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      MENA FCCG 

proudly celebrated its 4th 

anniversary since its 

inauguration on Sept. 

26th, 2016 in Manama, Bahrain. 

The journey to make a collective 

impact continues. 

MENA FCCG is a voluntary body that seeks to bring collective action in the fight against money laundering and terrorist finan ce in the 
region. For more information visit MENA FCCG website at: www.menafccg.com  

Member banks: Abu Dhabi Commercial Bank. Al Baraka Banking Group. Arab Bank. Bank ABC. Bank Audi s.a.l  Bank Muscat. Boubyan Bank. Emirates National Bank of Dubai. Mashreq Bank. 

National Bank of Egypt. National Bank of Kuwait. Samba Financial Group. Qatar National Bank  

MENA FCCG Privacy and Data 
Protection Assessment Questionnaire! 

MENA FCCG Releases Anti Bribery and Corruption 

(ABC) Practical Guide and Assessment Questionnaire 

(Arabic and English) 

Coming Soon  

Both the ABC Practical Guide and the ABC 

Assessment Questionnaire have been 

developed based on leading practices, 

including those published by Transparency 

International and the OECD as well as the 

expertise of MENA FCCG’s Technical 

Working Committee. The Guidance pro-

vides an overview of the key elements of an effective ABC Program while 

the Assessment Questionnaire provides a practical approach for organiza-

tions to self evaluate their level of compliance with ABC best practice re-

quirements and identify control enhancements as necessary to mitigate 

bribery risks across the organization. Refer to Publications Section http://

menafccg.com/publications/ 

MENA FCCG Releases Wolfsberg’s CBDDQ 12 

Capacity Building Videos with Arabic Voice Over  

Building on its partnership with the Wolfsberg 

Group, the MENA FCCG has posted  the Wolfs-

berg’s Correspondent Banking Due Diligence 

Questionnaire (CBDDQ) Capacity Building vide-

os with Arabic voiceover. The videos are intended to facilitate the com-

pletion of Wolfsberg’s revised CBDDQ providing better understanding of 

the underlying risks of correspondent banking activities and what steps a 

respondent can take to meet current industry standards. Refer to Webi-

nars Section http://menafccg.com/events/ 

MENA FCCG has also released earlier an Arabic version of Wolfsberg’s 

CBDDQ Guidance;  a 64-pages document intended to facilitate the com-

pletion of the revised CBDDQ. Refer to Publications Section http://

menafccg.com/publications/ 

MENA FCCG implements enhancements 

to its website  

The updates are intended to provide better visibility 

of the tools, resources, and partnerships delivered to 

support the MENA compliance community. Details 

follow: 

 Adding a new section “Compliance Tools” in-

tended to provide targeted practical compliance 

tools (e.g. in the form of guidance and checklists) 

both in Arabic and English language. The tools 

have been developed based on international best 

practice and the expertise of MENA FCCG Tech-

nical Working Committee.  

 Adding a new section “Global Regulations” 

designed to provide an overview of new global 

regulatory developments impacting the region in 

the area of combating financial crime in both Ara-

bic and English language.   

 Expanding the scope of its partnerships as neces-

sary to drive collective impact by listing its 

“Global Alliances”.   

For more information visit: www.menafccg.com  

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gcffc.org%2F&data=02%7C01%7Cleigh-ann.lebby%40refinitiv.com%7Ce96c936fb4594c217fd008d807b97678%7C71ad2f6261e244fc9e8586c2827f6de9%7C0%7C0%7C637267840601088419&sdata=kB57pAPFLjlgA%2BgSuB64x9


بالذكرى  مجموعة ال احتفال

السنوية الرابعة لتأسيسها منذ 

 62تأسيس المجموعة في 

في المنامة،  6102أيلول 

البحرين.   وتستمر الجهود إلحداث أثر ايجابي 

 ي.جماع

استبيان المجموعة بشأن الخصوصية وحماية 
 البيانات

تصدر دليل عملي واستبيان تقييم لمكافحة الرشوة والفساد المجموعة 

 واإلنجليزية()باللغتين العربية 

 قريرا    ررر

تمرتطوايركلرمنرالدليلرالعمليرلمك فحةراليشوةر

والفس درواست ي نرتقييمرمك فحةراليشوةروالفس در

استن ًدارإلىرالمم رس تراليائدة،ربم رفيرذلكرتلكر

المنشورةرمنرق لرمنظمةرالشف فيةرالدوليةرومنظمةر

التع ونراالقتص ديروالتنميةرب إلض فةرإلىرخ يةر

لجنةرالعملرالفنية.راقدمرالدليلرالعمليرنظيةرع مةر

علىرالعن صيراليئيسيةرل ين مجرمك فحةراليشوةروالفس درالفع لربينم راوفيراالست ي نر

نهًج رعمليً رللمؤسس ترللتقييمرالذاتيرلمستوىرامتث له رلمتطل  ترأفضلرمم رس ترمك فحةر

اليشوةروالفس دربغيةرتحدادرمواطنرالتحسينررالضيوراةرللتخفيفرمنرمخ طيراليشوةر

/http://menafccg.comرررع يرالمؤسسة.رللمزادرمنرالمعلوم ترقمربزا رة:

publications/ 

باستبيان  الخاصة ببناء القدرات الخاصللفيديوهات اطالق المجموعة 

العناية الواجبة للبنوك المراسلة الصادرة عن مجموعة ولفسبيرج بصوت 

  متحدث باللغة العربية

ت ع رللتع ونرالمستميرمعرمجموعةرولفس ييجرق متر

مجموعةراالمتث لرلمك فحةرالجيائمرالم ليةرفيرمنطقةر

الشيقراألوسطروشم لرإفياقي ربإصداررالفيداوه تر

الخ صةرب ن ءرالقدراترالخ صرب ست ي نرالعن اةرالواج ةرلل نوكرالمياسلةرالص درةرعنر

تهدفرالفيداوه ترالىرتسهيلر .مجموعةرولفس ييجربصوترمتحدثرب للغةرالعيبية

استكم لراست ي نرالعن اةرالواج ةرلل نوكرالمياسلةرالص دررعنرمجموعةرولفس ييجر

لتوفييرفهمرأفضلرللمخ طيراألس سيةرلألنشطةرالمصيفيةرالمياسلةروالخطواترالتير

رررللمزادرمنرالمعلوم ترقمربزا رة:.رامكنرأنراتخذه رالمستجيبرلتل يةرالمع اييرالمصيفية

http://menafccg.com/events/ 

است ي نرالعن اةرأصدرترالمجموعةرأاًض رفيروقترس بقرنسخةرعيبيةرمنردليلراتم مر

صفحةرإلىرتسهيلرر46؛رتهدفرالوثيقةرالمكونةرمنرالواج ةرلل نوكرالمياسلةرالمعدلر

//:httpرررللمزادرمنرالمعلوم ترقمربزا رة:المعدل.رراستكم لراالست ي نر

menafccg.com/publications/ 

االنخياطرمعرأصح برالمصلحةرالمتعددانرإلاج درحلولرلتعزازرالمم رس تراليائدةرفيرمك فحةر

 غسلراألموالروتموالراإلره ب.

في منطقة الشرق األوسط  مجموعة االمتثال لمكافحة الجرائم المالية

 وشمال إفريقيا

 نشرة توعوية 
ر0202أرا ل ورلرررر—ارالرص درارررررارل ث  رن ير  

 

.ربنكرالمشيق.رال نكراألهليرالمصيي.ربنكرالكواترالوطني.ربنكراإلم راتردبيرالوطني.ربنكرعودةر،ربنكرمسقط.ربنكربوبي ن.ربنكرالمؤسسةرالعيبيةرالمصيفيةال نوكراألعض ء:ربنكرأبورظ يرالتج ري.رمجموعةرال يكةرالمصيفية.رال نكرالعيبي.ر

 مجموعةرس م  رالم لية.ربنكرقطيرالوطني

هيئةرتطوعيةرتسعىرإلىرتحقيقرعملرجم عيرفيرمك فحةرغسلراألموالروتموالراإلره برفيرالمنطقة.رلمزادرمنرالمعلوم تر،رهيررمنطقةرالشيقراألوسطروشم لرإفياقي رفيراالمتث لرلمك فحةرالجيائمرالم ليةرمجموعة 

  www.menafccg.comرررالمجموعةرايجىرزا رةرموقع

 تحسينات على موقعها اإللكتروني  اجراء المجموعة

 

تهدفرالتحداث ترإلىرتوفييررؤاةرأفضلرلألدواتروالمواردر

والشياك ترالمقدمةرلدعمرمجتمعراالمتث لرفيرمنطقةرالشيقر

 األوسطروشم لرإفياقي .رالتف صيلرتت ع:

 "راهدفرالقسمرإلىرأدواتراالمتث لإض فةرقسمرجدادر."

توفييرأدواتراالمتث لرالعمليةر)علىرس يلرالمث لرفيرشكلر

إرش داترواست ي ن ت(رب للغتينرالعيبيةرواإلنجليزاة.رتمر

تطوايراألدواتربن ًءرعلىرأفضلرالمم رس ترالدوليةر

االمتث لرلمك فحةررمجموعةوخ ياترلجنةرالعملرالفنيةرل

 منطقةرالشيقراألوسطروشم لرإفياقي .رفيرالجيائمرالم لية

 "رمصممرلتقدامرنظيةراألنظمةرالع لميةإض فةرقسمرجدادر"

ع مةرعلىرالتطوراترالتنظيميةرالع لميةرالجدادةرالتيرتؤثير

علىرالمنطقةرفيرمج لرمك فحةرالجيائمرالم ليةرب للغتينر

 العيبيةرواإلنجليزاة.

 توسيعرنط قرشياك ته رحسبرالضيورةرلدفعرالتأثيير

 ر".تح لف ته رالع لميةالجم عيرمنرخاللرإدراجر"

  www.menafccg.comررللمزادرمنرالمعلوم ترقمربزا رة:


