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 اٌجُبْ اٌختبٍِ ٌّٕتذي

اىَـاىــيت اىـجــرائـٌ وٍـنـافـحــت االٍخثـاه حـحـدياث  
COMPLIANCE AND COMBATING FINANCIAL CRIME CHALLENGES 

ششَ اٌشُخ / خّهىسَخ ِظش اٌؼشثُخ –فٕذق عبفىٌ خشوة   

2021اراس / ِبسط  25-27  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ّظٌ         رػايت ٍؼاىي ٍحافظ اىبْل اىَرمسي اىَصري االسخاذ طارق حسِ ػاٍر ححج

وحدة ٍنافحت غسو واححاد اىَصارف اىؼربيت باىخؼاوُ ٍغ اىبْل اىَرمسي اىَصري 

ٍجَىػت اىؼَو اىَاىي ىَْطقت اىشرق واالٍىاه وحَىيو االرهاب واححاد بْىك ٍصر 

وبَشارمت ٍجيس وزراء اىداخييت اىؼرب  MENAFATF -وشَاه افريقيااالوسط 

ححدياث االٍخثاه وٍنافحت اىجرائٌ اىَاىيت" حىه ٍىضىع " دوىيا   ٍْخدي ٍصرفياً ػربياً 

 .   22/3/2021-22جَهىريت ٍصر اىؼربيت،خاله اىفخرة ٍِ  –في ٍديْت شرً اىشيخ 
 

سئُظ ِدٍظ اداسح اتحبد ثٕىن ِظش،  االسخاذ ٍحَد االحربيافتتح أػّبي إٌّتذي عؼبدح 

تحبد الاالُِٓ اٌؼبَ االسخاذ وساً فخىح عؼبدح ، ٔبئت سئُظ اتحبد اٌّظبسف اٌؼشثُخ

االسخاذ عؼبدح ، ِحبفظخ خٕىة عُٕبء ِحبفعاالسخاذ خاىد فىدة عؼبدح  ، اٌّظبسف اٌؼشثُخ

ِذَش  -اىيىاء ٍحَد يىسف  عؼبدح ئت ِحبفع اٌجٕه اٌّشوضٌ اٌّظشٌ،ٔبجَاه ّجٌ 

وماُ هْاك ميَاث  ِدٍظ وصساء اٌذاخٍُخ اٌؼشة  اٌّىتت اٌؼشثٍ ٌٍتىػُخ األُِٕخ واإلػالَ

ِٕبء وحذح أسئُظ ِدٍظ اىَسخشار أحَد سؼيد خييو عؼبدح  ( ىيسادة Zoomػبر حقْيت )

 اٌغىشتُش اٌتٕفُزٌ اىدمخىر سييَاُ اىجبريِ عؼبدح،ِىبفحخ غغً االِىاي وتّىًَ االسهبة

 ، MENAFATF -وشّبي افشَمُب ِدّىػخ اٌؼًّ اٌّبٌٍ ٌّٕطمخ اٌششق االوعظ 

( ِشبسن ِٓ اٌمطبع اٌّظشفٍ واٌّبٌٍ اٌّظشٌ واٌؼشثٍ 250ثّشبسوخ أوثش ِٓ )و

 27 ػًّ خٍغخ 11واٌذوٌٍ، ولذ تحذث فٍ أػّبي إٌّتذي ػًٍ ِذاس ثالث اَبَ ِتتبٌُخ فٍ 

 .ِتحذث ِٓ ِظش وػـذد ِٓ اٌذوي اإللٍُُّخ واٌذوٌُخ
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 : وماّج ٍِ أبرز حىصياث اىَْخدي
 
  MACRO-Economicػًٍ طؼُذ اي تحذَبد وجُشح َخٍك اٌتحىي اٌشلٍّ اٌىجُش  -1

اٌتحىي اٌشلٍّ ٌٍدهبص اٌّظشفٍ واٌتؼٍُُ وخبطخ  ،MICRO-Economicواي 

أهُّخ وضغ ٔهح ِتىبًِ ٌفهُ اٌّخبطش  اٌذويَٕجغٍ ػًٍ وثبٌتبٌٍ ،  واٌظٕبػخ واٌتدبسح

 راد اٌظٍخ ثبٌتحىي اٌشلٍّ واٌؼًّ ػًٍ وضغ إطبس ػبَ فؼبي إلداسح تٍه اٌّخبطش.

 

أْ تضغ إعتشاتُدُخ وطُٕخ ٌّىبفحخ اٌدشائُ اٌّبٌُخ َتُ ِشاخؼتهب َتؼُٓ ػًٍ اٌذوي   -2

 فخ اٌدهبد اٌّؼُٕخ.ثشىً ِغتّش وفمبً ٌجُئخ اٌّخبطش اٌّتغُشح واإلٌتضاَ ثهب ِٓ لجً وب

 

ِدبي ِىبفحخ اٌدشائُ اٌّبٌُخ، ِغ اٌتأوُذ تؼضَض أطش اٌتؼبوْ اٌذوٌٍ واٌّحٍٍ فٍ  تَد -3

 ٓ اٌدهبد اٌشلبثُخ ووحذاد اٌتحشَبداٌدهىد ووضغ آٌُبد تّىػًٍ تضبفش وبفخ 

ىِبد ِٓ أخً تؼضَض خهىد اٌّؼُٕخ ِٓ اٌتٕغُك وتجبدي اٌّؼٍ بدهووبفخ اٌد اٌّبٌُخ

 ائُ اٌّبٌُخ.ِىبفحخ اٌدش

 

تؤثش اٌدشائُ اٌّبٌُخ عٍجبً ػًٍ اإللتظبد اٌىٍٍ ٌٍذوي وػًٍ ٔضاهخ اإلعتمشاس اٌّظشفٍ،  -4

ً لذسح اٌّظبسف اٌّحٍُخ فٍ إلبِخ خ ثبٌغّؼخ وػٍوّب أٔهب تؤدٌ اًٌ خغبئش ِتؼٍم

وخّغ اٌّؼٍىِبد اللبد ِشاعٍخ ِغ اٌّظبسف اٌذوٌُخ، ٌزا َتؼُٓ ػًٍ اٌّظبسف ػ

 اٌؼًّ ػًٍ تؼضَض شفبفُخ ػاللبد اٌّشاعٍخ اٌّظشفُخ.اٌّشاعٍُٓ واٌىافُخ ػٓ 

 

َدت أْ تؼًّ اٌّؤعغبد اٌّبٌُخ ػًٍ ِىاوجخ اٌتطىساد اٌتىٕىٌىخُخ اٌحذَثخ واإلعتفبدح  -5

 ِٕهب فٍ تؼضَض إداسح اٌّخبطش.

 

جً دبد واٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ لس اٌّتالحك فٍ خظبئض وُِّضاد إٌّتفٍ ظً اٌتطى -6

ػٓ اٌّظشفٍ َٕجغٍ ػًٍ اٌّؤعغبد اٌّبٌُخ اٌؼًّ ػًٍ فهُ اٌّخبطش إٌبخّخ إٌظبَ 

 ودساعتهب وِشاخؼتهب ثظفخ ِغتّشح.رٌه 
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ٌٍتٕغُك ثُٓ أػّبي إداسح اإلٌتضاَ وضغ آٌُخ ِىثمخ وِؼتّذح ِٓ ِدبٌظ إداساد اٌجٕىن  -7

ىِبد وثبلٍ إداساد اٌجٕه ٌٍحفبظ ػًٍ اٌتؼبوْ ثُٕهّب، وتغهًُ تذفك اٌجُبٔبد واٌّؼٍ

 .وٌتؼضَض ِىبفحخ اٌدشائُ اٌّبٌُخ اٌتٍ تحتبج إٌُهب ٌتحمُك اٌظبٌح اٌؼبَ ٌٍجٕه

 

واالعتفبدح ِٕه فً غغً األِىاي وتّىًَ اإلسهبة لُبَ اٌذوي ثبٌتمُُُ اٌىطًٕ ٌّخبطش  -8

تحذَذ اٌتهذَذاد واٌدشائُ اٌّبٌُخ وتىخُه اٌّىاسد ٌّىبفحتهب ثّب َتٕبعت ِغ دسخبد 

 هب.اٌّخبطش اٌّتؼٍمخ ث

 

ً االسهبة اٌّظشَخ فً وس وحذح ِىبفحخ غغً األِىاي وتّىَأثًٕ اٌّشبسوىْ ػًٍ د -9

ِىبفحخ اٌدشائُ اٌّبٌُخ، وخبطخ اضطالػهب ثّغؤوٌُخ اٌتذسَت واٌتىػُخ ٌىىادس 

 .ووبفخ اٌدهبد اٌّؼُٕخ ثّىبفحخ اٌدشائُ اٌّبٌُخ اٌّؤعغبد اٌّبٌُخ

 

اٌمطبع اٌخبص واٌمطبع اٌؼبَ واٌششاوخ أوذ اٌّشبسوىْ ػًٍ أهُّخ اٌتؼبوْ ثُٓ  -10

 ثُٕهّب فً ِدبي تجبدي اٌّؼٍىِبد وِىبفحخ اٌدشائُ اٌّبٌُخ.

 
 

بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً  منتدىبالوقد تقدم المشاركون 

مع  نتدى وكرم الضيافة وحسن االستقبال،موحكومة وشعباً علي احتضان أعمال ال

 .تمنياتهم إن يعم الخير والسالم ربوع جمهورية مصر العربية

 

 وفى الختام السالم ..... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 وتحيا مصر ... تحيا مصر ..... وتحيا االمة العربية....

 


