
هشام محمد سامى 

دإرة إلفحص وإلتحري  مدير عام إ 

وحدة مكافحة غسل إالموإل 



المحتويات
مقدمة

يةلمالأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الجرائم ا

المعايير ذات الصلة بتبادل المعلومات 

شروط وسمات  التعاون الفعال بين القطاع العام والقطاع الخاص

أمثلة ألنواع  المعلومات  المتبادلة 

أفضل  الممارسات في مجال شراكة القطاع العام والخاص في 
مكافحة الجرائم المالية 

لبناء التعاونمقترحات 



لغسمكافحةلمنظمومةالجيدلالداءاألساسحجرهوالفعالالمعلوماتتبادلأن

صياتوتومعاييرلتطبيقالرئيسيةالمتطلباتمنويعداإلرهابوتمويلاألموال

FATFالدولىالمالىالعملمجموعة

مقدمة



تابع المقدمة

والقطاعالعامالقطاعبينالشراكةتمثل

متمثالالحكوميالقطاعبينالتعاونالخاص

ة،الرقابيالقانون،والسلطاتانفاذجهات)في

من،وغيرهاFIUالماليةالتحرياتووحدة

الخاصالقطاعوبين(الصلةذاتالجهات

واالعمالالمهنوأصحابالمالية،المؤسسات)

اجلمن(االخرىالجهاتوبعضالماليةغير

سلغوجرائماألصليةالجرائملمخاطرالتصدي

.االرهابوتمويلاألموال



المالية المستهدفةالعقوباتتنفيذ سياق 

( 1التوصية ) المخاطرمعلومات سياق 

( 6التوصية ) 

( 7التوصية ) شارنتاالبمنع المتعلقةالماليةالعقوباتسياق 

غير الهادفة إلى الربح  حماية المنظمات سياق 

االنتهاكات اإلرهابية
( 8التوصية ) 

الخاص حددت الورقة المجاالت التالية لتبادل المعلومات فيما بين كل من القطاع العام و

ذات الصلة المعايير 



تابع المعايير ذات الصلة 

الخاص حددت الورقة المجاالت التالية لتبادل المعلومات فيما بين كل من القطاع العام و

للعمالء الواجبة العناية سياق إجراء 

تقديم خدمات تحويل األموال أو القيمةسياق 

( 10التوصية ) 

( 14التوصية ) 

( 19التوصية ) عها سياق تحديد الدول مرتفعة المخاطر والتعامل م

( 34التوصية ) سياق التوجيه والتغذية العكسية



المعايير ذات الصلةتابع

الخاص حددت الورقة المجاالت التالية لتبادل المعلومات فيما بين كل من القطاع العام و

والمراقبةالتنظيم واإلشراف سياق 

المعامالت المشبوهةتحليل سياق 

( 27،28، 26التوصيات  ) 

( 29التوصية ) 

( 30التوصية ) التحقيقاتإجراءسياق

( 37التوصية ) سياق تقديم المساعدة القانونية المتبادلة



أنواع المعلومات المتبادلة

معلومات عن المخاطر واتجاهات الجريمة وأنماطها 

كة وطرق االتجاهات الحديثة للمخاطر والجريمة واألساليب والتقنيات واألنماط المشترحول المعلومات التحليلية 

. العمل المحددة إلساءة استخدام النظام المالي



معلومات عن المعامالت المشبوهة والعمالء 

معلومات عن المعامالت المشبوهة 

المرتبطين والمستفيدين  الحقيقين  أو المالكين / و والعمالء الوكالء 

أنواع المعلومات المتبادلة



ضمانات حماية  المعلومات المتبادلة

تضع ضمانات كافية فيما يتعلق بالمعلوماتأن يجب على المؤسسات 

م حماية سرية المعلومات التي يت

(اإلفشاءضد )مشاركتها 

يتم استخدام المعلومات فقط

ألغراض مكافحة الجرائم 

وليس ألي غرض آخر



المتضمنةالمعلوماتجودةتعزيز

.فةالمختلوالتقاريراالشتباهباخطارات

المعلوماتالىالوصولتعزيز.

هةالموجالعكسيةالتغذيةمنالمزيددعم

.المبلغةالجهاتالى

حة أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكاف
الجرائم المالية 



ة مجال مكافحالخاص في أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع 
الجرائم المالية 

وتمويلاألموالغسلمخاطرفهمتعزيز

.االرهاب

عزيزلتالممكنةالسبلبشأنالمشورةتقديم

األموالغسللمكافحةالحالياإلطار

.اإلرهابوتمويل

كلعم(تقليديةغير)جديدةشراكاتتطوير

.العامالقطاعوشركاءالخاصالقطاعمن



التعاون الفعالشروط

ق وجود إرادة سياسية قوية تشجع التنسي

المعنيةالمعلومات بين الجهات وتبادل 

ة بأهميبالتعاونقناعة كل جهة من الجهات المعنية

ة التنسيق وانعكاساته اإليجابية على المصلح

.الوطنية



سمات التعاون الفعال

ات توفير تغذية عكسية بشكل دوري لجهات إنفاذ القانون والسلط
بةبالرقاالرقابية ووحدة التحريات المالية والجهات األخرى المعنية 

ل عرض المشاكل على مستوى سياسي رفيع من خالتوافر صالحية 

.قنوات تتسم بالمرونة والسرعة

لعمليةمراجعة مستمرة لألطر القانونية للتغلب على التحديات االقيام ب

ةالمعنيتوافر قنوات اتصال فعالة لتبادل المعلومات بين الجهات 



علومات التحديات الرئيسية الخاصة تبادل الم

تحديات قانونية 

تحديات تشغيلية 

تحديات رقابية 



افضل الممارسات 

بنوك أو طريق إنشاء هياكل مثل المنتدى بين العن أو المنصات بتأسيس المنتديات المالية مبادرة المؤسسات 

المالية وأنماطها حول اتجاهات الجريمة لمشاركة المعلومات الصناعية / من خالل الرابطات المصرفية 

والمستجدات في مجال مكافحتها

مجموعة االمتثال لمكافحة 

الجرائم المالية بمنطقة الشرق

األوسط عضو في التحالف 

ية الجرائم الماللمكافحة العالمى 



تابع افضل الممارسات 

بنوك أو طريق إنشاء هياكل مثل المنتدى بين العن أو المنصات بتأسيس المنتديات المالية مبادرة المؤسسات 

ي والمستجدات فوأنماطهاحول اتجاهات الجريمة لمشاركة المعلومات الصناعية / من خالل الرابطات المصرفية 

مجال مكافحتها

رابطة مسئولي االلتزام باتحاد بنوك مصر



إنفاذ القانون ، ووحدة بين جهات شراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعلومات تطوير 

اإلرهاب تمويل / غسل األموال الخاص حول وفهم مخاطر والمشاركين من القطاع المالية، االستخبارات 

والعمل على تخفيفها 

تابع افضل الممارسات 

سويسرا

اتصالمجموعةإنشاءتم2013عامفي

ينمختارخبراءتضم.الخاصالقطاعمعإضافية

األموالغسلمكافحةمجالفيالخبرةذويمن

منهامختلفة،قطاعاتفياإلرهابوتمويل

العقاريالتمويلوشركاتالتأمينشركات

2010عامفيالسويسريةالسلطاتأنشأت

الخاصالقطاعهيئاتمععملمجموعة

(ISFIN)قيتعلفيماالمعلوماتتبادللضمان

لغسمكافحةمجالفيالتنظيمياإلطاربتطوير

اإلرهابوتمويلاألموال



تكوين فرق عمل لتنفيذ مشروعات مشتركة بين كل من القطاع العام والخاص

تابع افضل الممارسات 

هونج كونج 

األموالوغسلاالحتيالبمعلوماتالمعنيةالعملفرقةقامت

والصناعةالنقدوهيئةكونغهونغشرطةتضمالتيالخاص

للعمل،شهًرا12مدتهتجريبيمشروعباطالقالمصرفية،

وتمويلاالموالغسلمكافحةاداراتلهياكلنماذجإعدادعلى

الفهملتحسينوذلكالمختصة،والسلطاتبالبنوكاالرهاب

جانبمنوالتدخلاالستهدافوتعزيزللتهديدات،الجماعي

.القانونإنفاذجهات

Fraud and Money Laundering 

Intelligence Taskforce (FMLIT) 



تابع افضل الممارسات 

تكوين فرق عمل لتنفيذ مشروعات مشتركة بين كل من القطاع العام والخاص

استراليا

فيوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةبدأت

الماليةاالستخباراتوحدةبقيادةاستراليا

لاألمواغسلمكافحةتنظيموهيئة،األسترالية

بمسمىاتحادتكوينوتماإلرهابوتمويل

Fintel Allianceاالستخباراتمحللويضم

نبجإلىجنًباالخاصالقطاعممثلواوالحكومية

يلسبعلىمنهامشتركةتشغيليةمشاريعفي

:مشروعاتالمثال

.بنماأوراقفحص•

كترونيةاإللالتقاريرشبكةبياناتاستخدامتعزيز•

اإلنترنتعبراألسترالية

Fintel Alliance



:األهداف الثالثة الرئيسية للتحالف
ت أعضاء القطاع الخاص على تحديد المعامالمساعدة -

.المشتبه بها واإلبالغ عنها

عناصااااف ذناااااان القااااانول  اااا  القااااب  علااااى مساااااعدة -

.المجفميل ومحاكمتهم

تعزيز المعف ا  والاهام الموحاد لادح الحكوما  وجهاات-

بشانل ذناان القانول والجهات التنظيمي  والقطاع الماال 

.مخاطف غسل األموال وتمويل اإلفهاب

استراليا

تابع افضل الممارسات 

تكوين فرق عمل لتنفيذ مشروعات مشتركة بين كل من القطاع العام والخاص

Fintel Alliance



تابع افضل الممارسات 

تكوين فرق عمل لتنفيذ مشروعات مشتركة بين كل من القطاع العام والخاص

مجموعة العمل المشتركة لمكافحة غسل 

المملكة المتحدة–األموال 
JOINT MONEY LAUNDERING 

INTELLIGENCE TASKFORCE 

(JMLIT) – UNITED KINGDOM

انجلترا

تاتممممشاء مممممة العلل ممممتاكة لممممحاكةلمممممت  تاةل ة  مممم
كاغسمممحاكالممملكحعالتعلمممةاكةلعلل مممتا ممم  اكة  ممملا

ممي ل تا لم اكةلسمتل ةتاكةتلعهةتاء فةذاكةقة ل ا
لخممة  الكالسممت كت ع تاةلتيممشكا ممم حاعلممة  اة

غسمممممحاكالمممممملكحالتلل مممممحاك   ممممممة الكةتهش ممممممشكت
 هكةل ت  تا



تابع افضل الممارسات 

تكوين فرق عمل لتنفيذ مشروعات مشتركة بين كل من القطاع العام والخاص

إنجازات المجموعة 
انجلترا

القطااااعيل العاااام تعزياااز المعف ااا  والاهااام الموحاااد •

غسال األماوال وتمويال اإلفهااب والخاص لمخاطف 

.الناشئ 

به بهاا اإلبالغ بشكل أكبف و عال عل األنشط  المشات•

.والت  تستهدف التهديدات الفئيسي 

ط  زيااادة راادفة تطبياان القااانول علااى تعطياال األنشاا•

.إلجفامي 



تابع افضل الممارسات 

المشاركة بين القطاعين العام والخاص بالمواكبة للمستجدات في مكافحة الجرائم المالية

كندا أوتاوا عقب الهجمات  اإلرهابية في في 

قامت وحدة التحريات المالية  وكيبيك ، 

ة الكندية بإصدار  توجيهات  للجهات المبلغ

ت تقديم تقارير المعامالللتأكيد على أهمية 

تمويل تتعلق بتهديدات المشبوهة التي 

تذكيرات FINTRACكما أصدرت  .اإلرهاب

بداعش، عقب الهجمات األخرى ذات الصلة 

حيث ارتفع عدد االخطارات الواردة  بنسبة

22  %



تابع افضل الممارسات 

year Entity 

2015 The UK Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) (Pilot in 2015, formally established in April 2016)

2016 First Canadian ‘Project’ partnership initiative launched

Mar 2017 The Australian Fintel Alliance

Apr 2017 The Singapore Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership (ACIP)

May 2017 Hong Kong Fraud and Money Laundering Intelligence Taskforce (FMLIT)

Jul 2017 Joint Intelligence Group (JIG) Ireland

Jul 2017 The Netherlands Terrorist Financing Taskforce (NL-TFTF)

Dec 2017 The Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)

Dec 2017 The US FinCEN Exchange

Dec 2017 New Zealand Financial Crime Prevention Network (NZ-FCPN)

Jan 2018 The Global Coalition to Fight Financial Crime

May 2018 Latvia Cooperation Coordination Group (CCG)

Sep 2018 Austrian Public–Private Partnership Initiative (APPPI)

Oct 2018 United for Wildlife - Illegal Wildlife Trade (IWT) Financial Taskforce

Oct 2018 The Netherlands Fintell Alliance (FA-NL)

Aug 2019 The Netherlands Serious Crime Taskforce (NL-SCTF)

Sep 2019 Germany Anti Financial Crime Alliance (AFCA)

Nov 2019 Argentina Fintel-AR

Nov 2019 The Malaysia Financial Intelligence Network (MyFINet)

Dec 2019 South African Anti-Money Laundering Integrated Taskforce (SAMLIT)

Jun 2020 Finnish AML/CFT Expert Working Group on a PPP basis

Jun 2020 The Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Taskforce (SAMLIT)



تابع افضل الممارسات 

عدد الشراكات التي وضعت التهديد أولويةالماليةالجرائمتهديدات

8اإلرهابتمويل

6الضرييبيالتهرب

5المخدراتتهريب

5االحتيال

5المستجدكرونابفيروسالمرتبطةالماليةالجرائم

5االحترافىاألموالغسل

4الفساد

4بالبشراالتجار

3االطفالاستغاللإساءة

2االفتراضيةباالصولالمرتبطةالجرائم

2والعقاراتالقماركازينوهاتخاللمناألموالغسل

2بالقمارالمرتبطةالجرائم

2العنفجرائم

2االعتباريةاألشخاصاستخدامإساءة

2التجارةعلىالقائماألموالغسل

2البريةالحياةعلىواالعتداءالبئيةجرائم

2التحويالتباستخدامتتمالتيالجرائم



تابع افضل الممارسات 
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مقترحات لبناء التعاون

كةلةة تكةع كئشتةل ة  كةل   تكةعهةت   كةل   تكةعهلشةت س قلختلفتعهةتل للثل  تضشةع تتم  ح

.ت قشاكةلع تاكعتلة ةتهةا م حاشل كعال ل  هةاتم  حاةعة ا   تا    تاةش كستاللضل ةتال   ت

 م حاس  ةاةت ةشحكةل   تا ت ةشحاكةل لللةتاةت ظ شاكة القتا   هشا   ثا تشاكتلق ةالذ  كتاتفة شا   اكةعهةت
.ل  ةح

كة  ة ةتا ةةل ة  تاتزلشا  ة تاكةل لللةتالاكةل   تالكةعهةتاء مة اقة شةا  ة ةتالمت  تا   ا ة تاكةسل ةتا
.  لك  ية كتاكةت اتتلك  اةشكا حاعهت

كةل   تكةت ةل ا   اكةعهةتكةت ا تشاعل هةال اخالحاآة ةتا   تاتم    تاتضل ات ةشحاكةل لللةتاتلك  ا



شكرًإ لحسن إستماعكم 


