التقييم الوطنى لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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 - 1المسائل الجوهرية الخاصة بالنتيجة المباشرة األولي

مدى جودة فهم الدولة لمخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب

مدى جودة معالجة سياسات مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب للمخاطر
التي تم تحديدها

مدى صحة استخدام نتائج التقييم لتبرير وجود اعفاءات او اتخاذ تدابير
معززة او تدابير مبسطة

المسائل الجوهرية الخاصة بالنتيجة المباشرة األولى

مدى مالئمة األهداف و األنشطة التي تقوم بها السلطات المختصة مع
سياسات مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب ومع المخاطر التي تم
تحديدها
مدى تعاون السلطات المختصة لوضع وتطبيق سياسات وأنشطة مكافحة
غسل األموال و تمويل اإلرهاب
مدى تأكد الدولة من أن المؤسسات المالية و االعمال و المهن الغير
المالية المحددة وغيرها من القطاعات المعنية بتطبيق معايير مجموعة
العمل المالى ) (FATFعلى علم بنتائج التقييم

المنهجية الوطنية لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أ – تخطيط وتنظيم عملية التقييم.

ب  -تقييم المخاطر الكلية ((PESTEL

ج – تحديد وتقييم التهديدات ونقاط الضعف والعواقب.

أ  -تخطيط وتنظيم عملية إعداد التقييم الوطني للمخاطر

التوعية والفهم العام

االلتزام السياسي

تحديد مدى التقييم
ودرجة شموله

تشكيل لجنة فنية

تحديد دورية تحديث
التقييم

 - 1التوعية والفهم العام

المنهجيات والتجارب المستخدمة في اعداد التقييم الوطني للمخاطر

منهجية مصر
للتقييم الوطني
للمخاطر

النهج المتبع من
دول اخرى

إرشادات الفاتف

االستعانة بأحد
الخبراء المعتمدين
لدي األمم المتحدة

صندوق النقد
الدولي

البنك الدولي

: تحليل وتقييم المخاطر علي المستوي الكلي- ب

PESTEL
Political
سياسية
Economical
اقتصادية
Social
اجتماعية
Technological
تكنولوجية
Environmental and geographical بيئية وجغرافية
Legislative
تشريعية








فرص حدوث التهديد
Likelihood

العواقب
Consequences

التهديدات
Threats

(9)

نقاط الضعف
Vulnerability

المخاطر
Risk

ج  -تحديد وتقييم التهديدات ونقاط الضعف والعواقب
التهديد Threat
شخص ،أو مجموعة من األشخاص ،أو نشاط يتضمن احتمالية إلحداث خطر على الدولة أو المجتمع أو
االقتصاد أو غيره ،ويتضمن ذلك المجرمين ،والمجموعات اإلرهابية ،ومعاونيهم ،وأموالهم وكذلك أنشطة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب في الماضي والحاضر والمستقبل .

نقاط الضعف Vulnerability
األشياء التي يمكن استغاللها من قبل التهديد أو التي يمكن ان تدعم أو تسهل أنشطته مثل:
 الضعف في نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 ضعف نظم الضبط الداخلي.
 بعض الصفات الموجودة بالدولة.

 صفات قطاع معين أو منتج مالي معين أو نوع من الخدمات تجعله جاذبا لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب.
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المفاهيم األساسية لتقييم مخاطر
غسل األموال وتمويل االرهاب
العواقب Consequences
– األثر أو الضرر الذي يمكن أن يسببه غسل األموال أو تمويل اإلرهاب ،ويشمل
األثر على األنظمة والمؤسسات المالية واالقتصاد والمجتمع.
– يمكن أن تكون ذات مدى قصير أو طويل.
– يمكن ان ترتبط بالسكان أو بعض المجتمعات أو بيئات عمل معينة أو اهتمامات
محلية أو دولية.
– يمكن أن ترتبط بسمعة القطاع المالي للدولة وجاذبيته.

)(11

مصفوفة تقييم المخاطر

مرتفع
مخاطر مرتفعة

مخاطر متوسطة

يتم التعامل معها فورا

يتم التعامل معها في
أقرب وقت ممكن

مخاطر متوسطة

مخاطر منخفضة

يتم التعامل معها في
وقت مناسب

المتابعة

خطورة العواقب
(أثر حدوث المخاطر)
منخفض

100%

احتمال حدوث المخاطر

صفر
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ج  -تحديد وتقييم التهديدات ونقاط الضعف والعواقب

البيانات المستخدمة

المشاركة من الجهات المعنية

كيفية تحديد وتقييم التهديدات
ونقاط الضعف والعواقب

 - 1البيانات المستخدمة
قضايا غسل االموال

قضايا تمويل اإلرهاب

معلومات استخباراتية من
االجهزة األمنية

إحصاءات واستبيانات تم استيفائها
من الجهات المعنية (الجهات
الوطنية والقطاع الخاص)

معلومات يتم تداولها خالل
اجتماعات الفريق التشغيلي
واالجتماعات الثنائية مع
الجهات المعنية

معلومات يتم تلقيها من خالل
االتصاالت الهاتفية مع ممثلى
بعض الجهات والقطاع الخاص

نتائج التحليل الكلى المعد من
قبل الوحدة Macro-
 Analysisالمعتمد على منهج
الPESTEL

نتائج التقييم الذاتي لجمهورية
مصر العربية في مجال
مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

مصادر أخرى مثل :الدراسات
واإلحصاءات المنشورة ،وتقارير من
المنظمات الدولية ،ونتائج ورش العمل
الخاصة بتقييم المخاطر المنعقدة بحضور
خبراء متخصصين من الجهات ذات
العالقة.

 – 2المشاركة من الجهات المعنية

وحدة مكافحة غسل
األموال وتمويل
اإلرهاب (جهة
التنسيق واالتصال)

قطاعات اخرى
بوزارةالداخلية

وزارة االوقاف

النيابة العامة ونيابة
الشؤون المالية
والتجارية ،ونيابة أمن
الدولة العليا.

وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات

وزارة السياحة

هيئة األمن القومي

هيئة الرقابة اإلدارية

جهاز الكسب غير
المشروع

البنك المركزي
المصري

الهيئة العامة للرقابة
المالية

مباحث االموال
العامة

جهاز االمن الوطني

وزارة الدفاع

وزارة العدل

وزارة الخارجية

وزارة الصناعة
والتجارة

وزارة التضامن
االجتماعي

وزارة المالية
(مصلحة الجمارك)

الهيئة العامة
لالستثمار

وزارة التموين
والتجارة الداخلية

نقابة المحامين

نقابة التجاريين

المعهد المصرفي
المصري

المؤسسات المالية

أصحاب المهن واألعمال غير
المالية.

•الدراسات المتعلقة بالجرائم على المستوى القومي.
•الدراسات المتعلقة بأنماط غسل األموال وتمويل االرهاب.
•الخبرة المتوفرة لمسئولي جهات إنفاذ القانون.
•تقارير التقييم المتبادل وتقارير السلطات الرقابية.

 - 4قياس تهديدات تمويل اإلرهاب وعواقبها:

• تبرعات ومصادر مشروعة.
• االموال المستمدة من الجماعات
اإلرهابية الدولية
• أعمال إجرامية

تجميع االموال

نقل االموال
• النقل المادى.
• التحويالت المصرفية.

• عمليات إرهابية وعدائية محلية
• اعداد مواد دعائية.
• توفير الدعم اللوجيستي للمنظمات
اإلرهابية.
• شراء المتفجرات واألسلحة النارية.

استخدام االموال

 - 5تحديد نقاط الضعف :Vulnerabilities


تقارير التقييم المتبادل



تقارير التفتيش المعدة من قبل السلطات الرقابية.



التقييمات المعدة من قبل المؤسسات المالية.



مدى وجود ضوابط للحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.



مدى كفاءة الضوابط المطبقة واتساقها مع المعايير الدولية.



أية مواطن ضعف معروفة تعوق قيام الجهات المعنية بوظيفتها.

 – 6أساليب قياس نقاط الضعف :Vulnerabilities
•
•
•
•

استيفاء استبيانات.
جمع بيانات ومعلومات من خالل وسائل اخرى مثل االجتماعات واالتصاالت
الهاتفية.
منح درجات لنقاط الضعف لتحويل المعلومات النوعية إلى قيم كمية.
االخذ في االعتبار كافة الضوابط واإلجراءات المتخذة التي تعمل على الحد من
المخاطر بهدف الوصول لنقاط الضعف المتبقية.

عناصر قياس نقاط الضعف

أمثلة
لعناصر
القياس

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حجم القطاع.
الموارد البشرية والمادية الخاصة بمجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى كافة
الجهات.
إجراءات منح التراخيص والرقابة المكتبية والميدانية بالنسبة للسلطات الرقابية.
نظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة للمؤسسات المالية
واصحاب المهن واالعمال.
الرقابة الداخلية (مكتبيا وميدانيا) بالنسبة للمؤسسات المالية واصحاب المهن واالعمال.
االخطار عن العمليات المشتبه فيها بالنسبة للمؤسسات المالية واصحاب المهن واالعمال.
مستوى الوعي والتدريب لكافة الجهات
التعاون المحلي للجهات المعنية.
التعاون الدولي لبعض الجهات المعنية.
تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة بتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح.

استخدام خرائط المخاطر Heat Maps
• يتم إنشاء خارطة معدالت مخاطر غسل األموال وأخرى لتمويل اإلرهاب  Heat Mapلكل قطاع من القطاعات
المالية وألصحاب المهن واالعمال غير المالية.
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- 5أمثلة من اإلجراءات المتخذة بناء على نتائج التقييم الوطني للمخاطر
الموضوع
دعم االطار
التشريعي
والرقابى

دعم االطار
المؤسسى والتشغيلي

أمثلة لإلجراءات المتخذة
•
•
•
•
•
•


•
•
•

تعديل قانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية.
صدور قانون جديد لتنظيم عمل البنك المركزى والجهاز المصرفي.
تعديل قانون الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعديل قانون العمل األهلى.
قامت الهيئة العامة باصدار ضوابط رقابية فى مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لكافة المؤسسات المالية
الخاضعة لرقابتها فى هذا المجال.
صدور الالئحة التنفيذية لقانون تطوير المعامالت المصرفية.
تعديل إجراءات العناية الواجبة العادية والمبسطة
صدور ضوابط رقابية جديدة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
تشكيل لجنة وزارية لتنظيم قطاع العقارات
انشاء نيابة متخصصة لقضايا غسل األموال.
تشكيل فرق تفتيش متخصصة بالسلطات الرقابية وزيادة الموارد البشرية المخصصة للتفتيش ،واعداد وتحديث أدلة
ارشادية للتفتيش الميداني.

 - 5أمثلة من اإلجراءات المتخذة بناء على نتائج التقييم الوطني للمخاطر
الموضوع
خفض االعتماد على
النقد وتعزيز الشمول
المالى

اإلجراءات المتخذة







اصدار بطاقة ميزة المحلية وتوسيع استخداماتها بصورة كبيرة ،بما يشمل موظفي الحكومة وبعض الفئات األخرى
إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والذى يستهدف بصورة أساسية دعم وتحفيز استخدام الوسائل اإللكترونية في الدفع
بدال من النقد
توفير وسائل الدفع عن طريق الهاتف المحمول
اصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم  18لسنة  ،2019والئحته التنفيذية ويمثل هذا القانون نقلة
نوعية نحو تحقيق الشمول المالي وتنظيم عمليات الدفع غير النقدي ،الى جانب ما تضمنه من الحد من المخاطر
المتعلقة بالتعامل في العقارات.
توقيع مذكرة تفاهم بين كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت فى مجال استغالل التكنولوجيا المالية  FinTechوالتكنولوجيا
الرقابية RegTech

 - 5أمثلة من اإلجراءات المتخذة بناء على نتائج التقييم الوطني للمخاطر
الموضوع
خفض االعتماد على
النقد وتعزيز الشمول
المالى

اإلجراءات المتخذة




قيام الوحدة بإصدار إجراءات العناية المبسطة الواجبة بعمالء كل من خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة
البطاقات المدفوعة مقدما ومنتجات وخدمات الشمول المالي.
اعداد الوحدة بالتنسيق مع البنك المركزى مذكرة ايضاحية إلجراءات العناية الواجبة المبسطة الخاصة بمنتجات
وخدمات الشمول المالى تضمنت اصدار بعض التيسيرات لفتح الحسابات لفئة أصحاب الحرف واألعمال البسيطة .
السماح بفتح الحسابات ابتداء من سن  16عاما بهدف دعم الشمول المالى.

الغرض من التقييم القطاعي:
 تحديد وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في كل قطاع.
 تطبيق المنهج القائم على المخاطر وتخصيص موارد السلطات الرقابية بشكل فعال.
 التركيز علي القطاعات األكثر خطورة وفقا لنتائج التقييم الوطني للمخاطر.
 تحديد القطاعات والمؤسسات التي يتعين التركيز عليها عند وضع خطة الرقابة السنوية من قبل السلطات الرقابية.
 تحديد القطاعات التي يتعين القيام بزيارات تفتيشية مستهدفة لها.

 مؤشرات مخاطر النشاط :هي المخاطر التي تواجهها المؤسسة المالية المتعلقة بعمالئها واألنشطة التييمارسونها ،والعوامل الجغرافية باإلضافة إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقنوات تقديمها.
 مؤشرات المخاطر الهيكلية :هي المخاطر المتعلقة بسمات هيكلية للمؤسسة ال ترتبط باألنشطة التيتمارسها (مثل حجم المؤسسة  ،وهيكلها ،ومدى حداثتها).
غالبا ً ما يتم منح مؤشرات مخاطر النشاط أهمية نسبية أكبر من مؤشرات المخاطر الهيكلية

يمكن تخصيص أوزان مرجحة مختلفة لنوعي المؤشرات:

 تمثل المؤشرات المتعلقة بالسمات الرئيسية للمؤسسات التي قد تعرضها لمخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب بصورة
اكبر.

 من أهم هذه المؤشرات:
 حجم المؤسسة (مؤشر كمي). هيكل المؤسسة (مؤشر نوعي). -سنوات العمل (مؤشر كمي).

يمكن تخصيص أوزان ترجيحية مختلفة لعناصر مؤشرات المخاطر الهيكلية

