التحول الرقمي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
للسلطات التشغيلية
رصد األنشطة املشبوهة وتحليل التحريات املالية
تتمتع التقنية بإمكانيات هائلة لرفع كفاءة سير عمل منظومة مكافحة غسل األموال ( )AMLوتمويل اإلرهاب ( )CFTوفعالية جهود مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب .في السنوات األخيرة ،قامت السلطات التشغيلية في الشبكة العاملية ملجموعة العمل املالي (فاتف) ومجموعة
إيغمونت لوحدات التحريات املالية (مجموعة إيغمونت) ،بغض النظر عن حجمها ومدى تطورها ،باستخدام ودمج أدوات رقمية متنوعة
لدعم جهودها التشغيلية .تتراوح أنواع هذه األدوات بين األتمتة واستخدام مجموعات كبيرة من البيانات ،والبيانات الضخمة (،)Big Data
والتحليالت املتقدمة مثل الذكاء االصطناعي ( )AIوالتعلم اآللي (.)Machine Learning
ً
سعيا منهما ملساعدة وحدات التحريات املالية ( )FIUsفي االستفادة من التقنية لتعزيز قدراتها ومرونتها التشغيلية ،اعتمدت الفاتف
ومجموعة إيغمونت ً
تقريرا عن التحول الرقمي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للسلطات التشغيلية في أكتوبر  ،2021الذي
يركز على رصد األنشطة املشبوهة وتحليل التحريات املالية .يستعرض هذا التقرير املعني للجهات الحكومية "كيف" و "متى" ينبغي العثور
على األدوات الرقمية املناسبة ،وإدخالها وتسخيرها ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتغلب على التحديات العملية
والتشغيلية التي تواجهها السلطات التشغيلية في أعمالها اليومية خالل املراحل والعمليات املختلفة .ويسلط هذا امللخص الضوء على النتائج
الرئيسية للتقرير.
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ما الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي؟

تشير الرقمنة ( DIGITALISATIONأو  )DIGITISATIONإلى عملية تحويل البيانات التناظرية أي غير اإللكترونية من
مستندات ورقية أو ملفات نصية أو صورية إلى شكل رقمي يمكن قراءته ومعالجته واستنساخه ونقله بسهولة بواسطة أجهزة
الكمبيوتر .في مجال التحريات املالية ،يمكن أن تشير الرقمنة إلى تحويل تقارير املعامالت املشبوهة ( )STRsوتقارير األنشطة
املشبوهة ( )SARsوتقارير معامالت العمالت ( )CTRsوالصور واملعلومات األخرى إلى صيغة رقمية .كما يمكن أن تشمل األتمتة،
التي تساعد على التنظيم ّ
الفعال لألعمال املتكررة وتقليل وقت معالجة األعمال .ومن األمثلة على ذلك التقديم اآللي لتقارير
املعامالت املشبوهة عبر أنظمة البالغ اإللكترونية.

يشير التحول الرقمي ( )DIGITAL TRANSFORMATIONإلى عملية اعتماد األدوات واألساليب
ً
الرقمية من قبل منظمة ،وعادة ما تكون تلك التي لم تقم بتضمين العامل الرقمي كجزء من أنشطتها األساسية
أو لم تواكب وتيرة التغير في التقنيات الرقمية .وعلى عكس عملية الرقمنة ،فإن التحول الرقمي أكثر شمولية،
ً
حيث يشمل املنظمة بأكملها ويغير الثقافة التنظيمية والعالقات مع املستخدمين ،فضال عن إجراءات سير
األعمال.

املصدر :مسرد املصطلحات اإلحصائية ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية2005 ،

ملاذا الرقمنة/التحول الرقمي؟

الحجم

السرعة

للتعامل مع كمية كبيرة من البيانات غير

ملعالجة البيانات الواردة بسرعة عالية مما
ّ
يمكن من اكتشاف وتعطيل عمليات غسل

املبلغة والقطاعات واملعامالت.

األموال وتمويل اإلرهاب في الوقت املناسب.

املهيكلة الواردة من عدد متزايد من الكيانات

التنوع
معالجة وتحليل البيانات الواردة
من قواعد بيانات مختلفة بصيغ
وأشكال وهياكل متنوعة.
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الدوافع الرئيسية
زيادة الكفاءة

تحسين الجودة

الحاجة لتنظيم وتبسيط العمليات اليدوية املتكررة لجمع
كميات كبيرة من البيانات غيراملهيكلة الواردة من عدد كبير
من الكيانات املبلغة.

الحاجة العطاء األولوية لتقارير املعامالت املشبوهة
ذات التحقيقات األعلى قيمة إلجراء تحليالت مفصلة
ومستهدفة.

تسمح األتمتة واملبادرات الرقمية األخرى بجمع وفرز كميات كبيرة
من البيانات واملعلومات من مصادر مختلفة وقواعد بيانات
منظمة بشكل مختلف ليتم تحليلها ً
الحقا.
نتيجة لذلك ،يمكن لوحدات التحريات املالية معالجة املزيد من
البيانات بشكل سريع.

إن تقنيات التنقيب عن البيانات النصية غير الخاضعة لإلشراف
مثل معالجة اللغة الطبيعية ( ،)NLPأو التعلم اآللي الخاضع
لإلشراف مثل تسمية وترميز البيانات ،تسمح ألنظمة الكمبيوتر
بالتعلم من البيانات الواردة في تقارير املعامالت املشبوهة والتقارير
املختلفة ،لتحديد األنماط ،واستخالص االستنتاجات ً
بناء على
القواعد التي وضعتها وحدات التحريات املالية .نتيجة
لذلك ،يمكن لوحدات التحريات املالية أن تعد
تحليالت ذات جودة أعلى.

ما هي الدوافع الرئيسية التي تحث وحدات
التحريات املالية على إدخال التقنية الرقميةً ،
بدءا
باألتمتة حتى التحليالت املتقدمة ،لدعم جهودها في

تعزيزكفاءة
استخدام املوارد
تخصيص وتعيين املوارد البشرية
املحدودة بشكل أفضل.

التعامل مع التحريات املالية ،وتقاريراملعامالت
املشبوهة املستلمة ،وغيرها من املعلومات املتاحة؟

اعتماد نهج قائم على
املخاطر ملكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب
تحديد الشرط املسبق األساس ي
لتطبيق نهج ديناميكي قائم على املخاطر
في أعمال وحدة التحريات املالية.

تساعد األدوات الرقمية في توفير الوقت للمحللين في أداء املهام

يمكن للتعلم اآللي واألدوات األخرى املستندة إلى الذكاء

العادية مثل التحقق من البيانات وفرز كميات كبيرة من البيانات،

االصطناعي أن تساهم في األتمتة الجزئية لعملية تحليل املخاطر
ّ
املعتمدة على كميات كبيرة من البيانات غير املهيكلة .قد تمكن

لذلك ،يمكن لوحدات التحريات املالية زيادة استفادتها من مهام

هذه األدوات وحدات التحريات املالية من تحديد املخاطر

ً
تعقيدا .نتيجة
وتسمح لهم بالتركيز على املهام التحليلية األكثر

املحللين إلى أقص ى حد ممكن.

الناشئة التي ال تتوافق مع بيانات املخاطر املحددة من قبل،
والتحقق من النتائج املعدة على أساس تحليل املخاطر التقليدي
وتعديلها.
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االعتبارات االستراتيجية

من شأن الرقمنة والتحول الرقمي أن توفر فرص هائلة لتسهيل وتسريع سير أعمال وحدات التحريات املالية ،وهناك احتياجات فعلية
الستخدام التقنية من قبل وحدات التحريات املالية لحل بعض التحديات اليومية التي تواجهها .وتعتبر صياغة االعتبارات االستراتيجية
ً
الرئيسية قبل ادخال واعتماد املبادرات الرقمية في املنظمة ً
أساسيا إلطالق أي برنامج.
أمرا

تحديد الرؤية:
ما االنجازات املستهدفة؟
تحديد األهداف واملبادئ األساسية للبرنامج ،وتوضيح األهداف املتوسطة والطويلة املدى ،وقيمة
األعمال ،وتحديد موضع البرنامج.
مواءمة رؤية موحدة مشتركة داخل وحدة التحريات املالية ،عبر اإلدارات املختلفة وبين كبار املديرين
التنفيذيين واملحللين العاملين في الخطوط األمامية.

التخطيط وقياس األداء:
ما املرحلة الحالية؟
مراجعة سير العمل الحالي والبيانات واملعلومات املتاحة (من حيث نقاط القوة والضعف) واملوارد
املتاحة (بما في ذلك القوى العاملة واملوارد املالية واألجهزة) والقدرة واالمكانية (من حيث مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقنية املعلومات).
معرفة الفجوات في االحتياجات واملوارد واالمكانيات في وحدة التحريات املالية ،وتحديد التقنيات أو
األدوات املتاحة ً
حاليا ملساعدة وحدة التحريات املالية على تحديد الحلول املمكنة املثلى التي تتناسب
مع االحتياجات التشغيلية بشكل أكبر.

تحديد األولويات:
من أين نبدأ؟
حدد االحتياجات املستعجلة بشكل أكبر لوحدة التحريات املالية والخطوات األكثر أهمية في سير
أعمالها التي ستحقق أعلى فائدة من خالل البرنامج.
ابدأ بشكل صغير واستراتيجي من خالل إيجاد مشكلة صغيرة ولكن مهمة ،وجرب الحلول املمكنة.

بناء بيئة تمكينية:
البدء بتنفيذ برنامج يدعم تطويرعملية اتخاذ القرارات والتعلم اآللي
السعي وراء موافقة وتأييد أصحاب املصلحة ً
بدءا بكبار املسؤولين الحكوميين وموظفي/محللي
وحدة التحريات املالية إلى الكيانات املبلغة من خالل فهم احتياجاتهم وترجمة املنافع املحددة لهم
التي يهدف البرنامج إلى تحقيقها.
بناء بيئة رقمية مرحبة بالتغيير من خالل توفير املوارد الالزمة في جميع مراحل تطوير البرنامج (على
سبيل املثال ،إنشاء فريق تحليل متقدم ،سواء كان دا ً
خليا أو من خالل االستعانة بمصادر خارجية؛
توفير موارد كافية تغطي تكلفة التطوير األولي وتكاليف التشغيل والصيانة املستمرة) ،وتوفير فرص
التدريب للموظفين املعنيين.

التنفيذ:
هل تم تحقيق األهداف؟
البد من قياس ومراقبة وتتبع التطور لضمان تحقيق األهداف واملخرجات املنشودة.
اتباع استراتيجية اختبر وتعلم ( )Test-and-learnمن خالل جمع بيانات التغذية الراجعة من
املستخدمين .إذا نجحت العملية ،قم بتكرارها وتوسيع نطاقها .أما إذا لم يتم تحقيق األهداف
املرجوة من خاللها ،فينبغي مراجعة البرنامج وإعادة ضبطه وصقله.

تعزيزالتعاون:
تحديد مصادرالتعلم ووسائل التحسين والتطوير
التواصل مع أصحاب املصلحة الداخليين والخارجيين (مثل الكيانات املبلغة ،أو وحدات التحريات
املالية األخرى أو السلطات املختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) لفهم ومعرفة
احتياجات املستخدم النهائي الخاصة بهم وتجاربهم املماثلة ،والحصول على مالحظاتهم حول
البرنامج.
اعتماد نهج الفريق الذي يقوم على أساس التواصل املفتوح بين املطورين واملستخدمين لضمان أن
التطبيق الرقمي املقترح سيحقق نتائج مجدية.

الفرص التي توفرها الرقمنة والتحول الرقمي

زيادة استخدام البيانات من مصادر جديدة

تعزيزالقدرات التحليلية

ومصادرأخرى

للتعامل مع األعداد املتزايدة من تقارير املعامالت املشبوهة ()STRs

تسمح املبادرات الرقمية ملحللي وحدة التحريات املالية امكانية
ً
ً
الوصول األوسع واملحدث والفوري واألكثر مباشرة ومالءمة للبيانات

وتقارير األنشطة املشبوهة ( )SARsوتقارير معامالت العمالت

املخزنة في عدة قواعد بيانات داخلية ،وقد تكون قواعد بيانات خارجية

( )CTRsوغيرها من التقارير من خالل تحديد األولوية في تسخير املوارد
ً
تقدما من التحليل
البشرية املحدودة للعمل على مستوى أكثر

تابعة لسلطات مختصة أخرى ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

والتغذية الراجعة ،وبالتالي:

أو الكيانات املبلغة ،باإلضافة إلى مصادر املعلومات املتاحة للجمهور.

زيادة كفاءة ودقة وجودة التحليل التشغيلي ودراسة الحاالت من

ويمنح هذا الفرصة للمحللين بإمكانية إعداد تحليالت أكثر صلة

خالل استخدامات األنظمة الرقمية لجمع تقارير املعامالت

وشمولية.

املشبوهة ،متبوعة بتحليالت متقدمة؛
تمكين وحدات التحريات املالية من تنقيب البيانات من أجل تحديد

رفع قدرات معالجة البيانات
توفر املبادرات الرقمية ً
فرصا ملحللي وحدة التحريات املالية للتعامل
مع الكميات الكبيرة من البيانات غير املهيكلة وذات التنسيقات
املختلفة ومن مصادر مختلفة في إطار زمني ال تسمح به العملية اليدوية
التقليدية .وهذا من شأنه أن يسمح للمحللين استنتاج الروابط بين
املعامالت املشبوهة والشبكات املشبوهة من خالل تحليل كمية أكبر
من املعلومات ذات الصلة.

أنماط األنشطة الواسعة النطاق أو املبعثرة التي قد تشير إلى الهيكلة
أو غسل ل للل األموال ،والتي قد ال تكون واضل ل للحة ومرئية من خالل تقرير
فردي أو عدد قليل من تقارير املعامالت املشبوهة؛
تحسين جودة التحليل االستراتيجي باستخدام النطاق الكامل
ً
للبيانات املتاحة بأكثر الطرق شموال وفعالية واملدعومة بالتحليالت
املتقدمة.

ً
تحقيق ً
فهما وإدارة أفضل ملخاطرغسل األموال
وتمويل اإلرهاب
يسمح التعلم اآللي واألدوات األخرى املستندة إلى الذكاء االصطناعي
بمعالجة كميات أكبر من البيانات ،كما يمكنه أتمتة عملية تحليل
ّ
املخاطر بشكل جزئي ،والذي قد يمكن وحدات التحريات املالية من
تحديد املخاطر الناشئة التي ال تتوافق مع بيانات املخاطر املحددة
من قبل ،والتحقق من النتائج املعدة على أساس تحليل املخاطر
التقليدي وتعديلها.
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جمع تقاريراملعامالت املشبوهة وغيرها من املعلومات
ذات الصلة ونقلها وإحالتها وتخزينها بشكل آمن
امكانية نقل تقارير املعامالت املشبوهة واملعلومات األخرى ذات الصلة
وإحالتها عبر مختلف اإلدارات داخل وحدة التحريات املالية ،والكيانات
املبلغة ،والسلطات املختصة املحلية/الدولية .توفر األدوات الرقمية
ً
فرصا لجمع ونقل هذه املعلومات بشكل آمن ،وقد يسمح تطبيق
األدوات الرقمية ً
أيضا بالتواصل بطريقة آمنة تتوافق مع اإلطار
القانوني ذي الصلة (بما في ذلك حماية البيانات ومتطلبات
الخصوصية).

تحسين إدارة تقاريراملعامالت املشبوهة
فيما يتعلق باستالم تقارير املعامالت املشبوهة وتخزينها وتحليلها،
ً
فضال عن تقديم التغذية الراجعة إلى الكيانات املبلغة.
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أبرز الفوائد
من شأن الرقمنة والتحول الرقمي أن توفر فرص هائلة لتسهيل وتسريع سير أعمال وحدات التحريات املالية ،وهناك احتياجات
فعلية الستخدام التقنية من قبل وحدات التحريات املالية لحل بعض التحديات اليومية التي تواجهها .وتعتبر صياغة االعتبارات
ً
االستراتيجية الرئيسية قبل ادخال واعتماد املبادرات الرقمية في املنظمة ً
أساسيا إلطالق أي برنامج.
أمرا

جمع البيانات

ّ
تقليل التدخل البشري في املهام املتكررة ،وبالتالي يزيد من دقة البيانات ويمكن من تخصيص املوارد للمهام ذات األولوية
األعلى.
تخفيض الوقت الالزم لجمع وإدخال البيانات من قبل الكيانات املبلغة ووحدات التحريات املالية.
يسمح باسترجاع البيانات ً
الحقا لتحليلها وإحالتها.
يسمح باستخدام التحليالت املتقدمة فيما بعد ،حيث يتطلب استخدام الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي مجموعة كبيرة
من البيانات املتاحة بشكل منظم ومتناسق.

فرز البيانات
يغني عن الوقت الالزم استغراقه للفرز اليدوي لتقارير املعامالت املشبوهة ،لذا يسمح للمحللين بالتركيز أكثر على
مراجعة وتحليل تقارير املعامالت املشبوهة األكثر صلة ،والتركيز بدرجة أقل على تلك التقارير األقل صلة أو جودة.
يقلل من التشويش الذي ينتج عن العدد الكبير من النتائج اإليجابية الزائفة ،أو فرز تقارير املعامالت املشبوهة
منخفضة القيمة وغيرها من املعلومات الواردة عبر آلية االبالغ والقنوات األخرى.

دمج البيانات
يسمح بإنتاج نتائج أكثر دقة ومالءمة وذات مغزى الستخدامات املحللين من خالل تنظيم أفضل للبيانات خالل إطار
زمني أقصر.
ً
يسمح بإمكانية إجراء بحث تلقائي شامل في الواجهة األمامية للبرنامج من قبل املحللين بدال من قضاء قدر كبير من
ً
الوقت في تصفح قواعد بيانات املتعددة وإجراء عمليات بحث يدوية .ويجعل هذا عمليات البحث األكثر شموال
ً
أمرا ً
واستهدافا ً
ممكنا.
جاهزية البيانات في حال االستخدام الالحق للتحليالت املتقدمة.

تحليل البيانات

يسمح بتفسير أفضل ّ
وفع ال للكم الهائل من البيانات املستخدمة في التحليل االستراتيجي للكشف عن املجرمين أو
ً
مسبقا ،وللمساعدة في تحديد الحاالت املحتملة التي قد تحتاج ملزيد من التحليل
الشبكات اإلجرامية غير املعروفة
التشغيلي املتعمق:
من خالل عرض البيانات املعقدة بشكل م َّ
صور من خالل رسوم بيانية ،وبالتالي يسهل من امكانية تصور املحللين
لتدفقات األموال املحتملة واتجاهات عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وروابطها ،وأنماطها في مرحلة مبكرة.
من خالل ربط مختلف األفراد والكيانات واملعامالت املستقلة ،وخاصة تلك التي تتضمن شبكة كبيرة ،وبالتالي
تسهيل تحديد الروابط املحتملة بين الكيانات املختلفة ،وطبيعة هذه العالقات.

نقل وإحالة البيانات

يسمح بنقل البيانات بشكل ّ
فعال ومبكر وآمن بين الكيانات املبلغة والسلطات املختصة املحلية/الدولية األخرى في
الوقت املناسب.

يقلل من كمية الوقت الذي يستغرقه املحللون في االستجابة لطلبات النقل واإلحالة الروتينية ويوفر لهم ً
وقتا للتركيز
على التحليالت ذات القيمة املضافة األعلى.
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التحول الرقمي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للسلطات التشغيلية  -رصد األنشطة املشبوهة وتحليل التحريات املالية
تلخص هذه الوثيقة النتائج الرئيسية للتقرير املشترك بين مجموعة العمل املالي (الفاتف) ومجموعة إيغمونت املوجهة للجهات الحكومية حول "كيف"
و "متى" يمكن العثور على األدوات الرقمية املناسبة وتبنيها وتحسينها ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتغلب على التحديات العملية
والتشغيلية التي تواجهها السلطات التشغيلية في أعمالها اليومية خالل املراحل والعمليات املختلفة.
ملزيد من املعلومات عن مشاريع الفاتف األخرى املتعلقة بالتحول الرقمي ،يرجى االطالع على:

فرص وتحديات التقنيات الجديدة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
إجراء تقييم لجمع البيانات والتحليالت التعاونية وحماية البيانات
متاحة على www.fatf-gafi.org

