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اتفاقيات تعاون في المجاالت ذات  ليعيندرج هذا المنتدى االول من نوعه بين تونس و فلسطين في اطار تف
البنك المركزي التونسي و سلطة النقد  بين،  7152نوفمبر  51بتاريخ الموقعة بتونس االهتمام المشترك 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية و اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في  و بين الفلسطينية
 معهد البنك المركزي التونسي و المعهد المصرفي الفلسطيني.  بين الك ذو كدولة فلسطين 

  أهداف المنتدى:            
 :تعزيز تبادل الخبرات والتعاون المشترك ما بين الجمهورية التونسية ودولة فلسطين في مجال  الهدف األساسي

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 :األهداف الفرعية 
 المسؤولين عن مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب في البلدين بآخر المعايير الدولية  تعزيز الوعي لدى

 الناظمة لمكافحة جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 .تعريف المشاركين بالمتطلبات وااللتزامات المؤسسية الالزمة حول عملية التقييم المتبادل 
 ي عملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل األموال تعريف المشاركين بأدوار المؤسسات المالي ف

 وتمويل اإلرهاب.
  تدريب المشاركين على كيفية تطبيق النهج المبني على المخاطر في المصارف من واقع عملية التقييم

 الوطني للمخاطر.
 تعريف المشاركين بأدوار المنظمات الدولية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
  التواصل بين مسؤولي مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب والتشاور حول القضايا ذات االهتمام تعزيز

 المشترك.
 :مجموعة من المختصين الدوليين والمحليين في المجاالت المتعلقة بأهداف المنتدى. المتحدثين 

 :في القطاع المصرفي، المسؤولين مسؤولين االلتزام بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  الفئة المستهدفة
 في السلطات الرقابية والمشرفة، وحدات التحري المالي في الجمهورية التونسية ودولة فلسطين.
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 وم األولـــــــــالي
 80088 -80038  المشاركين استقبال -

 الجلسة االفتتاحية -

 معهد البنك المركزي التونسي و المعهد المصرفي الفلسطيني   :الجهات المنظمة ترحيب من  كلمة 

  محافظ البنك المركزي  ،العباسيمعالي رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية )السيد مروان  افتتاحكلمة

 التونسي( 

  في دولة فلسطين معالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابكلمة افتتاح 

 .(محافظ سلطة النقد الفلسطينية ،السيد عزام الشوا)

  الكاتب العام اللجنة التونسية للتحاليل المالية )األستاذ لطفي حشيشة(كلمة سعادة 

  (االستاذ وائل الفي)مدير وحدة المتابعة المالية كلمة سعادة 
  السكرتير التنفيذي لمجموعة )سعادة كلمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 (الشيخل آالوليد )د.   -MENAFATF-  العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

00000- 00000 

 ،صورة تذكارية للمشاركين -

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الصعيد اإلقليمي والوطني 0  الجلسة األولى
السكرتير التنفيذي  - الشيخ آل د)سعادة د. الوليدور مجموعة العمل المالي للشرق األوسط وشمال إفريقيا  -

 لمجموعة المينافاتف (
00 010-00010  

  )أ. وائل الفي(تونس وفلسطين جهود مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أبرز التطورات في  -
  )أ. لطفي حشيشة(  

 تيسير الجلسة فراس مرارا. 

 00010 استراحة قهوة

 زالتركي -دور السلطات الرقابية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فلسطين وتونس 0 الجلسة الثانية

  على الرقابة المبنية على المخاطر

 (.يالسيد فتحى العكار دور البنك المركزي التونسي ) -
 دور سلطة النقد الفلسطينية )السيد عنان الطيف(. -
 (السيدة ضحى بن حسن دور هيئة السوق المالية بتونس ) -
 الجدبة(.السيد مراد )هيئة سوق رأس المال.  -دور اإلدارة العامة لألوراق المالية  -

 

 نقاش مفتوح 

01000 -04000 

 تيسير الجلسة أ.وائل الفي

 00000-04000 تناول وجبة الغداء

اهمية تقييم المخاطر في المعيار الدولي0 اعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل البنوك  الثالثة 0الجلسة 
 عروض تقديمية -والمؤسسات المالية 

 تركيز على أدوار المؤسسات المالية -الفلسطينية(  و )التجربة التونسية للمخاطرعملية التقييم الوطني  -

 عرض من اللجنة التونسية للتحاليل المالية حول آخر مستجدات عملية التقييم الوطني للمخاطر  -
 (/ اللجنة التونسية للتحاليل الماليةأميرة بن حامد)  
 فلسطين( -وحدة المتابعة المالية  -مرار سالوطني للمخاطر )د. فراالتجربة الفلسطينية في مجال التقييم  -
 نقاش مفتوح 

00000-06010 
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 يــــــــــــوم الثانـــــــــالي
 )خبرات عربية وإقليمية(    و عملية المتلبعة الالحقة التقييم المتبادلعملية   0 الجلسة األولى

 00910-00000 السيد سفيان مروان(. -تحضير الدول لعملية التقييم المتبادل )سكرتارية مجموعة المينافاتف  -

تركيز على متطلبات الجاهزية  – الحقةلو عملية المتلبعة ا التقييم المتبادلالتجربة التونسية في عملية  -

 للمؤسسات المالية من خالل اعتماد المنهج القائم على المخاطر. )األستاذ لطفي حشيشة(.

 نقاش مفتوح 

00910-00900 

 

00000-00010 

 تيسير الجلسة مرار سد. فرا

 في مكافحة جريمتي غسل األموال وتمويلدور السلطات الرقابية في كل من تونس و فلسطين  الجلسة الثانية 0

  اإلرهاب                  

 دور الهيئة العامة للتأمين بتونس ) السيدة هالة النفاتي( -

 دراوشة(.السيد أسامة )هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.  -دور اإلدارة العامة للرقابة على التأمين  -

 دور سلطة الرقابة على التمويل الصغير بتونس ) السيد فرج حبيب (. -

 (هيئة سوق راس المال الفلسطينية )السيدة لينا غبيش-التاجير التمويليللرقابة على االدارة العامة دور  -

00010-00010    

 تيسير الجلسة ا. لطفي حشيشة

 00010 استراحة قهوة

 - التطورات في البيئة التشريعية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فلسطين وتونس 0الجلسة الثالثة 
 عروض تقديمية                   

 عبد الرحمان األخرس(السيد  )عرض حول أهم التطورات التشريعية في فلسطين. -
 نائلة فتح هللا(السيدة  عرض حول أهم التطورات التشريعية في تونس )-

01000-01000 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع االلتزام بتطوير وتعزيز دور مسؤولي  0 الرابعةالجلسة 

 و المالي المصرفي                   

عرض ورقة محدثة حول أهم أدوار مسؤولي مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاعين المالي  -
 مرار(والمصرفي )د. فراس 

01000-01010 

  من تونس وفلسطين(  القطاع المالي و المصرفي نقاش مفتوح يديره ممثل عن( 

 بنك االمان (   –السيدة بسمة كعاك  0)ممثل عن البنوك التونسية -

 البنك الوطني الفالحي رؤوس االموال ( –سالمة بوالسيدة هدى  0)ممثل عن البنوك التونسية -

 (عربي السالمي االالبنك  – ثائر بركات السيد 0 الفلسطينيةمصارف )ممثل عن ال -

 (شركة المشرق للتامين  –بو محمود أنسيم  السيد 0 مؤسسلت المالية)ممثل عن ال -

01010-04000 

 00000-04000 تناول وجبة الغداء

  00010-00000 ختام فعاليات المنتدى 

 06000-00010 التكريم وتوزيع الشهادات
 

يــــزي التونســــك المركــــد البنــــمعه  
 70-114.460فاكس    -هاتف –مركز التوزيع الخاص  -777ص ب  –نهج الهادي نويرة  10

 

 918 122-71   :هاتف - السيد صالح الدين الصيادي، رئيس وحدة االستراتجية و التطوير  
         E-Mail : SLAHEDDINE.SAYADI@bct.gov.tn  

  122-16071   :هاتف      -    ياب، رئيس وحدة التنظيم و متابعة البرامج ذالسيد سمير  
                  E-Mail : SAMIRHASSENFOUED.DHIAB@bct.gov.tn  

  122-00171   :هاتف           -السيدة  سلوى بن كحلة ، رئيسة مصلحة تنظيم االنشطة  
                      E-Mail : SALWA.BENKAHLA@bct.gov.tn 

 122-40471   :هاتف      -  االستقبال و التنسيقالسيدة  نادية ساحلي، مسؤولة  عن ا  
          E-Mail : NADIA.SAHLI@bct.gov.tn  

 


