
 

 

 

 سترداد االماا الربى جلسة الخاصة الثانية للمنتدى العال

 االماا  التحقيق المالى فى قضايا استرداد

 ميدان ساها –فندق سافاى 

 مصر –شرم الشيخ 

  3111يانية  11 -11

 

 

 الجلسة الخاصة الثانية:أهداف 

 ذلك  فيت المالية، بما التحقيقا مجال في اتالمؤسسالتي تقوم بها الجيدة  الممارسات تداول ودراسة

مبادرة ستار  –تنسيق االنتربول  نقاط)مثل شبكة  الشبكات الخاصة بهم فيممارسات المتخصصين 

 وغيرهم(؛

 المالية التي  تاتحقيقللتحقيق وقيادة ا -1 الخاصة باألهدافت ااالستراتيجيشأن ب توعيةزيادة ال

إثبات العالقة بين جريمة الفساد  – 2، و نظم قضائية مختلفة وأصول أشخاص عدة علىتشتمل 

 والعائدات المتحصلة منها؛

  ؛المالية في التحقيقات و التحليالت طرقعدد من الواستخدام تحديد الخاصة بتطوير المهارات 

 على سبيل )  من اجل الوصول إلى تحقيقات مالية ناجحة المختلفة والتقنيات األدوات التعرف على

 النتائج(؛ وقعوت األصول واألموالوتعقب  يةبنكتحليل الحسابات ال المثال،

 الدول التي تطلب استعادة االمول وعدد من بين  األطرافالمتعددة والثنائية  إتاحة المجال للقاءات

  .دول المنطقةو والشركاء ةمجموعة الثماني دول 

 

 

 



 

 3112يونية   11اليوم االول الثالثاء  
األموالدور التحقيق المالى فى التصدى للفساد و تعقب  –االستراتيجية و التخطيط الخاص بالتحقيق   

0:21 – 0:11 تسجيل المشاركين   

 معالي ممثل الحكومة المصرية -
، وزير / أحمد سليمانالمستشار

 العدل 
سة رئا، ممثل السيد جو باركر -

 مجموعة الثماني
 على بنالسيد الدكتور/ معالي -

يس المرى، النائب العام لدولة فط
 قطر

 احاالفتت
 كلمات الترحيب

0:21 – 0:11  

معالى السيد المستشار/ طلعت عبد هللا، 
 النائب العام لجمهورية مصر العربية

 نجاحات تحديات و كلمة االفتتاح:
 في استرداد األموال يةمصرالجهود ال

0::9 –0:21  

  9::0 – 11:19 استراحة

السيد/ اوليفر ستولب، كبير المستشارين 
  ستارلمبادرة 

التاقعات ااهداف  -ف المشاركين تعري
 التعلم

11:21 – 
11:19 

رئيس الجلسة: السيد/ نايجل بارتليت 
 )مبادرة ستار(

 المتحدثون: 
السيد/ جوناثان بينتون )وكالة استرداد  -1

االموال، شرطة العاصمة، المملكة 
 المتحدة(

السيد/ خالد عبد الرحمن ) رئيس إدارة  -3
ابة االدارية، التعاون الدولى، هيئة الرق

 مصر(
شرطة الكندية ال) علومصطفى  /السيد -2

 الملكية، كندا(

 المالية قااعد التحقيقات: األالىالجلسة 
العرض االول: استخدام التحقيقات المالية 

فى مكافحة الفساد، ويقدمه السيد/ 
 جوناثان بينتون

 قيقات الماليةحالعرض الثانى: الفساد والت
خالد عبد  فى مصر، ويقدمه السيد/

 الرحمن
العرض الثالث: دور المحقق المالى فى 

التجربة الكندية،  –استرداد االموال 
 ويقدمه السيد/ مصطفى اال

 

13:11 – 
11:21 

 – 12:21 غذاء ولقاءات ثنائية
13:11 

 : السيد/ جوناثان بينتونالرئيسيالمنسق 
 

المنسقون: السيدة/ نانسي النجستون 
سيد/ نايجل بارتليت ال، )الواليات المتحدة(

السيدة/ ليزا بوستويك ، )مبادرة ستار(
، السيدة/ الريسا جراى )مبادرة ستار(

السيد/ ياسر الرفاعى )مركز حكم  )ستار(،
السيد/ بدر البنا ، القانون ومكافحة الفساد(

)مكتب االمم المتحدة المعنى بالمخدرات 

 التدريب األا : اضع خطة تحقيق
 

دراسة الحالة، سيعمل  إلىاستنادا 
المشاركين في مجموعات عمل صغيرة 

 تقوم كلمشاركين،  0-6مكونة من 
مجموعة بوضع خطة للتحقيق في جرائم 

 فساد كبرى واسترداد األموال 

19:11 – 
12:21 



السيد/ ستيفان بيرثيوم ، والجريمة(
السيد/ مصطفى ، الملكية()الشرطة الكندية 

 علو )الشرطة الكندية الملكية(

: السيد/ جوناثان بينتونالرئيسي قالمنس  
 

نسى النجستون : السيدة/ نانسقونالم
السيد/ نايجل بارتليت ، الواليات المتحدة()

السيدة/ ليزا بوستويك ، )مبادرة ستار(
السيدة/ الريسا جراى ، )مبادرة ستار(

السيد/ بدر البنا )مكتب االمم ، )ستار(
 المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة(

شرطة الكندية ال/ ستيفان بيرثيوم )السيد
شرطة ال)علوالسيد/ مصطفى ، الملكية(

 الكندية الملكية(
 

عرض ومناقشة  التدريب األول: متابعة
:  منفصلةغرف  في التدريب األولنتائج 

 فريقينمن مكونة سيعرض مجموعات 
 التيو النتائج  هبتقديم عمل فريقكل  يقوم

لتعليق و االفريق اآلخر  إلى إليهاتوصل 
 عليها.

 

16:11 – 
19:11 

دث: السيد/ جوناثان بينتونحالمت لتعقب  –فعالة ال حقيقتال طخط :ضرع 
المالية، ويقدمه السيد/ وتفسير المعلومات 

 جوناثان بينتون

16:21 – 
16:11 

 – 10:21 لقاءات ثنائية
16:21 

 – 31:11 حفل استقبال تستضيفه رئاسة مجموعة الثمانية
31:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1122يونيو, 21 األربعاء: الثانياليوم 

 بحث وجمع المعلومات المالية / تأمين وحفظ المعلومات االلكترونية

 مدير الجلسة : السيدة . ليزا بوستويك

 المتحدثين : 

. السيد. وليام بي. تيرنر , االمن 1

 الداخلي االمريكي

 ، مفتش مباحث،ناثان كوتس السيد/ .3

,المملكة المتحدة األموالوكالة  استرداد   

 –الجلسة الثانية: مصادر المعلامات المالية 

  االمختلفة التحقيق ذا المصادر المتعدد

المصادر المتعدد  اتذ اتالتحقيق: عرض

و وليام تيرنريقدمها السيد/ )  والمختلفة

 (السيد/ ناثان كوتس

المتعددة تدريب عملي:استخدام المصادر 

على مالية الومات معلثبات الإلوالمختلفة 

 األشخاص المستهدفين

 أسئلة وإجابات

11::9 – 0:11 

9::11 – 11:19 استراحة  

السيدة ليزا بوستويك الجلسة:  مدير

 )مبادرة ستار(

 ، مفتش مباحث،ناثان كوتسالمتحدث: 

,المملكة المتحدة األموالوكالة  استرداد   

 لىحاسب اآلتحلي  بيانات الالجلسة الثالثة : 

المعلومات  تعريف وحفظ وترجمةعرض : 

ناثان يقدمه السيد/ ) و االليكترونية الرقمية

 كوتس(

 واألساليب ألدواتل عمليعرض 

 أسئلة وإجابات

12:11 – 11:19  

12:11 – 21::1 غداء ولقاءات  ثنائية  

المجماعة الثانية : )اعضاء مجماعة 

مانتإجمانت( استخدام شبكة إج  

 

:نسقونالم  

نسون , المدير ستيف كيفين /. السيد1

مونت.إجالتنفيذي لمجموعة   

 األعضاء فيغير  األالي:الدا المجماعة 

الحصا  علي عضاية  طريقة :إلجمانتا

 إلجمانتامجماعة 

 ،علوالجلسة: السيد / مصطفي رئيس 

 الملكيةشرطة الكندية ال

تقديم فوائد عضوية : االولعرض ال

ياسر عبد العزيز, السيد/  اإلجمونت، يقدمه

16:21 – 1::21  



مكتب االمم المتحدة بدر البنا ,  /. السيد3

 المعنى بالمخدرات والجريمة

مناقشة أفضل الممارسات والتحديات التي 

التعاون وتؤثر علي تبادل المعلومات 

 الدولي بين وحدات االستخبارات المالية

مكافحة وحدة برئيس إدارة التعاون الدولي 

جهاز  والسيد/ أحمد البشارى،غسل األموال. 

   افحة الجرائم الماليةمك

 أسئلة وإجابات

اليوم الثالث نسقينلقاءات ثنائية و االجتماع بم  10:21 – 16:21  

قطرومكافحة الفساد،  القانون حكم مركز يستضيفهعشاء   33:11 – 31:11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3112يونيو 12)الخميس( اليوم الثالث : 

ة وفهم الوثائق المالية: قراءالوماألتعقب كيفية   

ليزا جراي )مبادرة  /مدير الجلسة: السيدة

 ستار(

:ونالمتحدث  

حمزة شيريتي )المحققين  /. السيد1

الماليين في الجرائم االقتصادية محكمة 

 جنيف، سويسرا (

)المحققين  تنيدهار آريل /. السيدة3

الماليين في الجرائم االقتصادية , محكمة 

 جنيف , سويسرا(

اقشين:المن  

تيرنر )مكتب االمن بي وليام  /. السيد1

 الداخلي االمريكي(

مكتب االمم المتحدة بدر البنا ,  /. السيد3

 المعنى بالمخدرات والجريمة

 

التدفق المالي  عريفت :الجلسة الرابعة

 الجنائي لألنظمة البنكية

 أسئلة وإجابات

 

11::9 – 0:11 

 9::11 – 11:19 استراحة

حمزة شيريتي / السيد: المنسق الرئيسي  

.تنيدهار آريل /السيدة   

 

مكتب االمم بدر البنا ,  /. السيدالمنسقون

 المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة،

تيرنر )قطاع االمن  بى وليام /السيد

مكي س يالداخلي االمريكي(, السيد يان

ستار(, السيد مصطفي علوي  )مبادرة

مد الملكية الكندية(, السيد احشرطة ال)

األماا  تعقب: الثانيتدريب   

 تحليلسيعمل المشاركون في تدريب علي  

المتعلقة  والمستنداتة البنكيالحسابات 

 بتحويالت مالية متعددة

التعلم وأهدافالمواضيع   

دراسة وتحليل الحسابات البنكية والمالكين 

للمستحقات المالية. بيانيلها ووضع رسم   

12:11 – 11:19  



،  يجهاز مكافحة الجرائم الماليةارى الباش

السيد/ ياسر عبد العزيز، الوحدة المصرية 

السيدة/ الريسا لمكافحة غسل االموال، 

السيد/كيفين )مبادرة ستار(, جراى

 ستيفنسون، إجمونت

12:11 – 21::1 غداء ولقاءات ثنائية  

السيد حمزة شيريتي و المنسق الرئيسي:

تيدهارن السيدة آريل  

در البنا )مكتب االمم : السيد بالمنسقون

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة( , 

تيرنر )مكتب االمن  بى السيد. وليام

الداخلي االمريكي ( , السيد يانيس مكي 

)مبادرة ستار(, السيد مصطفي علوي 

لملكية الكندية(, السيد احمد شرطة اال)

، يجهاز مكافحة الجرائم الماليةى راشالب

مبادرة ستار(, )السيدة/ الريسا جراى

 السيد/كيفين ستيفنسون، إجمونت

 متابعة التدريب الرابع

الرسم الفرصة للمشاركين لعرض  إتاحة

السابقة.  البياني الموضوع في الجلسة

 وسيقوم المنسق بمراجعة ومناقشة النتائج.

19:21 – 1::21  

لمنسق:ا  

 السيد أوليفر ستولب )مبادرة ستار(

 :الختاميةالجلسة 

  تعلمال أهداف. مراجعة 1

 واإلجابات لألسئلة أخيرةة س. جل3

 الخاصةالعمل . تقييم جلسة 2

16:19 – 19:21  

قطاع  بركات، محمد/ الدكتور المستشار

 العدل، وزارة التعاون الدولي الثقافي،

 مصر

16:19 – 16:21 مالحظات ختامية   

9::16 – 10:21 لقاءات ثنائية  

 

 


