األخبار والمستجدات

نديم نجار
المدير العام للشرق األوسط وأفريقيا ،مجموعة بورصة لندن
 20عام ًا في مكافحة الجرائم المالية
 lلق��د م��ر  20عام ًا من��ذ أن ب��دأت World-
 Checkللم��رة األول��ى في مس��اعدة العمالء
عل��ى الوف��اء بإلتزاماتهم التنظيمي��ة في ما
يتعلق بالجرائم المالية
 lشهدنا أنماط ًا مختلفة من الجرائم المالية
في األع��وام الماضي��ة ،وهي تمث��ل تحديات
جدي��دة كبيرة لعمالئنا .ولك��ن كيف تغيّ رت
وتأقلم��ت خدماتن��ا لضم��ان إس��تمرارنا ف��ي
تلبية إحتياجات العمالء الناشئة؟
 lنس��عى جاهدين لفهم التحديات الفريدة
لكل عميل وتقديم الحل المناسب في الوقت
المناسب

يصادف

ع � � ��ام  2020م � � ��رور  20عام � � � ًا على دعم
عمالئن � � ��ا عب � � ��ر القطاع � � ��ات المالي � � ��ة
والشركات حول العالم في مكافحة الجرائم المالية .نحن
نعتبر أنفس � � ��نا روادًا في اس � � ��تخدام البيانات والتكنولوجيا
لمس � � ��اعدة عمالئنا عل � � ��ى مواجهة التحديات التش � � ��ريعية
والتنظيمية الهامة .أطلقنا  World-Checkلمساعدة
عمالئنا في س � � ��عيهم إلى طرق جديدة للوفاء بالتزاماتهم
نديم نجار
التنظيمية فيما يتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
في ع � � ��ام  ،2011أش � � ��ار ديفيد كريج ،العض � � ��و المنتدب
لقط � � ��اع إدارة مخاط � � ��ر الحوكمة واالمتث � � ��ال والرئيس التنفيذي لش � � ��ركة ريفينيتيف وهي اآلن ج � � ��زء من مجموعة بورصة لن � � ��دن ،أن الوفاء
بااللتزامات التنظيمية بعد األزمة المالية س � � ��يكون تحديًا كبيرً ا للبنوك وإمكانية قيام  World-Checkبدور رائد في مس � � ��اعدة العمالء
على مواجهة التحدي .لقد أدى االس � � ��تحواذ على  World-Checkإلى إنش � � ��اء األساس لما هو عمل ريفينيتيف للمخاطر اليوم .ويعتمد
اآلن ما يقرب من  000،10عميل على مس � � ��توى العالم على بياناتنا وتقنياتنا وخبراتنا البش � � ��رية لمس � � ��اعدتهم في تلبية احتياجات المخاطر
واالمتثال .عالوة على ذلك ،يعمل العديد من عمالئنا اآلن في قطاعات خارج الخدمات المالية ،حيث نما نطاق اللوائح التي تتطلب مزيدً ا
من العناية الواجبة بشأن عالقات الموردين واألطراف الثالثة.
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وعلى مدار العشرين عام ًا الماضية ،واجه عمالؤنا تحديات من قبل المجرمين وجماعات الجريمة المنظمة ،الذين أصبحوا أكثر تطور ًا
في أساليبهم لغسيل األموال غير المشروعة من خالل النظام المالي العالمي .وإستجابة لذلك ،كان ال بد من توسيع نطاق أنظمة الجرائم
المالية بش � � ��كل كبير لمواكبة ذلك .كما ش � � ��هدنا في الس � � ��نوات األخي � � ��رة أيض ًا ظهور أنواع جديدة من الجرائم المالي � � ��ة ،بما في ذلك الزيادات
الكبيرة في اإلتجار بالبش � � ��ر ،وتصاعد الجريمة الخضراء .كل هذا يُمثل تحديات جديدة كبيرة لعمالئنا .نحن ملتزمون مس � � ��اعدة عمالئنا
على اإلستجابة لهذه التهديدات الناشئة ،ومن خالل زيادة إستثمارنا في البيانات والتكنولوجيا المتطورة بهدف تقديم حلول مبتكرة.
وتظل خبرتنا البش � � ��رية أساس � � ��ية في تطوير  World-Checkخالل العقدين الماضيين ،وستس � � ��تمر في القيام بذلك في المستقبل.
لق � � ��د نم � � ��ا فريقن � � ��ا م � � ��ن محلل � � ��ي األبح � � ��اث
المتخصصي � � ��ن ،وكثي � � ��ر منه � � ��م كان معنا في
رحلتن � � ��ا التي إس � � ��تمرت  20عاماً ،وتوس � � ��عت
قدراتهم إلجراء األبح � � ��اث بأكثر من  65لغة.
واليوم لدينا أكثر المطورين موهبة وإبتكاراً،
وهم يعملون بالتعاون مع فرق البحث لدينا،
مما يُساعد في دفع تحسينات المنتج.
لق � � ��د أطلقنا منصة الع � � ��رض World-
 Check Oneخ �ل ��ال الع � � ��ام  2014وكان � � ��ت
ه � � ��ذه خطوة كبي � � ��رة ،حيث جمع � � ��ت معلومات
المخاط � � ��ر العالمي � � ��ة التي ال مثي � � ��ل لها من
فريق البحث لدينا مع الجيل التالي من برامج الفحص اآللي الصادرة عن فريق التكنولوجيا لدينا .وكان هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة
بالنسبة إلى عمالئنا ،ألنه سهّ ل وسرّع عملية إعداد العمالء بالكامل .فهي تستمر في جعل مراقبة المخاطر أبسط بكثير وأكثر ذكاءً .
وفي العام  ،2018أطلقنا  Media Checkمن  World-Check Oneلمواجهة التحدي المتمثل في تحديد البيانات األكثر صلة،
وتس � � ��تخدم أداة الفح � � ��ص والمعالجة الفريدة هذه تقنيات ،ذكاء إصطناعياً متطوراً ،لق � � ��ص البيانات األكثر أهمية لعمالئنا .في العام ،2019
قمنا بش � � ��راكة إس � � ��تراتيجية جديدة مع  Dunnو Bradstreetلتوسيع تغطية المحتوى لدينا .وقد نتج عن ذلك إطالق األداة األفضل في
فئتها وهي UBO Check :للتحقق من الملكية النهائية.
المطلوب اليوم شراكة لبناء الوعي بمشكلة الجريمة المالية ،وهي ما يعني أن الطبيعة العالمية للجريمة المالية أكبر من أن تتصدّ ى
لها هيئة أو منظمة حكومية بمفردها .وهو يتطلب نهج ًا منس � � ��ق ًا ومتماس � � ��ك ًا من مجموعة من الجهات الفاعلة المختلفة التي تعمل ضمن
النظ � � ��ام البيئ � � ��ي لمكافحة الجريمة المالية .وكانت ريفينيتيف في طليعة إطالق التحال � � ��ف العالمي لمكافحة الجريمة المالية ،وهي عضو
مؤسس إلى جانب اليوروبول ،والمنتدى اإلقتصادي العالمي.
ويس � � ��عى التحالف إلى تعزيز تعاون أكثر فعالية بين القطاعين العام والخاص ،وإش � � ��راك صانعي السياسات بهدف جعل قواعد مكافحة
غس � � ��يل األموال أكثر فعالية .نحن نس � � ��عى بش � � ��كل دائم لفهم التحديات الفريدة لكل عميل وتقديم الحل المناسب في الوقت المناسب .كما
نج � � ��ري إس � � ��تطالعات منتظمة تلخص آراء عش � � ��رات اآلالف من المهنيين حول العالم لمس � � ��اعدتنا على فهم التحدي � � ��ات الكلية التي تواجه
ممارس � � ��ي المخاطر واإلمتثال بش � � ��كل أفضل .وتُوفر المنش � � ��ورات ،مثل التكلفة الحقيقية للجريمة المالية والمخاطر الخفية في عالقات
األطراف الثالثة ،رؤى ومعلومات قيمة حول أحدث اإلتجاهات التي تشكل وظيفة االمتثال.
إن تطور التهديدات يعني أن التكنولوجيا والبيانات ستستمر في لعب دور حاسم في تعطيل شبكات الجرائم المالية .مع وصول جائحة
 ،COVID-19تغير مش � � ��هد التهديدات بش � � ��كل كبير ،مما زاد من مخاطر الجرائم المالية .حتى قبل الوباء كانت طبيعة الجريمة المالية
تتغير حيث كان اإلحتيال المرتبط بالهوية ،أحد أكثر أشكال اإلحتيال تطور ًا وسرعة في النمو.
وش � � ��كل هذا المش � � ��هد المتزايد للتهديدات ضغوط ًا كبيرة على المؤسس � � ��ات لمراقبة أنظمتها الخاصة ،والتأكد من أنها تحمي عمالءها
والمحتملي � � ��ن منه � � ��م .ويجب عليهم اآلن النظر بجدية ليس فقط في المخاطر المتعلقة بغس � � ��ل األموال ،ولك � � ��ن أيض ًا المخاطر المتعلقة
بالهوية والجرائم اإللكترونية واإلحتيال.
ويتطلب مش � � ��هد التهديد المتزايد أيض ًا بذل جهود متضافرة لجمع الش � � ��ركات الكبرى والهيئات التنظيمية والسياس � � ��يين والجمعيات
الخيرية مع ًا لمواجهة التحدي .نريد أن نقول «شكراً» لجميع عمالئنا وموظفينا على مدى عقدين من العمل مع ًا لمواجهة تحدي مكافحة
الجريمة الماليةl.
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