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Brain Teasers 

Are banks safe ? Is cryptocurrency a 
disruptive technology ? Is 
cryptocurrecy a competitor? 

Is cryptocurrency technology a 
friend of foe ? 



• Bitcoin “…will certainly disrupt 
existing financial services and 
their fee structures”

• Will it ?

عمرو راشد



Gamestop



Bitcoin Song



Is there anything that banks 
can do and Bitcoin cannot ? 



التحول الرقمي للتمويل

•Lendingclub– نظام اإلقراض
الجديد

مليار 9قاموا بإقراض ما يقارب •
2006دوالر منذ بدأ عملهم في عام 

ا نسبة فائدة أعلى من البنوك، فيم•
يخص المدخرات

خص نسبة فائدة أقل من البنوك، فيما ي•
اإلقراض



BTCJam
52000كان يعمل كوسيط ألكثر من •

15بيتكوين، أو قرابة ما يعادلها من 
.مليون دوالر من القروض

121قرض في 16342قام بتقديم •
.دولة

كان يتراوح حجم القرض ما بين •
.دوالر600إلى 400

توقف عمله منذ عامين•



Bitbond

راشدعمرو



تجارقبول البيتكوين لدى ال

أنها ال مركزية بالكامل•

نظام معامالت الند للند•

وعةاستبعاد مخاطر إعادة استرداد المبالغ المدف•

انخفاض تكلفة المعاملة •

ارتفاع مستوى األمان•

سهولة االستعمال•

الدعم الكامل ألجهزة المحمول•





االنترنتشبكةعبرالمدفوعات

راشدعمرو



التجارخيارات

راشدعمرو



...مصرفيحاليا  

راشدعمرو



التحويالت. 3

ة تتعدى حجمها كل من المساعدات التنموي•
واالستثمارات األجنبية المباشرة

مليار دوالر 550من المتوقع أن تصل إلى •
2019في عام 

ويالت يتم إنفاق جزء كبير جدا  من هذه التح•
على ( من قيمتها% 90-80ما يعادل )

الحاجات األساسية مثل الغذاء والمالبس
وي والصحة والتعليم، وعليه فإن لها دور ق

.في الحد من الفقر



تكاليف ...ولكن
!التحويالت

رو
عم

شد
را

Region Ql
2013

Q2
2013

Q3
2013

Q4
2013

Ql
2014

Q2
2014

Q3
2014

Q4
2014

Ql
2015

Q2
2015

East Asia &
Pacific

8.97 8.88 9.00 8.28 8.52 8.38 7.92 8.12 8.13 8.11

Europe &
Central Asia

6.77 6.70 6.68 6.29 6.49 6.35 6.17 6.22 6.11 6.02

Europe &
Central Asia excluding 
Russia

8.43 8.35 8.41 7.93 8.18 7.92 7.67 7.54 7.20 7.18

Latin America & Caribbean
7.77 7.28 7.26 7.02

6.21
5.57

6.02
6.03 6.14 6.78

Middle East & North Africa
7.81 7.83 7.61 7.80 8.32 8.29 8.25 8.63 8.41

8.21

South Asia 7.16 7.02 7.12 6.58 6.56 6.45 5.97 5.94 5.96 5.74

Sub-Saharan
Africa 12.2 12.1 12.3 12.6 11.7 11.6 11.3 11.5 10.2 9.74

Global 9.05 8.88 8.93 8.58 8.36 8.14 7.90 7.99 7.72 7.68



.لدى البتكوين االستعداد لتقوم بدور العملة الوسيطة•

تخدم أحد فضال  عن استخدام شركات تحويل األموال مثل ويسترن يونيون، قد يس•
ل األموال إلى العمال الفلبينيين العاملين بنيويورك أحد الخدمات التي تقوم بتحوي

.فلبينبيتكوين ومن ثم يتمكن أحد أفراد أسرته من سحبهم بالعملة المحلية بال

عمرو راشد



عمليات تمويل التجارة الدولية
ة هي أقدم صور–التجارة في السلع •

من صور التجارة الدولية والتمويل
التجاري في أكبر قطاع تجاري في

ومن الممكن أن –االقتصاد الدولي 
ور تتغير بصورة كبيرة في ظل ظه

تكنولوجيا البلوكتشين 

شين يترتب نجاح تكنولوجيا البلوكت•
:على عدد عوامل

إمكانية تخفيض التكاليف•

خفض رأس المال العامل •
باألسواق



عمرو راشد

تصدير زهور من كينيا الى هولندا•

الكثير من –العديد من الكيانات •
 .األوارق

فرد100شركة و30•

200يتعدى حجم المعامالت عدد •
معاملة

ى استغرق شحن السلع من المزارع إل•
أيام 10يوم، من بينهم 34البائع 

النتظار االنتهاء من األوراق 
.المطلوبة



ICOs Vs IPOs

راشدعمرو



عمرو راشد



Operationally ? 
How do crypto traders misuse the banking 
sector ? 







FATF Response to 
Virtual Assets











اتفالفإضافة تعريفات جديدة لمصطلحات 
New Definitions

• Addition of the following Terms:

• Virtual assets: A virtual asset is a digital 
representation of value that can be digitally 
traded, or transferred, and can be used for 
payment or investment purposes. Virtual assets 
do not include digital representations of fiat 
currencies, securities and other financial assets 
that are already covered elsewhere in the FATF 
Recommendations.



إضافة تعريفات جديدة لمصطلحات 
  New Definitionsالفاتف

• Virtual assets service providers: Virtual asset service provider means 
any natural or legal person who is not covered elsewhere under the 
Recommendations, and as a business conducts one or more of the 
following activities or operations for or on behalf of another natural 
or legal person:

• exchange between virtual assets and fiat currencies;

• exchange between one or more forms of virtual assets;

• transfer of virtual assets; meaning to conduct a transaction on 
behalf of another natural or legal person that moves a virtual 
asset from one virtual asset address or account to another.  

• safekeeping and/or administration of virtual assets or 
instruments enabling control over virtual assets; and

• Participation in and provision of financial services related to an 
issuer’s offer and/or sale of a virtual asset.



Risk based 
Approach to 
Virtual 
Currencies



Examples of Application of 
Recommendations related to VAs

التنسيق والتعاون المحلى

National 
coordination

confiscation

المصادرة والتدابير 
االحترازية

Asset freeze

تجميد األصول االفتراضية 
والممتلكات

TFS

ةالعقوبات المالية المستهدف

NPOs

المنظمات غير الهادفة 
للربح

تطبيق العقوبات

Sanctions

VASP supervision

الرقابة على مقدمي خدمات 
األصول االفتراضية

BO

الشفافية والمستفيدين 
الحقيقين

التعاون الدولي

International 
Cooperation

اإلجراءات الوقائية 

Preventive 
measures



طرتطبيق المنهج القائم على المخا

:1التوصية •

ل تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتموي1.
الخاصة بهم واتخاذ إجراءات تهدف إلى اإلرهاب

التخفيف الفعال من هذه المخاطر، بما يشمل 
.  مخاطر التكنولوجيا الحديثة

تعاون القطاعين العام والخاص يساعد السلطات2.
ل المختصة في اعداد سياسات مكافحة غسل األموا
.  يةوتمويل اإلرهاب للتعامل مع األصول االفتراض

ك مطالبة مقدمي خدمات األصول االفتراضية وكذل3.
خاذ الكيانات الُملزمة األخرى بتحديد وتقييم وات

إجراءات فعالة لتخفيف مخاطر غسل األموال 
.وتمويل اإلرهاب المرتبطة بأنشطتهم



التنسيق والتعاون المحلى

:2التوصية •

تعلق تعاون وتنسيق على المستوى الوطني فيما ي•
بسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ، بما في ذلك تلك اإلجراءات ذات الصلة

.بمقدمي خدمات األصول االفتراضية

ين لتمكمجموعات عمل مشتركة بين الجهات المعنية •
ين صناع السياسات والهيئات التنظيمية والمشرف

ووحدة التحريات المالية وجهات إنفاذ القانون من
خاطر التعاون مع بعضهم البعض لمكافحة وتفادي م

غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بأنشطة 
.األصول االفتراضية ومقدمي خدماتها



التجريم والمصادرة( 3

ينبغي أن تمتد جريمة غسل : 3التوصية •
، األموال وتمويل إلى أي نوع من الممتلكات

بصرف النظر عن قيمتها، الذي يمثل 
بما في ذلك عائدات الجريمة مباشرة ، 

.  األصول االفتراضية

ا المصادرة : 4التوصية • تنطبق ايض 
اضية األصول االفتروالتدابير المؤقتة على 

ة في التي يتم غسلها والممتلكات المستخدم
أو المخصصة لالستخدام في تمويل 

اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو المنظمات 
اإلرهابية



المنهج الشامل لجرائم ( ٤
تمويل اإلرهاب

أي"يجب أن تمتد جرائم تمويل اإلرهاب إلى : 5التوصية •
األصول ، بما في ذلك " أموال أو أصول أخرى

، سواء من مصدر مشروع أو غير مشروعاالفتراضية



تهدفةتطبيق العقوبات المالية المس( ٥

االدولعلىينبغي:6التوصية• أنأيض 
األصولأواألموالتأخيردونتجمد

-يةاالفتراضاألصولذلكفيبما-األخرى
يتعلقفيماالكيانات،أوالمعينينلألشخاص
لةالصذاتالمستهدفةالماليةبالعقوبات
.اإلرهاببتمويل

الماليةالعقوباتسياقفي:7التوصية•
يجب،النووىبالتسلحالصلةذاتالمستهدفة

أواألموالتأخيردونتجمدأنالدولعلى
األصولذلكفيبما-األخرىاألصول

.االفتراضية



المنظمات غير الهادفة للربح( ٦

ا تطبيق تدابير، تم: 8التوصية • شيا  مع يجب على الدول أيض 
لحماية المنظمات غير الهادفةالنهج القائم على المخاطر، 

للربح من إساءة استخدام تمويل اإلرهاب، على النحو 
، بما في ذلك عندما ينطوي 8المنصوص عليه في التوصية 
التحويل على أصول افتراضية



تتبع األصول االفتراضية ( ٧
واإلحصائيات ذات الصلة

حمل ينبغي على الدول التأكد من أن السلطات المختصة تت: 30التوصية •
ات تحديد وتتبع وبدء إجراءات تجميد ومصادرة الممتلكات ذمسؤولية 

ة للمصادرة التي قد تكون أو قد تصبح خاضعالصلة باألصول االفتراضية
.  أو يشتبه بأنها عائدات إجرامية

يجب أن تتضمن اإلحصائيات التي تحتفظ بها الدول: 33التوصية •
ات إحصائيات حول تقارير المعامالت المشبوهة التي تتلقاها السلط
مختصة المختصة وتنشرها وكذلك على الممتلكات التي تقوم السلطات ال

ا ويجب أن تحتفظ الدول أ. بتجميدها واالستيالء عليها ومصادرتها يض 
تجميدها بإحصائيات حول أي أصول افتراضية تقوم السلطات المختصة ب

فكر باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن ت. أو االستيالء عليها أو مصادرتها
بطة بها تحديث تقارير المعامالت المشبوهة واإلحصاءات المرتالبلدان في 

هل لتضمين المؤشرات ذات الصلة باألصول االفتراضية التي ُتس
.التحقيقات والتحليل المالي



تطبيق العقوبات( ٨

توّجه التوصية الدول إلى وجود مجموعة من العقوبات: 35التوصية •
احة المت( الجنائية أو المدنية أو اإلدارية)الفعالة والمتناسبة ورادعة 

التوصيات للتعامل مع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المشمولين ب
مويل التي ال تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل األموال وت23إلى 8و 6

.  اإلرهاب

ا عقوبات مطبقة للتعامل مع م• قدمي ينبغي أن يكون لدى الدول أيض 
س خدمات األصول االفتراضية والكيانات الملزمة األخرى التي تمار

غسل أنشطة األصول االفتراضية التي ال تلتزم بمتطلبات مكافحة
.  األموال وتمويل اإلرهاب



الرقابة على مقدمي خدمات األصول االفتراضية

أو / ترخيص و تعيين سلطة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن 
.تسجيل مقدمي خدمات األصول االفتراضية

وجود آليات لمراقبة قطاع مقدمي خدمات األصول االفتراضية 
وكذلك الكيانات الملزمة األخرى التي قد تشارك في أنشطة أو 

عمليات األصول االفتراضية

التأكد من وجود قنوات مناسبة إلبالغ مقدمي خدمات األصول 
االفتراضية والكيانات الملزمة األخرى بالتزاماتها للتسجيل أو
. التقدم بطلب للحصول على ترخيص لدى السلطة المختصة

تعيين سلطة مسؤولة عن تحديد ومعاقبة مقدمي خدمات األصول 
وكذلك الكيانات )االفتراضية غير المرخصة أو غير المسجلة

الملزمة األخرى التي تشارك في أنشطة األصول االفتراضية



ين الشفافية واألشخاص االعتبار

:الشفافية فيما يخص األشخاص الطبيعية واالعتبارية•

ر إلى أنه ينبغي للبلدان اتخاذ تدابي25و 24تشير التوصيتان •
لقانونية لمنع إساءة استخدام الشخصيات االعتبارية والترتيبات ا

.  في غسل األموال وتمويل اإلرهاب

كما هو الحال مع المؤسسات المالية وأصحاب األعمال والمهن •
ير لمنع ينبغي على الدول بالتالي اتخاذ تداب،المالية غير المحددة

إساءة استخدام مقدمي خدمات األصول االفتراضية والنظر في
تدابير لتسهيل الوصول إلى المستفيد الحقيقي



Preventive measures 
اإلجراءات الوقائية 

؟ 10-21
Should I 

repeat them ? 



التعاون الدولي

؛( 37التوصية )تقديم المساعدة القانونية المتبادلة •

المساعدة في تحديد وتجميد ومصادرة العائدات واألدوات •
ذلك اإلجرامية التي يمكن أن تتخذ شكل األصول االفتراضية وك
األصول التقليدية األخرى المرتبطة بأنشطة مقدمي خدمات 

األصول االفتراضية؛ 

لمتعلقة تقديم مساعدة فعالة لتسليم المجرمين في سياق الجرائم ا•
باألصول االفتراضية أو الجهات غير المشروعة التي تمارس

(.39التوصية )أنشطة غير مشروعة 



Knock… knock 

• Libra .. 

or  Diem 



شكرا لحسن استماعكم 

أسئلة ؟ 


