
التقييم الوطنى لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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األوليالخاصة بالنتيجة المباشرةجوهرية المسائل ال-1

مدى جودة فهم الدولة لمخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب

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

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



الخاصة بالنتيجة المباشرة األولىجوهرية المسائل ال

ع مدى مالئمة األهداف و األنشطة  التي تقوم بها السلطات المختصة م
م سياسات مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب ومع المخاطر التي ت

تحديدها 

كافحة مدى تعاون السلطات المختصة  لوضع وتطبيق سياسات وأنشطة م
غسل األموال و تمويل اإلرهاب

مدى تأكد الدولة من أن المؤسسات المالية و االعمال و المهن الغير 
عة المالية المحددة وغيرها من القطاعات المعنية بتطبيق معايير مجمو

على علم بنتائج التقييم(FATF)المالىالعمل 



. تخطيط وتنظيم عملية التقييم–أ 

PESTEL))تقييم المخاطر الكلية  -ب 

.تحديد وتقييم التهديدات ونقاط الضعف والعواقب–ج 

المنهجية الوطنية لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب



للمخاطرالوطنيالتقييمإعدادعمليةوتنظيمتخطيط-أ

تشكيل لجنة فنيةااللتزام السياسيالتوعية والفهم العام 

تحديد مدى التقييم 
ودرجة شموله

تحديد دورية تحديث 
التقييم



العاموالفهمالتوعية-1

البنك الدولي
صندوق النقد 

الدولي

االستعانة بأحد 
الخبراء المعتمدين
لدي األمم المتحدة

إرشادات الفاتف 
النهج المتبع من 

دول اخرى

منهجية مصر 
للتقييم الوطني 

للمخاطر

المنهجيات والتجارب المستخدمة في اعداد التقييم الوطني للمخاطر 



سياسيةPolitical
اقتصاديةEconomical
اجتماعيةSocial
تكنولوجيةTechnological
وجغرافيةبيئيةEnvironmental and geographical
تشريعيةLegislative

:تحليل وتقييم المخاطر علي المستوي الكلي-ب 

PESTEL



المخاطر
Risk

فرص حدوث التهديد
Likelihoodالعواقب

Consequences

نقاط الضعف
Vulnerability

التهديدات
Threats

)9(



Threatالتهديد
أوالمجتمعأوالدولةعلىخطرإلحداثاحتماليةيتضمننشاطأواألشخاص،منمجموعةأوشخص،
غسلطةأنشوكذلكوأموالهمومعاونيهم،اإلرهابية،والمجموعاتالمجرمين،ذلكويتضمنغيره،أواالقتصاد
.والمستقبلوالحاضرالماضيفياإلرهابوتمويلاألموال

Vulnerabilityالضعفنقاط

:مثلأنشطتهتسهلأوتدعمانيمكنالتيأوالتهديدقبلمناستغاللهايمكنالتياألشياء

اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةنظمفيالضعف.

الداخليالضبطنظمضعف.

بالدولةالموجودةالصفاتبعض.

اإلرهابتمويلأواألمواللغسلجاذبا  تجعلهالخدماتمننوعأومعينماليمنتجأومعينقطاعصفات.
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والعواقبالضعفونقاطالتهديداتوتقييمتحديد-ج



Consequencesالعواقب
يشملو اإلرهاب،تمويلأواألموالغسليسببهأنيمكنالذيالضررأواألثر–

.والمجتمعواالقتصادالماليةوالمؤسساتاألنظمةعلىاألثر
.طويلأوقصيرمدىذاتتكونأنيمكن–
هتماماتاأومعينةعملبيئاتأوالمجتمعاتبعضأوبالسكانترتبطانيمكن–

.دوليةأومحلية
.وجاذبيتهللدولةالماليالقطاعبسمعةترتبطأنيمكن–
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المفاهيم األساسية لتقييم مخاطر 
غسل األموال وتمويل االرهاب



مصفوفة تقييم المخاطر

صفر

منخفض

مرتفع

مخاطر متوسطة

يتم التعامل معها في 

أقرب وقت ممكن

مخاطر منخفضة

المتابعة

مخاطر مرتفعة

يتم التعامل معها فورا

مخاطر متوسطة

يتم التعامل معها في 

وقت مناسب

100%

خطورة العواقب 

(أثر حدوث المخاطر)

احتمال حدوث المخاطر
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والعواقبالضعفونقاطالتهديداتوتقييمتحديد-ج

المشاركة من الجهات المعنيةالبيانات المستخدمة 
هديدات كيفية تحديد وتقييم الت

ونقاط الضعف والعواقب



البيانات المستخدمة-1

قضايا تمويل اإلرهاب قضايا غسل االموال
معلومات استخباراتية من 

االجهزة األمنية

يفائها إحصاءات واستبيانات تم است
الجهات )من الجهات المعنية 

(الوطنية والقطاع الخاص

معلومات يتم تداولها خالل 
ي اجتماعات الفريق التشغيل
واالجتماعات الثنائية مع 

الجهات المعنية

ل معلومات يتم تلقيها من خال
لى االتصاالت الهاتفية مع ممث

بعض الجهات والقطاع الخاص

د من التحليل الكلى المعنتائج 
-Macroقبل الوحدة 

Analysis  المعتمد على منهج

PESTELال

هورية نتائج التقييم الذاتي لجم
مصر العربية في مجال 

مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

الدراسات : مصادر أخرى مثل
، وتقارير من واإلحصاءات المنشورة

ونتائج ورش العمل المنظمات الدولية، 
ور الخاصة بتقييم المخاطر المنعقدة بحض
خبراء متخصصين من الجهات ذات 

.العالقة



المشاركة من الجهات المعنية–2

وحدة مكافحة غسل 
األموال وتمويل 

جهة )اإلرهاب 
(لالتنسيق واالتصا

ة النيابة العامة ونياب
الشؤون المالية 
من والتجارية، ونيابة أ
.الدولة العليا

جهاز الكسب غير ةهيئة الرقابة اإلداريهيئة األمن القومي 
المشروع

البنك المركزي 
المصري

ة الهيئة العامة للرقاب
المالية

مباحث االموال 
العامة

جهاز االمن الوطني 

قطاعات اخرى 
بوزارةالداخلية

وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات 

وزارة الصناعة وزارة الخارجيةوزارة العدلوزارة الدفاع
والتجارة

وزارة التضامن 
االجتماعي

وزارة المالية 
(مصلحة الجمارك)

الهيئة العامة 
لالستثمار

وزارة التموين وزارة السياحةوزارة االوقاف
والتجارة الداخلية

المعهد المصرفي نقابة التجارييننقابة المحامين
المصري

أصحاب المهن واألعمال غير المؤسسات المالية 
.المالية



.القوميالمستوىعلىبالجرائمالمتعلقةالدراسات•

.االرهابوتمويلاألموالغسلبأنماطالمتعلقةالدراسات•

.القانونإنفاذجهاتلمسئوليالمتوفرةالخبرة•

.الرقابيةالسلطاتوتقاريرالمتبادلالتقييمتقارير•



:قياس تهديدات تمويل اإلرهاب وعواقبها-4

.مشروعةومصادرتبرعات•

االموال المستمدة من الجماعات •
اإلرهابية الدولية

أعمال إجرامية•

تجميع االموال

.النقل المادى•

.التحويالت المصرفية•

محليةوعدائيةإرهابيةعمليات•نقل االموال

.دعائيةمواداعداد•

للمنظماتاللوجيستيالدعمتوفير•
.اإلرهابية

.الناريةواألسلحةالمتفجراتشراء•

استخدام االموال



:Vulnerabilitiesالضعفنقاطتحديد-5

المتبادلالتقييمتقارير

الرقابيةالسلطاتقبلمنالمعدةالتفتيشتقارير.

الماليةالمؤسساتقبلمنالمعدةالتقييمات.

اإلرهابوتمويلاألموالغسلمخاطرمنللحدضوابطوجودمدى.

الدوليةالمعاييرمعواتساقهاالمطبقةالضوابطكفاءةمدى.

بوظيفتهاالمعنيةالجهاتقيامتعوقمعروفةضعفمواطنأية.



:Vulnerabilitiesالضعفنقاطقياسأساليب–6

.استبياناتاستيفاء•
واالتصاالتاالجتماعاتمثلاخرىوسائلخاللمنومعلوماتبياناتجمع•

.الهاتفية
.كميةقيمإلىالنوعيةالمعلوماتلتحويلالضعفلنقاطدرجاتمنح•
مندالحعلىتعملالتيالمتخذةواإلجراءاتالضوابطكافةاالعتبارفياالخذ•

.المتبقيةالضعفلنقاطالوصولبهدفالمخاطر



عناصر قياس نقاط الضعف

.القطاعحجم•

فةكالدىاإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةبمجالالخاصةوالماديةالبشريةالموارد•
.الجهات

.يةالرقابللسلطاتبالنسبةوالميدانيةالمكتبيةالرقابةوالتراخيصمنحإجراءات•

ةالماليللمؤسساتبالنسبةاإلرهابوتمويلاألموالبغسلالخاصةالمخاطرادارةنظم•
.واالعمالالمهنواصحاب

.واالعمالالمهنواصحابالماليةللمؤسساتبالنسبة(وميدانيا  مكتبيا  )الداخليةالرقابة•

.عمالواالالمهنواصحابالماليةللمؤسساتبالنسبةفيهاالمشتبهالعملياتعناالخطار•

الجهاتلكافةوالتدريبالوعيمستوى•

.المعنيةللجهاتالمحليالتعاون•

.المعنيةالجهاتلبعضالدوليالتعاون•

.التسلحانتشاروتمويلاإلرهاببتمويلالصلةذاتاألمنمجلسقراراتتنفيذ•

أمثلة 
لعناصر 
القياس



Heat Mapsاستخدام خرائط المخاطر 

لكل قطاع من القطاعات Heat Mapيتم إنشاء خارطة معدالت مخاطر غسل األموال وأخرى لتمويل اإلرهاب •
.المالية وألصحاب المهن واالعمال غير المالية

Heat Mapخارطة تقييم مخاطر تم 
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أمثلة من اإلجراءات المتخذة بناء على نتائج التقييم الوطني للمخاطر-5

أمثلة لإلجراءات المتخذةالموضوع

دعم االطار 

التشريعي 

والرقابى

.التنفيذيةوالئحتهاألموالغسلمكافحةقانونتعديل•

.المصرفيوالجهازالمركزىالبنكعمللتنظيمجديدقانونصدور•

.الماليةللرقابةالعامةالهيئةقانونتعديل•

.األهلىالعملقانونتعديل•

الماليةاتالمؤسسلكافةاإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةمجالفىرقابيةضوابطباصدارالعامةالهيئةقامت•

.المجالهذافىلرقابتهاالخاضعة

.المصرفيةالمعامالتتطويرلقانونالتنفيذيةالالئحةصدور•

والمبسطةالعاديةالواجبةالعنايةإجراءاتتعديل

اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةمجالفيجديدةرقابيةضوابطصدور.

دعم االطار 

ليوالتشغيالمؤسسى

العقاراتقطاعلتنظيموزاريةلجنةتشكيل•

.األموالغسللقضايامتخصصةنيابةانشاء•

أدلةوتحديثاعدادو،للتفتيشالمخصصةالبشريةالمواردزيادةوالرقابيةبالسلطاتمتخصصةتفتيشفرقتشكيل•

.الميدانيللتفتيشارشادية



أمثلة من اإلجراءات المتخذة بناء على نتائج التقييم الوطني للمخاطر-5
اإلجراءات المتخذةالموضوع

االعتماد علىخفض

ول النقد وتعزيز الشم

المالى

األخرىئاتالفوبعضالحكومةموظفييشملبماكبيرة،بصورةاستخداماتهاوتوسيعالمحليةميزةبطاقةاصدار

الدفعفيرونيةاإللكتالوسائلاستخداموتحفيزدعمأساسيةبصورةيستهدفوالذىللمدفوعاتالقوميالمجلسإنشاء

النقدمنبدال  

المحمولالهاتفطريقعنالدفعوسائلوفيرت

لةنقالقانونهذاويمثلالتنفيذيةوالئحته،2019لسنة18رقمالنقديغيرالدفعوسائلاستخدامتنظيمقانوناصدار

لمخاطرامنالحدمنتضمنهماجانبالىالنقدي،غيرالدفععملياتوتنظيمالماليالشمولتحقيقنحونوعية

.العقاراتفيبالتعاملالمتعلقة

األموالسلغمكافحةووحدةالماليةللرقابةالعامةوالهيئةالمصريالمركزيالبنكمنكلبينتفاهممذكرةتوقيع

والتكنولوجياFinTechالماليةالتكنولوجيااستغاللمجالفىاالتصاالتلتنظيمالقوميوالجهازاإلرهابوتمويل

RegTechالرقابية



أمثلة من اإلجراءات المتخذة بناء على نتائج التقييم الوطني للمخاطر-5
اإلجراءات المتخذةالموضوع

االعتماد علىخفض

ول النقد وتعزيز الشم

المالى

وخدمةلالمحموالهاتفباستخدامالدفعخدمةمنكلبعمالءالواجبةالمبسطةالعنايةإجراءاتبإصداروحدةالقيام

.الماليالشمولوخدماتومنتجاتمقدما  المدفوعةالبطاقات

منتجاتبالخاصةالمبسطةالواجبةالعنايةإلجراءاتايضاحيةمذكرةالمركزىالبنكمعبالتنسيقالوحدةاعداد

.البسيطةلواألعماالحرفأصحابلفئةالحساباتلفتحالتيسيراتبعضاصدارتضمنتالمالىالشمولوخدمات

المالىالشمولدعمبهدفعاما  16سنمنابتداءالحساباتبفتحالسماح.



:القطاعيالتقييممنالغرض

قطاعكلفياإلرهابوتمويلاألموالغسلمخاطروفهمتحديد.

فعالبشكلالرقابيةالسلطاتمواردوتخصيصالمخاطرعلىالقائمالمنهجتطبيق.

للمخاطرالوطنيالتقييملنتائجوفقا  خطورةاألكثرالقطاعاتعليالتركيز.

الرقابيةالسلطاتقبلمنالسنويةالرقابةخطةوضععندعليهاالتركيزيتعينالتيوالمؤسساتالقطاعاتتحديد.

لهامستهدفةتفتيشيةبزياراتالقياميتعينالتيالقطاعاتتحديد.



يالتواألنشطةبعمالئهاالمتعلقةالماليةالمؤسسةتواجههاالتيالمخاطرهي:النشاطمخاطرمؤشرات-

.ديمهاتقوقنواتالمؤسسةتقدمهاالتيوالخدماتالمنتجاتإلىباإلضافةالجغرافيةوالعوامليمارسونها،

لتياباألنشطةترتبطالللمؤسسةهيكليةبسماتالمتعلقةالمخاطرهي:الهيكليةالمخاطرمؤشرات-

.(حداثتهاومدىوهيكلها،،المؤسسةحجممثل)تمارسها

غالباً ما يتم منح مؤشرات مخاطر النشاط أهمية نسبية أكبر من مؤشرات المخاطر الهيكلية



:المؤشراتلنوعيمختلفةمرجحةأوزانتخصيصيمكن



بصورةهاباإلرتمويلأواألموالغسللمخاطرتعرضهاقدالتيللمؤسساتالرئيسيةبالسماتالمتعلقةالمؤشراتتمثل

.اكبر

المؤشراتهذهأهممن:

.(كميمؤشر)المؤسسةحجم-

.(نوعيمؤشر)المؤسسةهيكل-

.(كميمؤشر)العملسنوات-



الهيكليةالمخاطرمؤشراتلعناصرمختلفةترجيحيةأوزانتخصيصيمكن




