بیان صحافي على المستوى العالمي حول ھذه المجم 

 

 
  الشرق األوسط وشمال إفریقیامجموعة االمتثال لمكافحة الجرائم المالیة في منطقة ل االرشادیةاللجنة 

 

من: العضو المؤسس، األمین العام  الشرق األوسط وشمال إفریقیامجموعة االمتثال لمكافحة الجرائم المالیة في منطقة لاالرشادیة تتشكل اللجنة 

 رئیس المجموعة). تتولى اللجنة المھام األساسیة التالیة: (ممثال  المصارف العربیةللمجموعة، والمستشار الخاص التحاد 

تي تھدف الى تسییر المبادرات التي تھدف الى تعزیز التعاون مع نشطاء االمتثال والجھات الرقابیة والعامة باإلضافة الى الفعالیات  ال •

 ترویج أھداف المجموعة بما في ذلك الندوات والمنتدیات.

 اإلشراف على االستراتیجیات لتوسیع أنشطة المجموعة بما في ذلك التدریب والتعلیم والتسویق والعالقات العامة واإلعالم والتواصل. •

ارات الصحفیة ، والمنشورات ، واالصدارات المختلفة الموافقة على محاضر االجتماعات ، والمواد التسویقیة ، واالتصاالت ، واالصد •

 الصادرة داخلیا أو خارجیا من قبل المجموعة قبل النشر.

اإلشراف على اإلدارة التنفیذیة للمجموعة بما في ذلك فیما یتعلق بتشغیل مسارات العمل ، وتمویل نفقات المجموعة باإلضافة الى التأكد  •

 شركاء االستراتیجیین في سبیل تحقیق أھداف المجموعة. من االلتزام المستمر لألعضاء وال
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 المؤسسات األعضاء

مؤسسة مالیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا) بناء على مساھماتھم المتوقعة في أھداف  12یتم إختیار األعضاء المؤسسین (

 مدیر ادارة مراقبة  االمتثال  المجموعة. وتكون العضویة عن طریق الدعوة فقط، وتقتصر  على  

(Chief Compliance Officer)  ّأو مدیر ادارة مكافحة غسل األموال والجرائم المالیة في المؤسسات األعضاء (ال یسمح ألّي بدیل إال

 نفسھ).  االختصاصضمن 

 

ووفقاً لتقدیر األعضاء، یمكن للمجموعة دعوة مؤسسات مالیة أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لالنضمام إلى المجموعة، على 

 عضواً كحد أقصى.  15أن ال یتعدى مجموع األعضاء 

 

مقترحة على الرئیس أو نائب الرئیس  تقوم المجموعة بمراجعة وإعادة تقییم كفایة ھذا المیثاق على أساس سنوي، وتوصي بأیة تغییرات

لیطرحھا على األعضاء للتصویت. المصارف األعضاء ھي فقط مخولة التصویت على أي أمر لھ تأثیر على المجموعة، على أساس صوت 

 واحد لكل عضو.

 

 النصاب والتصویت

یشترط الحضور الشخصي للتصویت في االجتماعات. وتشكل أغلبیة األعضاء النصاب القانوني للتصویت. إذا لم یتحقق النصاب القانوني أو 

إذا فُقد خالل االجتماع بعد اإلعالن عن إكتمال النصاب، ال یمكن طرح قرارات للتصویت علیھا. تتم الموافقة على جمیع القرارات عبر 

ھذا و في اذا كان كل من البنك (الشركة األم) والبنك التابع لھ (الشركة التابعة) عضوا فسیعتبر ذلك بمثابة صوت واحد. لبیة.التصویت باألغ

ي حالة عدم اإلتفاق فقط، للرئیس ان یمارس حقھ بالتصویت . كافة االجتماعات تتم وفقا العلى معاییر السریة و بحیث تكون  آراء األعضاء ھ

 التوصیات. تمثل مؤسساتھم، وُیمنع حضور الصحافة، وُیمنع االفصاح  عن أي من األفراد في أي منخاصة بھم وال 

 

 
 شروط االشتراك و العضویة 

من أجل أن تحقق ھذه المجموعة أھدافھا، یجب أن یكون األعضاء قادرین على حضور االجتماعین السنویین شخصیاً. في حال لم یتمكن مدیر 

أو مدیر ادارة مكافحة غسل األموال والجرائم المالیة من حضور  اجتماعین  (Chief Compliance Officer)ثال ادارة مراقبة  االمت

 متتالیین، یتم عندئذ إخراج المؤسسة العضو من المجموعة ویرّشح باقي األعضاء مؤسسة أخرى مناسبة.

 

 إختیار العضویة

جب إختیار ترشیح المؤسسة المالیة (العضو الجدید المرشح) بتصویت األغلبیة یجري إختیار العضویة كعملیة ترشیح وإختیار جماعیة. ی

 لضمان عمل المجموعة بطریقة دیمقراطیة. ال یعتبر أي شخص أو مؤسسة واحده مسؤول، أو یتحمل مسؤولیة إختیار ترشیح العضویة.

 
 مجموعات العمل

یمكن للرئیس أو نائبھ تفویض الصالحیة إلى مجموعة عمل أو أكثر، یقودھا أحد األعضاء، وذلك للعمل في مشاریع محددة أو مبادرات أخرى 

على النحو المتفق علیھ من قبل المجموعة. ھذا و یمكن لرئیس مجموعة العمل دعم  مجموعتھ  بخبراء آخرین متخصصین في شؤون معینة 

المصارف األعضاء أو من غیر األعضاء، و یشمل ذلك خبراء من  مؤسسات غیر مالیة /القطاع الحكومي .  یجب على سواء أكانوا من 
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 مجموعات العمل رفع تقاریرھا حول استنتاجاتھا وتوصیاتھا لنائب الرئیس. تخضع النتائج واألعمال النھائیة الواجب إتخاذھا لموافقة رئیس

 المجموعة.

 
 الضیوف

الرقابیة و التنظیمیة، ولخبراء في ھذا المجال سواء اكانوا من منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا او غیرھا وكذلك كبرى  یمكن للھیئات

 المصارف العالمیة  أن تشارك في اجتماعات محددة للمجموعة بناء على دعوات خاصة متفق علیھا ما بین الرئیس واألعضاء.

 

 

VI. األمور اللوجستیة 

 جتماعات = الحضور الشخصيدوریة  اإل

 أشھر (یمكن جدولة إجتماع عبر الھاتف بین اإلجتماعین، إذا دعا إلیھ الرئیس) 6كل 

 

 جدول االجتماعات المقترح

یتم عقدة في اخر یوم الحق لمؤتمر الھیئات التنظیمیة و الرقابیة في منطقة الشرق االوسط و شمال افریقیا  –خالل شھر شباط  من كل عام 

). خالل شھر ایلول من كل عام و بحیث یتم استضافتھ من قبل احد االعضاء في ریفینیتف(یتم استضافة ھذا االجتماع من قبل مؤسسة 

 المجموعة 

 

 لیة االجتماعاتھیك

 طاولة مستدیرة

 

 جدول األعمال

 إجتماع تمھیدي ، یلیھ عشاء عمل مع متحدثین     مساء  7:30مساء و لغایة  6:30من  الیوم األول: 

 إجتماع رسمي مع غداء عمل  بعد الظھر  3:30صباحاً و لغایة   9:00من  الیوم الثاني: 

 

 المؤسسات/األعضاء المؤسسون

تمثل الالئحة أدناه المؤسسات المالیة التي تم االتصال بھا لتشكیل األعضاء المؤسسین للمجموعة. سوف تقوم المجموعة باستكمال  قائمة 
 االعضاء النھائیة بشكل رسمي   خالل اإلجتماع األول للمجموعة.
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             7   سري وخاص                                                                                                                                                     

 الشرق األوسط وشمال إفریقیامجموعة االمتثال لمكافحة الجرائم المالیة في منطقة  میثـــــاق

 
 / األعضاء المجموعة بتأسیس قامت التي المؤسسات

 

 رئیس المجموعة
 ، أمین عام إتحاد المصارف العربیةالسید وسام فتوح

 

 نائب الرئیس
 البنك العربي  – مراقبة االلتزام رئیس تنفیذي، رئیس ادارة ، نائب السید مایكل ماتوسیان

    2018أیلول  – 2016الفترة:  : من أیلول 

 بنك ابو ظبي التجاري  –، نائب رئیس تنفیذي، رئیس ادارة االمتثال وحید راثورالسید 

  2019كانون الثاني  – 2018الفترة:  : من أیلول 

 البنك العربي  – مراقبة االلتزام رئیس تنفیذي، رئیس ادارة ، نائب السید مایكل ماتوسیان

 سیتم تحدید المدة الحقا  – 2019 فبرایرالفترة:  : من 

 
 

  المؤسسة  الدولة 
  بنك أبو ظبي التجاري االمارات 

  مجموعة البركة المصرفیة البحرین 

  البنك العربي األردن 

  بنك المؤسسة العربیة المصرفیة البحرین 

  بنك عودة لبنان 

  بنك مسقط سلطنة عمان 

  بنك بوبیان الكویت 

  بنك اإلمارات دبي الوطني االمارات 

  بنك المشرق االمارات 

  البنك األھلي المصري مصر 

  بنك الكویت الوطني الكویت 

كانون الثاني (انضم بنك قطر الوطني  قطر  
2019( 

 

(انضم نوفمبر مجموعة سامبا المالیة  السعودیة 
2018( 

 

 
)   2018-2016البنك التجاري القطري كان عضوا في المجموعة (                   
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