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المستجدات الرقابية على صعيد 
وتمويل  مكافحة غسل األموال

سباق بين الرقابة  :االرهاب
 رة والجريمة المركّبةالمبتَكََ

 
انالنائب األول لحاكم مصرف لبن -رائد شرف الدين مداخلة  

 

  الدورة االعتيادية التاسعة والثالثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
  مصر – القاهرة | 5132 / سبتمبرأيلول 31

 
 

 ومؤسسات النقد العربية،أصحاب املعايل والسعادة محافظي وحكام املصارف املركزية 

معايل األخ األستاذ هشام رامز، محافظ البنك املركزي املرصي، رئيس مجلسنا يف هذه 

 الدورة،

رئيس مجلس اإلدارة لصندوق املدير العام و عبد الرحمن عبدالله الحميدي الدكتور األخ  معايل

 النقد العريب،
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مع تتابع األحداث وتفاعل التطّورات اإلقليمية والدولية، يزداد مشهد الجرمية املنظمة العابرة 

الوسائل الناجعة ملكافحة  اجرتاحللحدود تعقيداً وخطورة، ويزداد معه التصميم عىل رضورة 

جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب تُعترب هره. ومبا أن من مظا عنارص هذا املشهد والحدّ 

وتشكل آفة  ،أخطر أنواع الجرمية املنظمة التي متس أمن املواطن والدولة عىل حد سواء

، فقد كُرّست مؤسسات وهيئات دولية وإقليمية ومحلية، رتعرض سالمة املجتمع للخط اجتامعية

 .لسامةحكومية وغري حكومية، للتصدي لهذه الظاهرة ا

 

األموال ومتويل اإلرهاب تسعى إىل  غسلالعصابات التي تعمل يف مجال ونظراً إىل أن 

استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تقنيات متطورة يف وسائل الدفع 

والخدمات املرصفية، كان ال بد للسلطات الرقابية، وبالتعاون مع املصارف واملؤسسات 

يام بعملية تعديل جذرية لتقنيات الرصد املتبعة، وابتكار اإلجراءات اإلحرتازية املالية، من الق

 الهادفة، حتى تتمكن من إقتفاء آثار هذه العمليات والعمل عىل مكافحتها.

 

يف هذا اإلطار، ميكن اإلضاءة عىل بعض القضايا التي أنتجتها عملية التعديل هذه يف إطار 

تطبيقي، وبعضها -ة األخرية، والتي يرتب  بعضها ببعد  إجرايمجموعة العمل املايل خالل الفرت 

 اقتصادي.-اآلخر ببعد  أمني

 

عتامد املقاربة املبنية عىل التطبيقي، برز تطّور منهجي يرتكز عىل ا-عىل الصعيد اإلجراي

الدول والسلطات املختصة ، بحيث تقوم لقطاع املرصيفل (Risk-Based Approach) املخاطر

 اإلجراءاتغسل األموال ومتويل اإلرهاب، واتخاذ مخاطر تحديد وتقييم وفهم ب واملصارف

باستخدام  للسلطات واملصارف هذه املرونةوبالتايل، تسمح ملستوى املخاطر.  املناسبة وفقاً 

 .وتحديد أنسب الطرق وأكرثها فاعلية، جدوىأكرث املوارد بشكل  

 

قييم املتبادل يف إطار مجموعة العمل املايل تطّور منهجي آخر متثّل يف اعتامد عملية الت

ملنطقة الرشق األوس  وشامل إفريقيا، وذلك لقياس مدى التزام الدول األعضاء باملعايري 

. وبالتايل، يحتّم هذا التطّور عىل األموال ومتويل اإلرهاب غسلالدولية املطلوبة الخاصة ب

ة التي متّكنها من تحقيق درجات التزام  الدول العربية اإلستعداد لتوفري املقّومات الرضوري

 عالية، تجنّبها أي انعكاسات  سلبية.

 

اإلقتصادي، فالظاهرة التي تلقى اهتامماً كنتيجة  من نتائج املكافحة -عىل الصعيد األمنيأما 

، هي ظاهرة تخفيف املخاطر. وتكتسب هذه الظاهرة األموال ومتويل اإلرهاب العاملية لغسل

بعداً سلبياً عندما تطبّق بشكل  تعميمي ودون تدقيق بالحاالت الفردية، وبهدف تجّنب كلفة 

رسات الدولية يف عىل الرغم من اعتامدها أفضل املام اإلمتثال العالية. فعىل سبيل املثال،

مع املصارف املراسلة  ابات يف عالقاتهواجه بعض املصارف العربية صعوتحقل اإلمتثال، 
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األمريكية، ويشهد تراجعاً تدريجياً يف عملياته املرصفية، وصوالً إىل انهاء العالقات مع 

املصارف املراسلة. ويحدث ذلك بفعل كلفة متطلبات اإلمتثال املتزايدة، مبا يؤدي اىل إنهاء 

من السوق  ،بالتايل ،جهاخدمات املراسلة لبعض املصارف الصغرية واملتوسطة وإخرا

 املرصفية، لينتهي دورها يف تقديم خدمات حيوية ملجتمعاتها.

 

إضافًة إىل ذلك، متّت اإلضاءة عىل أفضل املامرسات املعتمدة يف مكافحة إساءة اإلستعامل 

من قبل املؤسسات التي ال تبغي الربح، وذلك عرب اتخاذ التدابري الرضورية لضامن عدم 

ؤسسات لتمويل اإلرهاب عن طريق الخدمات املرصفية. كذلك دأبت مجموعة استغالل هذه امل

يف ما يتعلّق بخدمات  املقاربة املبنية عىل املخاطرالعمل املايل عىل تطوير التوجيهات بشأن 

 نقل األموال أو القيم وحصولها عىل الخدمات املرصفية، باإلضافة إىل العمالت املفرتضة.

 

بالذهب، حّددت مجموعة العمل املايل  غسل األموال ومتويل اإلرهابجرائم ويف إطار عالقة 

امليزات التي تجعل من الذهب ماّدة جّذابة لالستخدام اإلجرامي كوسيلة لغسل األموال. فسوق 

الذهب الذي يتميّز بالربحية العالية يؤّمن فرصاً لحصد املغانم الجرمية، ابتداًء من التعدين 

 ة.وانتهاًء بتجارة التجزئ

 

 أصحاب املعايل والسعادة،

يشهد موضوع مكافحة متويل اإلرهاب حالياً اهتامماً كبرياً، خاصًة مبا يتعلّق مبنطقتنا، بعد أن 

أصبح تنظيم "داعش"، مبا يحظى من قدرات  متويلية، يشّكل تحّدياً مصريياً لدول املنطقة 

مبكافحة متويل اإلرهاب جهوداً العربية. ويف هذا املضامر، تبذل املنظامت الدولية املعنية 

مكثفة ملحاولة تحديد األساليب التمويلية التي يعتمدها هذا التنظيم، بغية إيجاد طرق  لتجفيف 

 منابعه.

 

ختاماً، إذا أردنا أن ننشئ بيئة مالية واقتصادية واجتامعية وسياسية سليمة، ال يسعنا إال أن نعي 

غسل كمن يف اإلنخراط والريادة يف مكافحة ت مجتمعاتناحقيقًة ساطعة، وهي أن مصلحة 

 يف بناء نهضة اقتصادية وسياسية ثابتة. نستمر، يك األموال ومتويل اإلرهاب

 

 .وشكراً 

 


