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 الهاتف النقال  والدفع عن طريق الدفع المسبق طاقاتبب فيما يتعلق النهج القائم على المخاطر

 وخدمات الدفع  اإللكتروني

 

 المقدمة  -1       

بشكل عالمي إلى  (NPPSجديدة )لالدفع ا خدام منتجات وخدماتالتطور السريع وزيادة فعالية إستآدى  -1

ت بحيث ال يتم إستخدامها ألجل خلق تحديات للدول و مؤسسات القطاع الخاص في تأمين هذه المنتجات و الخدما

محاربة تمويل اإلرهاب قلق هيئات مكافحة غسل األموال ومما أثار تمويل اإلرهاب وغسل األموال 

AML/CFT)) فيما يتعلقتمويل اإلرهاب  محاربةوظيف لوائح مكافحة غسل األموال وتو ويرودفعها لتط 

  (𝟏)مفصال   ا  تقرير ( FATF )المالي  العمل موعةمج ت حيث أصدر .(NPPS لجديدة)و خدمات الدفع ا بمنتجات

: األبعاد المحتملة علىالذي يسلط الضوء و (NPM لجديدة )الدفع ا وسائلعن  2010و  2008 و 2006في سنة 

تلف من طريقة الناجمة عن سوء إستخدام هذه الوسائل من قبل المجرمين؛ وكذلك التعريف بعوامل الخطر التى تخ

؛ باإلضافة إلى خطط مجابهة الخطر التي يمكن من خاللها إعتمادا  على الفعالية الوظيفية ة إلى أخرى،دفع حديث

ة العمل المالي تصاعد ربط طريقة او خدمة دفع حديثة محددة بالمخاطر التى قد تنجم عنها. وتدرك مجموع

. المركزية الت األلكترونية الرقمية غيرالتقنيات المستحدثة الجديدة في هذا المجال بما في ذلك العم إستخدام هذه

في تقييم هذه  هذه التوجسات وكذلك إصرارهم على المضي قدما  العمل المالي حيث تعكس نقاشات مجموعة 

 لتي تنتج عنها.ا خطار غسل األموال و تمويل اإلرهابالمخاطر وإيجاد الوسائل الضرورية لمجابهة أ

 لمستهدفةا الفئة و النطاق    -أ              

 و األموال غسل فحةبمكا للتدابير والقوانين الخاصة المخاطر منهجية إدارة دليل  الورقة ههذتطرح  -2

المسبق  الدفع  لبطاقات ( NPPS دمات الدفع الجديدة )بمنتجات وخ المرتبطة AML/CFT  اإلرهاب تمويل

. FATF المالي العمل مجموعة توصيات مع يبالتماش ،والدفع عن طريق الهاتف النقال وخدمات الدفع اإللكتروني

ما جاء  على ءللبنا حيث انه يهدف. المحلية الهيئات  سلطات و صالحيات يتجاوز ال و ملزم غير النهجو يعد هذا 

تطبيق المتعلق بتطوير والحالي العمل المالي إستكمال نهج مجموعة المفصل و المالي العمل مجموعة تقرير في

 دليل بما في ذلك وبوجه الخصوص ،األموال وتمويل اإلرهاب لمخاطر الخاص بمكافحة غسلا على النهج القائم

وكذلك تلعب منتجات و خدمات  تمويل اإلرهاب، مخاطر غسل األموال و (2)بخصوص تقييم المالي العمل مجموعة

 مكافحة طرق ل المالي فيمع نهج مجموعة العم الدفع الحديثة دور مهم في الشمول المالي. هذا النهج يتماشى

 (.FATF( )2010( و ) FATF( )2006( ،)FATF( )2008انظر مجموعة العمل المالي ) -1

(، تحدد هذه الوثيقة المبادئ العامة التي قد تكون بمثابة إطار مفيد في تقييم مخاطر غسل األموال / تمويل اإلرهاب على المستوى FATF( )2013ِAانظر ) -2

ن ، قد تكون هذه المبادئ مفيدة أيضا عند إجراء تقييمات المخاطر لنطاق أكثر تركيزا. كما ال يهدف التوجيه إلى وصف كيفية تقييم المشرفيالوطني. و مع ذلك

 للمخاطر في سياق اإلشراف القائم على المخاطر.
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يق إجراءات المؤسسات المالية في تطبالذي يدعم الدول و ،الشمول المالياألموال وتمويل اإلرهاب و غسل 

 باإلجراءات اإلخالل بدون المالي، للشمول الوطني الهدف افقتو التيتمويل اإلرهاب افحة غسل األموال ومك

كامل وحذر نهج مت تطبيقأن  المالي العمل مجموعة تدرك ،الخصوص وبهذا. (𝟑)الجريمة مجابهة بهدف المطبقة

ن يؤدي بشكل غير متعمد إلى إقصاء أعمال تجارية شرعية و يمكن له أتمويل اإلرهاب لمكافحة غسل األموال و

. المراقبة الشاملةاضعة لإلشراف وإستخدام خدمات غير خ مما يجبرهم على لنظام اإلقتصادي،مستهلكين من ا

تمويل اإلرهاب الوصول إلى الخدمات المالية لألشخاص المستثنيين األموال وفحة غسل مكاظوابط ويجب أال تمنع 

 تدرك مجموعة العمل المالي أن الشمول المالي يمكن أن يقلل من تأثير نظام مكافحة غسلكما و مصرفيا . ماليا  

 وتمويل اإلرهاب يجب أن يعتبرلهذا فالشمول المالي ومكافحة غسل األموال و ،األموال و محاربة تمويل اإلرهاب

 كقضايا مساعدة تكميلية.

. والتى تشمل للخدمات المالية التقليدية بديلا  وسائل مبتكرة تقدم   NPPS بر خدمات و منتجات الدفع الجديدةتعت -3

تتضمن وسائل جديدة إلجراء عمليات دفع من خللها أو تسهيل الوصول التى مجموعة  من الخدمات و المنتجات 

ألنظمة التقليدية لتحويل وكذلك المنتجات التى ال تعتمد على ا تروني التقليدية للمبالغ الصغيرة،إلى أنضمة الدفع األلك

المنتجات فإن الطبيعة المتغيرة لهذه الخدمات وأو المؤسسات. وبالنظر إلى التطور السريع و قيم مالية بين األفراد 

عمد من ديم أي تعريف بشكل أدق لما تعنيه منتجات وخدمات الدفع الجديدة قد يحد وبشكل غير متأي محاولة لتق

الضوء على  ندرك بأنه وبينما يسلط هذا النهجبهذا الخصوص فإنه من المهم أن و .إمكانية تطبيق هذا النهج

. دمات أخرى ال تشملها هذه الورقةفإنه قد ينطبق بشكل مساوي على منتجات وخالخدمات ووسائل الدفع الجديدة 

وخدمات الدفع فإنه سيسلط الضوء بوجه الخصوص على ثلث أنماط لمنتجات  ،لكي نؤكد بأن هذا الدليل ذات صلةو

( خدمات الدفع عن طريق 3)   .( خدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال2)    .( بطاقات الدفع المسبق1:)الحديثة

ا و  شبكة المعلومات. أي بين  ،فيما بينها من الجدير بالملحظة بأن منتجات وخدمات الدفع الحديثة تزداد إرتباطا

 .األنماط الثلثة ووسائل الدفع التقليدية

من خلل وسائل جديدة ومبتكرة. حيث يشمل ذلك إستخدام   كخدمات الصيرفة، التقليدية، الخدمات الماليةم يتقديتم  -4

شبكة المعلومات والهاتف النقال. وبينما يتوجب على الحكومات والمؤسسات المالية بأن تقوم بتحديد وتقييم مخاطر 

إنهم ف ،(𝟒)لهذه الخدمات المالية التقليدية وسائل التسليم الحديثةالتي قد تنشأ عن  غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تعنى بوسائل الدفع المبتكرة والتدابير التى من شأنها خفض   .  حيث أن هذه الورقةاليقعون في نطاق هذا النهج

 الحديثة.مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناجمة عن وسائل الدفع 

في المقام األول إلى السلطات العامة المشاركة في وضع ضوابط لمنتجات وخدمات الدفع الجديدة  هذا النهج موجه  -5

وتوفير  )خصوصاا المراقبون وصناع السياسات( وكذلك مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في تصميم وتطوير

 الجديدة،   وخدمات الدفع . يشمل ذلك المؤسسات المالية التى تصدر وتدير منتجاتوخدمات الدفع الجديدة منتجات

 .راف القائم على المخاطرشاإل( FATFالمالي ) أنظر مجموعة العمل -3
 .(2013B) المالي انظر مجموعة العمل -4
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وضوابط أخرى لتقليل مخاطر غسل األموال   CDDوالعديد ممن لديهم بالفعل ألية التحقق من هوية العملء  

 وتمويل اإلرهاب.

 النهجأهداف    -ب       

 كالتالي: أهداف هذا النهج -6

 منتجات وخدمات الدفع ومن هي الكيانات التي تسهم في توفير ،ح كيفية عمل أنظمة الدفع الجديدةتوضي (أ

 .( ودورهم ونشاطاتهم )القسم الثاني الجديدة 

توصيات مجموعة والتى تشملها  وفير منتجات وخدمات الدفع الجديدةالتحقق من الكيانات المشاركة في ت  (ب

 )القسم الثالث(. مل المالي للمؤسسة الماليةألنها تقع ضمن تعريف مجموعة الع .العمل المالي

 بما في ذلك األخذ  في اإلعتبار ير المنتجات وخدمات الدفع الجديدةعملية توف تحديد المخاطر التى تنطوي عليها (ت

 (.)القسم الرابع المخاطر تخفيفكذلك تدابير أي عوامل خطر ذات صلة، و

على السوق بما في ذلك إذا ما كانت هذه الضوابط ستؤثر على الشمول المالي والتأثير دراسة أثر الضوابط  (ث

 .)القسم الخامس( اإليجابي للودائع النقدية التى تنتقل إلى المؤسسات النقدية الخاضعة للضوابط

تأثير  ، والنظر فيوفير منتجات وخدمات الدفع الجديدةفي تالتحقق من كيفية ضبط ومتابعة الكيانات المشاركة  (ج

 (األموال وتمويل اإلرهاب )القسم السادسلتدابير مكافحة غسل  الفعال  التنفيذ هذه الضوابط واإلشراف على

بط الملئمة لمكافحة غسل األموال االضوكيفية تطبيق  ي اإلعتبار عند تحديدمناقشة األمور التى يجب أخذها ف (ح

مع اإلقرار بأنه قد تكون هناك عدة  ،ى تعالج المخاطرالت هاب لمنتجات وخدمات الدفع الجديدةتمويل اإلرو

 .)القسم السابع( 6، 5، 4، 3في القسم هيئات خاضعة للرقابة بناء على اإلعتبارات الموضحة أدناه 

 وفير منتجات وخدمات الدفع الجديدةدور الكيانات المنخرطة في ت -2       

خدمات الدفع فير منتجات وومن هي الكيانات المنخرطة في تو ، ة كيفية عمل أنظمة الدفع الجديدةتوضح هذه الفقر -7

رية لمنتجات وخدمات النشاطات التى تقوم بها ال سيما أن هيكلية وسمات واألشكال التجاالدور و وكذلك الجديدة

 نها على التعامل مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.تتنوع بشكل كبير، والتى تعمل العديد م الدفع الجديدة

 بطاقات الدفع المسبق   -أ       

والتى تقوم نات كبديل للبطاقات اإلئتمانية )ظهرت بطاقات الدفع المسبق في سوق وسائل الدفع في نهاية التسعي -8

وجود التى تستلزم ك بطاقات السحب األلي )ض(، وكذلالجهة الصادرة للبطاقة بتحديد الحد األدنى للقدرة على اإلقترا

ثمن البضائع والخدمات (. وقد تم إطلق بطاقات الدفع المسبق كأداة لدفع حساب دفع في مصرف أو مؤسسة مالية

إدارة أو تحمل تكاليف فتح وحيث ال تحتاج الجهة الصادرة إلجراء أي تحليل بخصوص حامل البطاقة اإلئتمانية 

ا  ة الدفعمسبقالبطاقات تخدم كثير من سحساب الدفع. وقد ت   ا  حاليا من أالت الصراف  ودولياا  للسحب النقدي محليا

 ، باإلضافة إلى إمكانية إجراء عمليات تحويل من شخص إلى آخر.) ATMsاآللي )
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 لسوق البطاقات مسبقة الدفع تحديات ذات طابع خاص لضوابط المتطورةالديناميكية وتطرح الطبيعة  -9

 األموال وتمويل اإلرهاب لضمان مواكبته للتغيرات والتطورات. حيث يختلف األداء الوظيفي مكافحة غسل

سيلة محدودة الغرض في حلقة سيمة مالية ووبشكل جوهري، فقد تحولت من بديل لق   بطاقات مسبقة الدفع حاليا  لل

ها كن في نهاية المطاف فإنو ل ، وفي بعض الحاالت، لتجسد كل الوظائف لوسيلة دفع مرتبطة بحساب دفع.مغلقة

يشار إليها ببطاقات تجار محدودة) خدم إال إلجراء عمليات شراء فردية أو في نطاق شبكةال تستمالية سيمات ق  

السحب الذاتي (. هذه البطاقات غير مزوده بإمكانية الولوج إلي شبكة أالت في مجموعه مغلقهالدفع المسبق 

هذه البطاقات المنخفضة بالنظر إلي خصائص وها نقدا  من خالل التجار. ة قيمتال يمكن إستعاد كذلكالدوليه و

، فإنها بخاصية إعادة الشحن أو اإلسترجاعال تتمتع كونها بطاقات في مجموعة مغلقة وال سيما أنها المخاطر و

ومن ناحية أخرى . تمويل اإلرهابل األموال والخاص بمكافحة غس النهجكذلك و (𝟓)هذه الورقةتظل خارج منظور 

ول خدمات مشترك بشبكة السداد هناك شبكة لبطاقات سداد تسمح بإجراء أي عمليات تجارية مع أي تاجر أو مم

بق غالبية بطاقات الدفع المس(. حيث أن العمالء يستخدمون قات الدفع المسبق بحلقة مفتوحةويشار إليها ببطا)

. وفي حين إنه ادبحساب الدفع أو السدفي الحسابات المرتبطة موال التي تدار ذات الحلقة المفتوحة للوصول لأل

الطريقة إستخدام الشرائح علي البطاقات بهذه  ، إال أنموال ذات الصلة بشريحة على بطاقةاأل من الممكن تخزين

فر و كذلك تو، سائل دفع إلكترونيه أخرىنقدا  أو بو تمويلهابطاقات الدفع المسبق يمكن حيث إن بعض  .قد تناقص

ضا بالحصول علي تسمح أي، وت السداد ذات الصلة لنقل األموالأيضا أدواالخيارات التي يقدمها حساب الدفع و

يمكن كذلك للمستخدمين إجراء عمليات تحويل أموال و، سحب الذاتي من أي مكان في العالمأالت ال القيمة نقدا  عبر

لدفع و من المنتجات التي تقدم بعض ميزات حسابات ا رةهاتين الحالتين هناك مجموعة كبيمن فرد إلي فرد و بين 

اطر بشكل ( مما يقلل من المخالقدرة المحدودة علي اإلنفاقد ومثل التحميل المحدولكن بإعتماد بعض القيود )

 كبير.

شكل في توفير البطاقات مسبقة الدفع. وتختلف مهام هذه الكيانات وفقا  لل مكن للعديد من الكيانات أن تشاركي -10

نتج البطاقة مسبقة الدفع، والتجار األمر الذي يمكن القيام بعدة مهام  من خالل كيان واحد أو من خالل وكالء. ي لم 

القرار بشأن تحديد أي األجهزة الرقابية التي تقع علي عاتقها  تحديات تنظيمية عند إتخاذي حدث  من شأنه أن

في الفقرة السابعة لمساعدة الدول  تقدم هذه الورقة نهجا   .تمويل اإلرهابلمسؤولية فيما يخص غسل األموال وا

 بالتالي تكون خاضعه لضوابط مكافحة غسلطرف المسؤول وعلي تحديد الكيان أو الكيانات التي يمكن إعتبارها ال

 األموال و تمويل اإلرهاب. و يمكن أن تشمل الكيانات المشاركة في توفير بطاقات الدفع المسبق األتي:

: الكيان الذي يحافظ علي العالقة مع البائع بالتجزئه ويوفر البيانات ألجل قبول الدفع بواسطة البطاقة ) مستهلكال -أ

كالوصول إلي نقاط البيع أو خدمات الدفع التي تدعم مواقع التجارة اإللكترونية( ويقوم بتشغيل الحساب الذي يتم 

 إيذاع مبالغ العمليات التجارية به.

 الحلقة ذات مقدما مدفوعةال بالبطاقات مرتبطة ،اإلرهاب تمويل/  األموال غسل طربمخا متعلقة مخاطر أي توجد ال أنه مفاده موقفا( FATF) المالي العمل يقفر يتخذ ال -5

 .اقاتالبط لهذه المحدود اإلستخدام طريق عن ،المثال سبيل على ،اإلرهاب تمويل/  األموال غسل مخاطر تقليل يتم قد ولكن ،المغلقة
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 نيابةترتيب بيع بطاقات الدفع المسبق بال توفير أو: وهو الكيان الذي يقوم ببيع والموزع )ويشمل البائع بالتجزئة( -ب

 .د مجموعة من الخدمات إلي الزبائنيقوم الموزع كذلك بتزويعن الجهة الصادرة إلي الزبائن و

عداد البرنامج التقني للقيام بالعمليات التجارية بواسطة : وهو الكيان الذي يقوم بإعمليات الدفعمشغل شبكة  -ت

 .الذاتي أو نقاط البيع عند التجارالبطاقة عن طريق أالت السحب 

 .لدفع المسبق مقابل مطالبة الزبونهي الجهة التي تقوم بإصدار بطاقات ا: الجهة الصادرة -ث

أو امج بطاقة الدفع المسبق بالتعاون مع البنك برن: هو الكيان المسؤول عن تأسيس وإدارة مدير البرنامج -ج

الدفع المسبق وتأسيس عالقات مع  مدير البرنامج بتسويق بطاقات . حيث يقوم عادة  المؤسسات المالية اإللكترونية

تقوم بعض الجهات التي تصدر بالبيانات. و العديد من الحاالت يقوم بالتزويد و فيالموزعين أو الزبائن، البنوك و

 امج (.نالبرمن دون إستخدام مدير قات بإدارة برامج اإلدارة بأنفسهم )البطا

عن كيان أخر  مسبقة الدفع بالنيابةات البطاقات هو أي شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بتقديم خدمالوكيل: و -ح

بقة الدفع مسقات بسوق البطا قد تقوم الكيانات التي تلعب دورا  عقد أو تحت إشراف هذا الكيان. و سواء بموجب

 .و يعتمد ذلك علي نموذج النشاط الذي تم إختياره ،عن كيانات أخرى بالتصرف بالنيابة

 الهاتف النقالالدفع بواسطة  -ب      

ل العالم في إنتشار الهواتف النقالة حوتطورية بدأت مع بداية نتيجة لعملية  باألجهزة النقالة السدادتعتبر خدمات  -11

 ورية بقدرة الهواتف المحمولة علي تحميل البيانات،مكن ربط المرحلة األولى لهذه العملية التطينهاية التسعينيات. و

والذي إستحوذ علي إهتمام البنوك مما دفعهم إلطالق خدمة اإلستفسارات األساسية مثل اإلستفسار عن رصيد الحساب، 

مالية. و يشار المبالغ اليات المالية كتحويل في التوسع ببطء إلي مجموعة من الوظائف لتشمل خدمات العمالثم البدء 

تتميز هذه المرحلة في الغالب بأن البنوك هي الجهات الفاعلة  ، حيثبأنها الصيرفه المتنقلة إلي هذه الخدمات إجماال  

عبر الهاتف  "الخدمات المصرفيةالرئيسية في تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف النقال. و كما لوحظ أعاله، ال تزال 

. خارج نطاق هذه الورقة ت المبتكرةو الخدمات المالية التقليدية األخرى التي يتم تقديمها من خالل القنواالنقال" 

تختلف هذه الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال عن نماذج الدفع عبر الهاتف التي تتمحور حول البنوك حيث يتم و

 هو موضح أدناه . تقديم منتجات أو خدمات جديدة إلي عمالء جدد، كما

والمنتجات المالية اإللكترونية والتي بدورها حفزت  ن زيادة إنتشار الهواتف النقالةتتعلق المرحلة الثانية بتزام  -12

العديد من الكيانات لتجربة المنتجات المالية اإللكترونية على بدء إجراء المعامالت من خالل الهواتف المحمولة 

إلرتباط المنتجات  . ونظرا  التي تعمل على نمط الدفع المسبق تجار التجزئةلكة التوزيع عن شب كتصميم رئيسي فضال  

 ، الجهات الواقعفي و. بحسابات مدفوعة مقدما فإن الكيانات غير المصرفية كانت نشطة أيضا   المالية المحمولة غالبا  

ت عدة هيئات قضائية هذه وقد واجه. ناجحونموال سلكية كانوا تجار نقل أ الالفر خدمات اإلتصاالت السلكية والتي تو

 ، وسمحت إما بتطويرها دون وضع أي ضوابط أو تنظيمها من خالل وثائق ترخيص أو تسجيل خاصة أو منعالتطورات

قال تنمو وتسهم بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقابلة للنقل في األسواق الناشئة . ولكن اشكال األموال التشغيلها

اسعة من الخدمات يتعاملون مع البنوك إمكانية الوصول إلى مجموعة و، حيث توفر لألشخاص الذين ل الماليفي الشمو
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 . المالية الرسمية

خدمات  بر الهاتف النقال عبارة عن مزوديالمؤسسات المالية اليوم والتي تقوم بتسهيل عمليات الدفع عقد تكون  -13

( B2Pالذين تشمل نشطاتهم نقل األموال من مؤسسة تجارية إلى شخص )داع ويبين بنوك أو مؤسسات إ يةدفع تقليد

، والموضح في مسرد مجموعة العمل المالي (G2Pأو من حكومة إلى شخص )( P2Pأو من شخص إلى شخص )

، فإن العديد من سسة التجارية والتقنية المستخدمة. وبناء على نوع المؤ(MVTSكخدمات تحويل األموال أو القيمة )

. ويشمل هؤالء م خدمات الدفع عبر الهاتف النقالللمؤسسات المالية التي تقدالخدمات هم شركاء أساسيون  يمزود

و مجموعات وضع معايير صناعة  ،يشمل مصنعي معدات الهاتف النقال و قد ،النقال الشركاء مشغلي شبكة الهاتف

، فإن المؤسسات التجارية تستخدم المستخدمة ومن حيث التكنولوجيا .و مطوري البرامجاإلتصاالت و شبكات الدفع 

 لي اإلنترنت عبر الجوالالوصول إي ذلك الرسائل النصية وبما ف األساليب لتسهيل الدفع عبر النقالمجموعة من 

 (.USSDالمهيكلة )، و بيانات الخدمة التكميلية غير وبطاقات هوية المشترك المبرمجة نيةاواإلتصاالت الميد

عادة ، وبين المؤسسات التجارية كبيرا   فا  تشغيل خدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال إختالوتختلف طبيعة  -14

، مما يمثل تحديات للدول في وضع خدمات الدفع الجديدةمع منتجات وماتنطوي علي تقنيات جديدة وإرتباطات أخرى 

لمقدم الخدمة الذي يتولى الدور  ا  تختلف نماذج العمل وفقنظيم فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وت

اليعتبر وصف ونظام األساسي الفني المستخدم. لل كذلك وفقا  و ،أو الحقا   القيادي، سواء كانت الخدمة مدفوعة مسبقا  

 و كذلك ال يصف أي مخطط محدد. بل إنه يوفر تعميما   شامال   أدناه وصفا   دمات الدفع عن طريق الهاتف النقالخنماذج 

حة غسل األموال لوائح مكافابير وتطبيق تدفي تطوير ونمطية لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال للمساعدة سمات اللل

 تمويل اإلرهاب.و

م يكون العمالء هم أصحاب الحسابات في البنك الذي يقدالهاتف النقال المرتبط بالبنوك،  في نموذج الدفع عبر -15

 يلدية من خالل الهاتف النقاليختلف هذا عن توفير الخدمات المصرفية التق ،مع ذلكدفع عبر الهاتف النقال. وخدمة ال

المرتبط مسبقا و المقيدلخدمة غير  م تقديمها من خالل الهاتف النقالجديدة يت منتجاتحيث يقوم البنك إما بتطوير 

يقوم  كمابحساب دفع. رتبط التي ال ت لألموال اإلكترونية وا  ، يكون مزودعن ذلك ، أو بدال  بحسابات معامالت محدودة

ية أل عبرإستالم رسائل الدفع من إرسال ومعالج الدفع لتمكين عمالء البنوك يات والبنك بالتعاون مع مطوري البرمج

. يتم ية المحلية أو شبكة بطاقات الدفع، مع تسوية المدفوعات عبر شبكة المقاصة األلالوصول الخاصة بالهاتف النقال

 صر دور مشغلي شبكة الهاتف النقاليقت. وبنك العمالء أو حساب بطاقة الدفعفي إيذاعها  و/أوسحب األموال من 

MNO  ال تدير أو تحتفظ بأموال التي تمكن من نقل رسائل الدفع و ،علي توفير خدمة شبكة اإلتصاالتفي هذا المثال

عليه الحصول علي ترخيص  ال يستوجب ذلك فإن مشغل شبكة الهاتف النقالبناء علي و العميل عند أي مرحلة.

 . ما أن البنك هو مقدم خدمات الدفعالخدمات المالية طال

تقدم  ، فإن شركات تشغيل شبكات النقالقال المتمثل في مشغل شبكة النقالر نموذج الدفع عبر الهاتف النفي إطا -16

. وعادة ما يتم ساسية الخاصة بهات اإلتصاالت األكوسيلة إلضافة قيمة إلي خدما مات الدفع بواسطة الهاتف النقالخد
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إذا كانت األموال و. نفسه أو شركة تابعة وع مسبقا من قبل مشغل شبكة النقالحتفاظ بإموال العمالء في حساب مدفاال

مثل بعض  كمزود خدمة إئتمان أو دفع قصير األجل لعمالئه، تماما   لنقالعتبار مشغل شبكة ايمكن ا ه، فإنمدفوعة مقدما  

النسبة يزيل مخاطر اإلئتمان ب في هذا الصدد، فإن الحساب المدفوع مسبقا  . و(𝟔)ات الدفع ثالثية األطرافامج بطاقبر

مع مشغل شبكة  يعتبر علي عالقة مدين اب مدفوع الحقا  يل الذي لديه حس، في حين أن العملمشغل شبكة الهاتف النقال

. رة علي توسيع خدماتها عبر الحدودشركات لديها القد هاتف النقالما يكون مشغلي شبكات ال غالبا  و. الهاتف المحمول

 .الدفع عبر الحدودنونية أو فنية أمام توفير خدمات اعلي خدمات الدفع التي ال توجد فيها عوائق ق قد ينطبق هذا أيضا  و

تي تقدمها المؤسسات ال ن خدمات الدفع عبر الهاتف النقال، يمكن أن يكون هناك مجموعة مبين هاتين الحالتين -17

ي عمالء جدد في المناطق الذين شاركو في إنشاء شبكات وكالء للوصول إل مشغلي شبكات الهاتف النقالوالمالية 

 مات مشغلي شبكات الهواتف النقالةخد نقاط، تقدم في مثل هذه الحاالتو .مصرفيبنظام حظى التي عادة ال ت الجغرافية

تسجيل العمالء، ودة، كلة لتلك الخاصة بفروع البنوك ذات االغراض المحداثخدمات مموغيرهم من تجار التجزئة 

  .مالت الدفع بواسطة الهاتف النقالودفع المبالغ النقدية لتسوية معا والودائع

مع خدمات الدفع األخرى. حيث يشترك مشغلوا شبكات الهاتف  تزداد خدمات الدفع عبر الهاتف النقال ترابطا   -18

كات تحويل األموال اإللكترونية كي يتمكن العمالء المحليون من الوصول إلى أجهزة الصراف األلي المحمول مع شب

من تمرير بطاقة الدفع. ولكي يتمكن العمالء من الوصول إلى النقد )محليا   للسحب النقدي عن طريق إدخال رمز بدال  

ر بطاقات الدفع في تقديم بطاقات مدفوعة مسبقا  ودوليا (، فإن مشغلي  شبكات الهاتف النقال تتشارك مع شركات إصدا

 ذات حلقة مفتوحة.

خدمات الدفع عبر الهاتف النقال التي يتم تقديمها ألجل عمليات شراء من تاجر واحد أو مجموعة محدودة من  تقع -19

الرنين ( خارج نطاق التجار، مع قيمة محدودة للمنتجات المرتبطة بإستخدام الهاتف النقال ) مثل التطبيقات أو نغمات 

هذه الورقة. إن عملية إستخدام بعض خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال بهذه الطريقة قابلة للمقارنة مع البطاقات 

التنظيم المتوخى تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و المدفوعة مسبقا ذات الحلقة المغلقة والتوجيهات بشأن

من أجل التوضيح، ليس المقصود من هذا التوجيه أن ود تطبيقها علي هذه الخدمات. وقصفي هذه الورقة ليس الم

من قبل مشغلي شبكات الهاتف النقال. و مع ذلك،  يتعامل مع إنشاء أو بيع أو نقل أو إستهالك الرصيد قبل أو بعد الدفع

 لة.يتم تطبيق هذا التوجيه حيث يمكن تحويل أموال و قبول الدفعات أو عملة بدي قد

يمكن أن تشارك العديد من الكيانات في توفير خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال. وقد تختلف أدوار هذه  -20

الكيانات تبعا  لنموذج العمل الخاص لخدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال، ويمكن للكيان الواحد القيام بأدوار مختلفة، و 

 . وقد ينشأ عن ذلك تحديات تنظيمية في تحديد على عاتق من تقع المسؤولية(𝟕)يمكن القيام بذلك أيضا من خالل وكالء

 رسوم أي ىإل حاجة توجد ال أنه يعني وهذا. الكيان نفس هو( التاجر مع عالقة لديه) والمستحوذ( البطاقة حامل مع العالقة صاحب) المصدر يكون ،البرنامج هذا في -6

 العالمة داخل منافسة جدتو وال. النموذج هذا في الحافز وهو وق،س كل في فقط واحد له مرخص هناك ،امتياز ترخيص إعداد وه نهأ وحيث. والمستحوذ المصدر بين
 .األخرى التجارية العالمات مع افسيتن ذلك من بدال ؛التجارية

 الدفع لخدمة المحدد العمل نموذج على يتوقف وهذا ،األخرى للكيانات كوكيل متكرر شكلب المحمول الهاتف عبر المدفوعات سوق في أدوار لها التي الكيانات تعمل قد -7

 .المحمول الهاتف عبر
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شأن الكيان أو للدول ب نهجا  تقدم هذه الورقة في القسم السابع وموال و تمويل اإلرهاب. حة غسل األمكافبشأن ظوابط 

وقد  .نظيم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وبالتالي تخضع لتالكيانات أو الجهات التي يمكن إعتبارها المسؤولة

 تشمل الكيانات المشاركة في توفير عمليات الدفع عبر الهاتف النقال ما يلي:

 للعمالء وهو الكيان الذي يقوم بتقديم المنصة التقنية للسماح :(MNOمشغل شبكات الهاتف النقال ) -أ

 بالوصول إلى األموال من خالل هواتفهم النقالة.

بيع أو الترتيب إلصدار األموال نيابة عن الوهو الكيان الذي يقوم ب :موزع )بما في ذلك بائع التجزئة(ال -ب

 ، إذا كان من الممكن إستخدام هذه األموال للقيام بعمليات دفع. وقد يقدم الموزعون أيضا  المصدر للمستهلكين

 مجموعة من الخدمات لعمالئهم، كالدعم الفني.

 وهو الكيان الذي يقوم بإصدار األموال اإللكترونية. وتعد النقود اإللكترونية سجال   :د اإللكترونيةمصدر النقو -ت

لألموال أو القيمة المتاحة للمستهلك مخزنة على أداة دفع مثل الشريحة على بطاقة الدفع المسبق أو الهواتف 

 .(𝟗)كيان مصرفي أو غير مصرفيمع  (𝟖)النقالة أو على أنظمة الكمبيوتر كحساب غير تقليدي

 خدمات الدفع عبر اإلنترنت -ت       

أدت إلي تطوير أنواع مختلفة من خدمات الدفع عن طريق التجارة اإللكترونية وفتحت شبكة اإلنترنت عالم  -21

، و كذلك (P2B)  البائعين عبر اإلنترنتينات لتكون وسيط بين المشتريين واإلنترنت التي ظهرت في أواخر التسع

تجار . و خالل العقد الماضي واصلت المؤسسات المالية و ( P2Pعماليات التحويل من شخص إلي شخص ) 

 .(𝟏𝟎)متاحة لمجموعة واسعة من العمالءالالتجزئة تطوير أدوات الدفع اإللكترونية التي تستند علي اإلنترنت و 

التي يمكن أن و تقديم أليات للوصول إلي الحسابات الممولة مسبقا  تقوم خدمات الدفع عن طريق اإلنترنت ب -22

تستخدم لتحويل األموال اإللكترونية أو القيمة المودعة في تلك الحسابات إلي أفراد أخرين أو الشركات التي لديها 

. و تجرى وعات أو سحب األموالالمدفنفس المزود ثم يتم إسترداد المستلم للقيمة عن طريق سداد حسابات لدى 

ة أخرى عمليات السحب عن طريق تحويل األموال إلي حساب مصرفي عادي أو بطاقة مسبقة الدفع أو أي خدم

 فعليا ال يطلب منهم ، فإنهة بأموال في حسابات مدفوعة مقدما. و بينما يحتفظ العمالء عادلتحويل األموال أو القيمة

 من حساب مصرفي أون أن يحدث ذلك عن طريق الخصم ، يمكوعندما يحتاج الحساب إلي تمويل .القيام بذلك

 .ه عبر مصدر تمويل أخر حسب الحاجة، أو يتم تقديمحساب بطاقة دفع

تستخدم العديد من خدمات الدفع المستندة علي اإلنترنت مجموعة متنوعة من نماذج األعمال و يشار إلي هذه  -23

يمكن أن تختلف الت إفتراضية أو أموال إلكترونية. وأو عم أنها محافظ رقمية أو عمالت رقمية الخدمات علي

. وقد تسمح الخدمات لألفراد في وظائفها وهيكلها وإجرائاتهابشكل كبير  دمات الدفع المستندة علي اإلنترنتخ

 ر معين أو، أو قد تحصر المعامالت إلي تاجويل إلي أي فرد أو شركة لديها إشتراك في الخدمةبإجراء عمليات التح

 .( 38 الحاشية انظر)  أنشئت قد يةالتجار العالقات كانت إذا بما يتعلق فيما للدول المطروح السؤال على مسبقا يحكم ال التعريف هذا في(  الحساب)  إستخدام إن -8

 يجب و(. 2012 يوليو)  فوتوغرافية صورة: مالعال أنحاء جميع في وعاتالمدف في اإلبتكارات عن الدولي المصرف تقرير من مأخوذ اإللكترونية ألموالل التعريف هذا -9

 .اإللكترونية المحفظة و كترونية،اإلل الموارد و ،التسويق أموال و الشبكة أموال كلش في أكبر بشكل تمييزه يمكن و مرنا اإللكترونية النقود تعريف يظل أن

 (.2012) الدولي البنك انظر -10
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بطاقات الأخرى مثل  خدمات الدفع المستندة إلي اإلنترنت بطرق دفعربط  ، كما يمكن أيضا  وسط معين عبر اإلنترنت

  .المدفوعة مسبقا

يجوز لمزودي العملة الرقمية السماح ألطراف ثالثة بالقيام بتبادل العمالت الوطنية بالعملة أو القيمة  -24

. دالها من خالل هؤالء الوكالءو إستب لة اإللكترونية، يجوز إصدار العمنموذج التجاريمثل هذا الفي . ونيةاإللكترو

يقوم مقدموا و. ود بالتالي يعملون كمكتب إفتراضيقد يكون هؤالء الوكالء مسجلين أو غير مسجلين لدى المزو

. يقوم عمليات التحويل من حساب إلي حسابالخدمات الذين يستخدمون هذا النموذج بجعل أموالهم تفرض علي 

يحدث العكس عندما . ولقيمة من حسابهم إلي حساب العميل، بتحويل ااباتهمالصرافون ببيع العملة الرقمية من حس

، عمالت الرقمية األخرى (أو الالنقد ) من خالل شراء أو بيع العملة الرقمية مقابل. وتلم في السحب نقدايرغب المس

  .الء الصرافون كمكتب صراف إفتراضييعمل هؤ

علي اإلنترنت هم مزودي العملة الرقمية الذين يبيعون التمثيل  من األشكال الشائعة األخرى بخدمة الدفعو -25

و الفضة اإلفتراضية بأسعار . حيث يقوم مقدمو الخدمات هؤالء ببيع الذهب أمي للمعادن الثمينة عبر اإلنترنتالرق

يطلقون . و يقوم الوسطاء أو المبادلون كما يل، مدعين بأنهم يحملون معادن ثمينة فعلية نيابة عن العمالسوق

هذه  تحددو. خاصة في معامالت مع العمالءبيع المعادن الثمينة الرقمية لحساباتهم ال بشراء وغالبا   عليهم

  .التي سيتبادلونها للعملة الرقميةالمعامالت بشكل مستقل أشكال الدفع 

ي من بين خدمات الحسابات المسبقة التمويل والتي يستخدمها العمالء للدفع في المزادات عبر اإلنترنت ه -26

مة الدفع إلستيالم مين التسجيل لذى مزود خدطلب من المستلطلب او ال ي  ت وقد ي  على اإلنترن ا  الدفع األكثر إنتشار

. كما يمكن للعمالء ان يقوموا بتمويل مسبق لحساب دفع على اإلنترنت للتحويالت إلى عمالء تحويل األموال

  . العادي للعميلرى إلى الحساب المصرفي اخرين من نفس المزود أو تحويلها مرة اخ

إستخدام  خدمات الدفع عبر اإلنترنت بالمقامرة عبر اإلنترنت او العالم اإلفتراضي الذي اليمكن بط ايضا  قد ترت -27

يستخدمون األموال من لمشاركون بعملة الوكيل في حساب ويحتفظ او .امالتخاصة بها إلجراء المع سوى عملة

. ويمكن لمتلقي في وسط اإلنترنت المغلق تجار التجزئه  او المشاركين األخرين أو ع المالكأجل المعامالت م

  العملة المسجلة ان يقوموا بتبادلها بعملتهم الوطنية عند الخروج من هذا الوسط .

تنطوي على إصدار األموال اإللكترونية فقط لغرض شراء السلع  ع خدمات الدفع عبر اإلنترنت التىتق -28

، مع قيمة محدودة و مجموعه من صدر المال اإللكتروني، أو ضمن عدد محدود من التجارالخدمات مباشرة من مو

، فإنه . وكما ذكر سابقا  مسبقة الدفع ذات الحلقة المغلقة بطاقاتارج نطاق هذه الورقة مماثلة لالسلع و الخدمات خ

 ل األموال وتمويل اإلرهاب المنصوص عليها في هذهمكافحة غس فيما يخص تدابير و لوائح  راد بهذا النهجال ي  

 . طبق على هذه الخدماتالورقة أن ت  

ة لصانعي سبي األخد في اإلعتبار والدراسة بالنإن إستمرار تطور العمالت البديلة عبر اإلنترنت مسألة تستدع -29
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الت حين أن بعض هذه العم. وفي فحة غسل األموال وتمويل اإلرهابفيما يخص مكاالسياسات والقطاع الخاص، 

. يجب أن يكون صانعوا السياسات على دراية قد يتم تطبيق العديد من عناصرها ،قد تقع خارج نطاق هذه الورقة

، ومراقبة التطورات في أسواقهم الية او الناشئةوشكل العملة اإللكترونية الحنية بهذه المنتجات والخدمات اإللكترو

ية . وبالنظر إلى الطبيعة المتنامعليها وضع السياسات المناسبةالتي ينطوي  من اجل فهم المخاطر المحتملة

 . العمل المالي بالنظر في المزيد من العمل في هذا المجال مستقبال  ، قد تقوم مجموعة للعمالت البديلة عبر اإلنترنت

. الماليةغير لمالية وبل المؤسسات ا، يمكن توفير خدمات الدفع عبر اإلنترنت من قكما هو موضح أعاله -30

، تي يمكن إعتبارها الجهه المسؤولةللدول في القسم السابع بشأن الكيان ) أو الكيانات ( ال وتقدم هذه الورقة نهجا  

 . افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابوبالتالي خاضعة لتنظيم مك

  ها توصيات مجموعة العمل المالي  الكيانات التي تغطي  -3 

المشمولة بتوصيات  خدمات الدفع الجديدةفير منتجات والقسم الكيانات التي تشارك في تويدرس هذا  -31

 . العمل المالي للمؤسسة المالية ( مجموعة العمل  المالي ) أي التي تقع في نطاق تعريف مجموعة

قطاعات و ت أن تكفل تطبيق القطاع الماليالحكوما ، ينبغي علىطار توصيات المجوعة العمل الماليفي إ -32

 المنتجات و يقومون بتوفير دفع الجديدةخدمات ال. وفي حين أن مزودي منتجات وتدابير الوقائيةلمحدودة أخرى ل

 ون من الصعب في بعض األحيان تحديد، فقد يكنطاق توصيات مجموعة العمل الماليالخدمات التي تندرج في 

تمويل اإلرهاب بسبب تعدد الكيانات المعنية و ل األموال والوقائية لمكافحة غس فيد التدابيرالكيان المسؤول عن تن

أو توجيهات بشأن تطبيق توصيات  ، تقدم هذه الورقة نهجا  علي ذلك بناء. وخدمات الدفع الجديدةقيد منتجات وتع

  . خدمات الدفع الجديدةي منتجات ومجموعة العمل المالي لمزود

 لية لمالي للمؤسسات الماتعريف مجموعة العمل ا  -أ

تمويل اإلرهاب علي منتجات و الوقائية لمكافحة غسل األموال و ينبغي على الحكومات عند تطبيق التدابير -33

. حيث تقدم نطاق توصيات مجموعة العمل الماليخدمات الدفع الحديثة أن تنظر في الكيانات التي تندرج في 

في المسرد الذي سيتم باألنشطة أو العماليات المالية قائمة اللمؤسسات المالية الي في تعريفها لمجموعة العمل الم

 . تمويل اإلرهابفحة غسل األموال وتغطيته ألهداف مكا

 :ة العمل المالي للمؤسسات الماليةتعريف مجموع :(1اإلطار )

 اليةتعني المؤسسات المالية أي شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بعمل واحد أو أكثر من األنشطة أو العمليات الت 

 لصالح أو نيابة عن العميل :

  .(𝟏𝟏)قبول الودائع و أموال أخرى مستحقه من الجمهور -1

  .(𝟏𝟐)اإلقراض -2

 .الخاصة يرفةصال يشمل أيضا هذا -11

 .( الدين دفع عن العجز ذلك في بما)  التجارية مالتالمعا تمويل و ؛مورد بدون أو مع: التخصيم العقار، الرهن ائتمان ستهالكي؛اإل اإلئتمان: بينها من يشمل هذا و -12
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  .(𝟏𝟑)التأجير التمويلي -3

  .ةخدمات تحويل األموال أو القيم -4

 كات السياحيةالشيو بطاقات الخصم، بطاقات اإلئتمان وعلي سبيل المثالة وسائل الدفع )إصدار و إدار -5

  .(وال اإللكترونيةوالحواالت المصرفية، واألم والت الماليةالحو

 . الضمانات و اإللتزامات المالية -6

 : المتاجرة في -7 

   (، إلخ.....اع، اإليدشيكات، الفواتير، شهاداتالأدوات سوق المال ) -ا

  النقد األجنبي. -ب

  .المؤشراتأسعار الفائدة وأدوات الصرف و -ج

 . أوراق مالية -د

 . تداول السلع اآلجلة -ه

 .هذه اإلصداراتات المالية المتعلقة بتقديم الخدماألوراق المالية و إصدار المشاركة في -8

 .الجماعيةدارة المحافظ الفردية وإ -9

 .ية السائلة نيابة عن أشخاص آخرينإدراة النقد أو األوراق النقدحفظ و -10

 نيابة عن أشخاص آخرين. األرصدةاألموال أو  وتدوير خالف ذلك اإلستثمار، إدارة -11

 .(𝟏𝟒)غيرها من التأمين ذات الصلة باإلستثماروضع التأمين علي الحياة واإلكتتاب و -12

 تغيير العملةاألموال و -13

ء خدمات تحويل خدمات الدفع الجديدة ضمن تعريف المؤسسة المالية عن طريق إجرايندرج مقدمو منتجات و -34

وقائية لمكافحة غسل ا للتدابير المن ثم ينبغي أن يخضعو، ودارتهاأو بإصدار وسيلة للدفع و إ، األموال أو القيمة

، ب في توصيات مجموعة العمل المالي، بما في ذلك، علي سبيل المثالتمويل اإلرهاب علي النحو المطلواألموال و

صعوبة مع ذلك يمكن أن يكون هناك . واإلبالغ عن المعامالت المشبوهةوحفظ السجالت لعميل والعناية الواجبة ل

 تنفيذعن  المزود بمنتجات خدمات الدفع الجديدة التي ينبغي أن تكون مسؤولة في تحديد الكيان ) أو الكيانات (

للدول في القسم السابع في  الوطني. و تقدم هذه الورقة نهجا  التدابير الوقائية و تطبيق هذه التدابير علي المستوى 

عن منتجات وخدمات الدفع الجديدة، كن إعتبارها الجهة المسؤولة ما يتعلق بالكيان ) أو الكيانات ( التي يم

 . األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب بالتالي تخضع لتنظيم مكافحة غسلو

 إمكانية اإلعفاء من تدابير النهج القائم علي المخاطر في ما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -ب 

المدرجة في تعريف المؤسسة المالية من التدابير الوقائية ذات الصلة التي يجوز للدول أن تعفي األنشطة  -35

( 1تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالي في ظل ظروف معينة. حيث تنص المذكرة التفسيريه للتوصية رقم )

ن علي أن هناك حالتين قد تقرر فيهما الدول عدم تطبيق بعض توصيات مجموعة العمل المالي التي تتطلب م

 المؤسسات المالية إتخاذ إجراءات معينة بشأنهما: 

شريطة أن يكون هناك خطر منخفض مثبت لغسل األموال وتمويل اإلرهاب، ويحدث هذا في ظروف محدودة   -أ

 مبررة، وتتعلق بنوع معين من المؤسسات أو األنشطة المالية، أو األعمال و المهن غير المالية المحددة؛ أو جدا  و

 .اإلستهالكية بالمنتجات يتعلق يماف التمويلي التأجير ترتيبات إلى يمتد ال هذا -13                

 .( الوسطاء و الوكالء)  التأمين ءوسطا و التأمين تعهدات من كل على ينطبق هذا و -14
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علي أساس عرضي إعتباري  ( من قبل شخص طبيعي أوعندما يتم تنفيذ نشاط مالي )بخالف تحويل األموال أو القيمة -ب

تمويل لغسل األموال و ، بحيث يكون هناك خطر منخفض(عات المعايير الكمية والمطلقةمع مراأو محدود للغاية )

 .(𝟏𝟓)اإلرهاب

ها قد ( تنص علي أنه في حين أن المعلومات التي تم جمع1ينبغي أن تالحظ الدول أن المذكرة التفسيرية للتوصية ) -36

معلومات يتم ( لإلحتفاظ بالمعلومات يجب أن تنطبق علي أي 11بات التوصية )لمستوى المخاطر، فإن متطل وفقا   تختلف

مما له صلة إضافية بالدول فيما يتعلق بمنتجات و خدمات الدفع الجديدة أن خدمات تحويل األموال أو القيمة ال . وجمعها

  .(𝟏𝟔)ى علي أساس عرضي أو محدود للغايةلذي يجريمكن أن تستفيد من اإلعفاء بسبب النشاط المالي ا

 (NPPSخدمات الدفع الجديدة )تقييم و تخفيف مخاطر منتجات و - 4

تجاه مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب و منتجات و خدمات الدفع الجديدة المخاطر  النهج القائم على لتنفيذو -37

(NPPS) اإلرهاب مخاطر غسل األموال و تمويل ل ومؤسسات القطاع الخاص و تقيملدوا الضروري أن تحدد، فإن من 

 و عند حة غسل األموال و تمويل اإلرهاب،تطوير لوائح مكاف ( عندNPPSالناجمة عن منتجات و خدمات الدفع الجديدة )

علي الدول تحديد و  ينبغي، فإنه (1صية مجموعة العمل المالي رقم )و في إطار تو .تصميم منتجات و خدمات دفع جديدة

طلب من المؤسسات المالية تحديد أن ت ينبغي أيضا  و (𝟏𝟕)لدولةلتمويل اإلرهاب بالنسبة وال وفهم مخاطر غسل األمتقييم و

 خدمات الدفع الجديدةألهمية الخاصة بالنسبة لمنتجات ومن ا. و(𝟏𝟖)إلرهابتقييم مخاطر غسل األموال و تمويل او

تنشأ تمويل اإلرهاب التي قد بتحديد وتقييم مخاطر غسل األموال والمؤسسات المالية والتي تلزم الدول و 15التوصية

ذلك، ينبغي أن تطلب باإلضافة إلي ة وإستخدام التكنولوجيا الجديدة. والممارسات التجاريبالعالقة مع تطوير منتجات جديدة و

تقييم مخاطر المنتجات الجديدة أو الممارسات التجارية أو حديد ومن المؤسسات المالية ت 15 موجب التوصيةالدول ب

 .(𝟏𝟗)التكنولوجيا الجديدة قبل إطالقهاإستخدام 

مؤسسات القطاع ن المخاطر لمساعدة كل من الدول وتدابير التخفيف مذا القسم سلسلة من عوامل الخطر ويتضمن ه -38

، ينبغي للدول أن تنظر في (. وعند تقييم هذه المخاطرNPPSدفع الجديدة )خدمات الالخاص في تقييم مخاطر المنتجات و

. باإلضافة إلي ذلك، ينبغي أن تأخد الدول (𝟐𝟎)اطر غسل األموال وتمويل اإلرهابإرشادات مجموعة العمل المالي لتقييم مخ

( بشأن العناية الواجبة للعميل. 10صية )ة للتوالمؤسسات المالية في اإلعتبار عوامل الخطر المبينة في المذكرة التفسيريو

قدم أمثلة مفيدة ت إال أنها، ة في توصيات مجموعة العمل المالين هذه األمثلة ليست عناصر إلزاميوعلي الرغم من أ

 بتمويل اإلرهافيما يتعلق بمخاطر غسل األموال والتي يناقش الكثير منها بمزيد من التفصيل أدناه لمؤشرات المخاطر، و

 .( [FATF ( )2012) المالي العمل مجموعة] ،6 الفقرة في 1 للتوصية تفسيرية ةمالحظ انظر -15 

  .برقية تحويالت هي والتي عرضية معامالت إجراء عند( CDD) للعميل الواجبة العناية تدابير بتنفيذ المالية المؤسسات مطالبة ينبغي أنه على 10 التوصية تنص و -16 

 .القضائية السلطات أو األقاليم على بالتساوي الدول أو الدول إلى التوجيهية الورقة هذه في الواردة اإلشارات جميع تنطبق -17

 .(FATF) المالي العمل فريق توصيات من 1 للتوصية التفسيرية المالحظة و 1 التوصية انظر -18

  وممارسات جديدة منتجات بتطوير( A) يتعلق فيما تنشأ قد التي اإلرهاب تمويل أو األموال غسل مخاطر موتقيي تحديد المالية والمؤسسات الدول على ينبغي:  15 التوصية انظر -19

 إجراء ينبغي ، المالية المؤسسات حالة في.  مسبقا والموجودة الجديدة المنتجات من لكل النامية أو الجديدة التقنيات"  استخدام( B) و الجديدة، التسليم آليات ذلك في بما جديدة، تجارية

 ". المخاطر تلك وتخفيف إلدارة المناسبة التدابير يتخذو أن يجب هم. النامية أو الجديدة التكنولوجيات إستخدام أو التجارية الممارسات أو الجديدة المنتجات إطالق قبل هذا المخاطر تقييم

 .(FATF( )2013A) المالي العمل مجموعة انظر -20
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  .الدفع الجديدةخدمات ات والناجمة عن منتج

 عوامل المخاطر: -أ

تمويل اإلرهاب د علي تحديد مخاطر غسل األموال ومن الورقة مجموعة من عوامل الخطر التي تساع يحدد هذا القسم -39

المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة. فقد يكون للعديد من منتجات خدمات الدفع الجديدة خصائص تقلل من مخاطر 

شامل عند تقييم المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع  ، وينبغي إعتبارها جزءا من نهجبو تمويل اإلرهاغسل األموال 

الجديدة. حيث يعتمد مستوى مخاطرغسل األموال وتمويل اإلرهاب الناجمة عن منتجات وخدمات الدفع الجديدة علي النظر 

 . ووظائفها وجود مخاطر مخففةطر وفي جميع عوامل الخ

 عدم الكشف عن الهوية.العالقات غير المباشرة و -1

كما هو الحال في العديد من األساليب المصرفية، يمكن لمنتجات وخدمات الدفع الجديدة أن تسمح بعالقات تجارية غير  -40

سرعة خدمات الدفع الجديد لنقل األموال بعلي خصائصها، يمكن إستخدام منتجات و مباشرة )ليست وجها لوجه(. وإعتمادا  

من خالل شبكة في جميع أنحاء العالم والقيام بعمليات الشراء والوصول إلي النقد )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( 

األموال وتمويل اإلرهاب. وإذا لم  اطر غسل. وقد يشير عدم وجود إتصال مباشر وجها لوجه إلي إرتفاع مخاآللي الصراف

مباشر، مثل اإلحتيال القق منها بشكل يناسب المخاطر المرتبطة باإلتصال غير تعالج إجراءات تحديد هوية العمالء والتح

 بتزوير الهوية، فإن خطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب يزداد، وكذلك تزداد صعوبة القدرة علي تعقب األموال. 

                                                                                                                                                                                                                ( تزيدCDDاجبة للعميل )لرصد واإلبالغ لتحديد النشاط المشبوه، فإن غياب العناية الولفي حين يمكن وضع آليات  -41

علي قدرة مزود الخدمة علي تحديد حاالت العمالء الذين  ، أثر ذلك. علي سبيل المثالذلكبمن صعوبة قيام مقدم الخدمة 

 .واحد دة في آن  لديهم حسابات متعد

( يلتعرف علي هوية العمالعدم لناجمة عن عدم الكشف عن الهوية )، فإن المخاطر ابالنسبة للبطاقات المسبقة الدفع -42

. إن مستوى لشحن أو اإلستعمال من قبل الزبونقة أو التسجيل أو الشحن أو إعادة االبطا يمكن أن تحدث عندما يتم شراء

المخاطر الذي يطرحه عدم الكشف عن الهوية يتعلق بوظائف البطاقة ووجود تدابير تخفيف مخاطر مكافحة غسل األموال و 

ستخدام البطاقة ما إذا كان يمكن إنقد وأو الشراء وحدود إعادة التحميل والوصول إلي المثل حدود التمويل تمويل اإلرهاب 

بالعناية الواجبة للعميل بدرجات مختلفة فيما يتعلق البطاقات مسبقة الدفع بعدة طرق ويمكن تمويل . وخارج بلد اإلصدار

(CDDو )في حين أن التمويل . وة الصغيرة أو أجهزة الصراف اآللييشمل ذلك المصارف أو اإلنترنت أو محالت التجزئ

يل من ، فإن التمووسيلة دفع تم التعرف علي حاملها من حساب أو رفي أو عبر اإلنترنت عادة ما يبدأق حساب مصعن طري

، يمكن بسهولة تمرير يمكن أن يكون مجهوال بالكامل. باإلضافة إلي ذلكن وأخرى ممكجديدة دفع خالل منتجات وخدمات 

بطاقات "  ،ال الحصربما في ذلك علي سبيل المثال ، هة المصدرةثالثة غير معروفة للج البطاقات مسبقة الدفع إلي أطراف

Twin  ن قد تعلن عن عدم ذكر إسمها كأنها ميزة م، وللسماح بتحويالت األطراف الثالثة " التي تم تصميمها خصيصا

قات مسبقة البطا ول ال يخضع فيها مزوديدهذا األمر يعد مقلق عندما يكون مزودي هذه المنتجات مقيمين في . والمنتج

 . (𝟐𝟏)عون منتجاتهم دولياي، بل يبتمويل اإلرهابفحة غسل األموال ومكا التنظيم الكافي لغرضلإلشراف و الدفع

 .( NPMS" )  الجديدة الدفع لطرق المخاطر تقييم"  ،3 الفصل يف ،(FATF()2010) المالي العمل فريق في الممارسة هذه على الضوء تسليط تم  -21



   

17 
 

كالء أو عبر اإلنترنت أو من عالقات مع العمالء إما عن طريق ولخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال إقامة  مكني -43

 ينشأ. ونقالوال في حساب الهاتف اليتم إستخدام نفس القنوات لتحميل االم. والدفع بواسطة الهاتف النقال نفسهخالل نظام 

، ويكون ذات الهاتف النقال أو إعادة التحميل ةستخدام خدمة الدفع بواسطعند إ طر الذي يمثله عدم الكشف عن الهويةالخ

تمويل اإلرهاب موال وابير تخفيف مخاطر مكافحة غسل األوجود تد كذلك عندو فة خدمة الدفع عبر الهاتف النقالبوظي صلة

 . أو حدود التمويلمثل العناية الواجبة للعميل 

، ال يوجد عادة إتصال مباشر مع العمالء مما يزيد من مخاطر اإلحتيال ى اإلنترنتمات الدفع المستندة علبالنسبة لخد -44

لة إذا لم يتم إستخدام إجراءات فعافي الهوية أو تقديم العمالء لمعلومات غير دقيقة من المحتمل ان تمنع النشاط القانوني 

بديلة لتحديد ل وجها لوجه من خالل إعتماد أليات موازنة هذا النقص في اإلتصا ، غالبا ما يتملمعالجة هذا الخطر. ومع ذلك

 . إن الخطر الذي يشكلة عدم الكشف عن الهوية أو عدملتخفيف من المخاطرلالهوية والتي يمكن أن توفر تدابير كافية 

)إذا كانت  أو أليات التمويل ،ة التحميل يتعلق بوظيفة الخدمةتحديدها عندما يتم إستخدام خدمة الدفع عبر اإلنترنت أو إعاد

 .افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابجود تدابير لمكو( و، يمكن تقليل المخاطر بشكل كبيراألموال التي تأتي من حساب منظم

 :الجغرافي مدى الوصول -2

 إن المدى الذي يمكن فيه إستخدام منتجات وخدمات الدفع الجديدةعلى الصعيد العالمي في سداد المدفوعات أو تحويل -45

 

 

 . مراعاته عند تحديد مستوى المخاطراألموال هو عامل مهم ينبغي 

ية من األجنبمن إجراء عمليات الدفع المحلية والعمالء المفتوحة ما تمكن البطاقات المدفوعة مسبقا ذات الحلقة  كثيرا    -46

رية مة تجاقبول بطاقة ذات عال . ويتم قبول هذه البطاقات كوسيلة للدفع في كل مكان يتم فيةخالل شبكات الدفع العالمية

من خالل  ليا  . وقد يكون مقدموا البطاقات مسبقة الدفع في دولة واحدة ويبيعون منتجاتهم دومماثلة )الخصم أو اإلئتمان (

المستوى ، أو الوصول إلى النقد على ه البطاقات لشراء السلع والخدمات. ويمكن بعد ذلك إستخدام هذالوكالء أو اإلنترنت

. ت بتحويل األموال من شخص إلى شخص، تسمح برامج البطاقات مسبقة الدفع لحاملي البطاقاي. باإلضافة إلى ذلكالدول

الوصول إلى األموال النقدية وتحويل األموال تعتبر بقة الدفع إلجراء عمليات الدفع وهذا اإلمتداد العالمي لبعض البطاقات مس

موال وتمويل اإلرهاب كما أن الحجم المادي المدمج للبطاقات مسبقة الدفع ميزات تجعل هذه المنتجات مصدر جذب لغسل األ

تشكل البطاقات من النقد لنقل القيمة عبر الحدود و يجعلها عرضة لسوء اإلستخدام من قبل المجرمين الذين يستخدمونها بدال  

كبير  ، كما يمكن لعددوصول لألموال دولياتخدامها في الحيث يمكن إسبسبب مميزاتها اللوجستية،  كبيرا   ا  الدفع خطرمسبقة 

لنقد ا لبطاقة نفسها من نقل قدر كبير منالتي لديها حسابات محملة بقيم أموال عالية ال يمكن تحديدها من امن هذه البطاقات 

الوصول  تتطبق على بعض منتجات 32فيما إذا كانت التوصية  ، يجب على الدول أن تنظربناء على ذلكيصعب حمله. و

  .رها أدوات قابلة للتداول لحاملهاالتي يمكن إعتبا، كالبطاقات مسبقة الدفع والدفع لمسبقةا

حويل األموال على خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال وخدمات الدفع عبر اإلنترنت التي يمكن إستخدامها لتإن  -47

تعد محط جذب عدد كبير من األطراف األخرى  ، مع وجودستخدامها في منطقة جغرافية واسعة، أو يمكن إالصعيد العالمي

، يمكن لمزودي . باإلضافة إلى ذلكمقارنة باألعمال التجارية البحثةغسل األموال وتمويل اإلرهاب  للمجرمين ألغراض
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دة أن يقدموا هذه الخدمات إلى العمالء الموجودين في الموجودين في والية قضائية واح منتجات وخدمات الدفع الجديدة

 ويعد. افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابية قضائية أخرى حيث قد يخضعون إللتزامات ومراقبة مختلفة في مجال مكوال

فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في والية قضائية لها ضوابط ضعيفة لمكا وجود مزود منتجات وخدمات الدفع الجديدة

  .ه بعين اإلعتبارحط قلق ينبغي أخذم

 ل طرق التموي – 3

خاطر غسل األموال أن تؤثر على مستوى م يمكن للطرق التي يتم من خاللها تمويل منتجات وخدمات الدفع الجديدة – 48

، مما يرفع مستوى مخاطرغسل األموال لتمويل يخفي أصل أو مصدر األموال. حيث أن العدد الكبير لطرق اوتمويل اإلرهاب

ومع ذلك فبينما توفر . دم معلومات عن المعامالت الماليةحيث أنه ال يق . ويعد الخطر المحتمل األعلىوتمويل اإلرهاب

، فإن تمويل منتج من منتجات وخدمات الدفع الجديدة لرصد المعامالت ( منبرا  (NPPSمنتجات وخدمات الدفع الجديدة 

NPPS)  مجهولة الهويةان تنشئ آلية تمويل  ( عبر خدمة دفع أخرى ال تتحقق من تحديد هوية العميل يمكن ايضا. 

تعني أن عدم وجود  مسبقا   مدفوعا   ( التي تستخدم نموذجا  (NPPS، فإن منتجات وخدمات الدفع الجديدة باإلضافة إلى ذلك

ألموال ، مما يزيد من مخاطر غسل اة إلجراء العناية الشاملة للعميلقد يقلل من الحافز لمقدمي الخدممخاطر إئتمانية للمزود 

 . وتمويل اإلرهاب

لنقدي، تزداد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  الناجمة عن البطاقات مسبقة الدفع عن طريق السماح بالتمويل ا - 49

ي قيد على القيمة الموضوعة على حساب البطاقة أو طريق إمكانية إعادة التحميل دون أ، عن وفي بعض الحاالت النادرة

مما يجعل البطاقات مسبقة الدفع عرضة لسوء اإلستعمال من قبل المجرمين . وللعميلعن طريق متطلبات العناية الواجبة 

، كوسيله لغسل عائدات الجريمة عن طريق وضع هذة العائدات في النظام المالي نهم إستخدامها، على سبيل المثالالذين يمك

 .لنقدية عبر الحدودأو إستخدام البطاقات مسبقة الدفع كبديل لنقل السيولة ا

، فالعديد من الخدمات سواء الحسابات والمعامالت بطرق مختلفةخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال بتمويل تسمح  -50

من المصرف او من حساب  يرتكز على المصرف أو على مشغل شبكة الهاتف النقال تسمح بسحب األموال كانت نمودجا  

ن طريقة التمويل السابقة تحد من كة وكالء. وفي حين أتمويل النقدي من خالل شب، بينما تسمح خدمات أخرى بالبطاقة دفع

ن خيارات الدفع النقدية والغير ( إال ألوصول المحتملةإمكانية ا من يضا  ولكنها تحد أ)مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

سبة لغسل بالن ا  ركبي تحجب مصدر األموال التي تسبب خطرا   مصرفية تفتح إمكانية الوصول إلى نظام الدفع ولكنها ايضا  

خر آمليات التحويل من حساب إلى حساب ن خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول التي تسهل عاألموال وتمويل اإلرهاب. كما أ

ية حساب ، مما قد يزيد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب إذا لم يتم تحديد هوةطراف ثالثسمح بالتمويل من خالل أت

 . التمويل بشكل صحيح

لتي تسمح بالتمويل من طرف ثالث من مصادر مجهولة مخاطر االدفع التي تعتمد علي اإلنترنت وقد تواجه خدمات  -51

هناك حاله خاصة للتمويل من قبل طرف ثالث وهي إستخدام المبادالت أو مكاتب . ودة لغسل األموال و تمويل اإلرهابمتزاي

علي حظر مزود خدمة الدفع عبر اإلنترنت علي طرق تمويل ت التحايل . حيث يمكن لمثل هذه المبادالتراضيةالصرافة اإلف
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الرقمية أو  ( إذا قبلت طرق الدفع المحظورة عند إعادة بيع العملةال، سياسة "عدم التمويل النقدي "معينة )علي سبيل المث

لكنه لن يرى من الذي و، ند مراقبتهبعملية المبادلة فقط ع. عالوة علي ذلك، سيشاهد المزود إسم القائم األموال اإللكترونية

 .الحسابأصدر التعليمات بالقيام بعملية المبادلة لتمويل 

 : الوصول إلي النقد -4

قد يكون مثل هذا اآللي الدولية من مستوى المخاطر. و يزيد الحصول علي النقد من خالل شبكة أجهزة الصراف -52

النقدي  السحبتسمح بالتمويل في بلد و اقات مسبقة الدفع التي يمكن أن، كما هو الحال في البطالوصول إلي النقد مباشرا  

خدمات الدفع الجديد مترابطة بشكل متزايد مع منتجات و، أصبحت خدمات الدفع عبر اإلنترنت من ذلك في بلد آخر. و بدال  

          .نقديمباشر بالوصول إلي السحب ال التي تسمح بشكل غير واألخرى مثل البطاقات المدفوعة مسبقا  

  الخدمات تقسيم -5

قد . ول عدة أطراف لتنفيذ عمليات الدفعخدمات الدفع الجديدة عادة بنية تحتية معقدة تشميتطلب توفير منتجات و -53

صدر والمشتري و الم  دفع بما في ذلك مدير البرنامج ولتشمل البطاقات المسبقة الدفع العديد من األطراف لتنفيذ عمليات ا

خدمات الدفع عبر الهاتف النقال التنسيق في كثير من األحيان الوكالء. في حين يجب علي مزودي لدفع والموزع وشبكة ا

 .عبر الحدود تلتوفير المعامالن يإنشاء الشراكات مع نظراء دوليد من مزودي الخدمات المترابطين ومع عد

السيما عند إنتشارها عبر عدة دول أن تزيد  ،فع الجديدةاألطراف المشاركة في تقديم منتجات و خدمات الد يمكن لتعدد -54

. المعامالتسبب إحتمال تجزئة البيانات وفقدان معلومات عن العمالء وتمويل اإلرهاب للمنتج باألموال ومن مخاطر غسل 

تمويل ال وابط غسل األموأي من الكيانات المعنية تخضع لضوخاصة عندما ال يتم التحديد بوضوح مما يجعله مصدر قلق و

بير غسل لتدااإلشراف علي اإلمتثال التنظيم وعن  ةالمسؤول المشاركين في عملية المعامالت هي أي دولة من، واإلرهاب

 .تمويل اإلرهاباألموال و

إعادة التحميل يثير مخاطر عالقات مع العمالء وطراف ثالثة غير منتسبة إلقامة اإلعتماد علي أإن إستخدام الوكالء و -55

مع الكيان المسؤول عن التي تم جمعها ، خاصة إذا لم يتم مشاركة المعلومات تمويل اإلرهابلة لغسل األموال ومحتم

ية عن جميع جوانب عالقة يمكن لمزود الخدمة الذي يتحمل المسؤول. وتمويل اإلرهابفحة غسل األموال ومتطلبات مكا

التنظيمي و  مما يعتبر ذات صلة أيضا هو الهيكل. ول خطرا أقل( أن يشكوالمعامالت السحباع ودياإلالعميل )أي التسجيل و

 . مراقبة شبكة الوكالءب وإدارة والعمليات التي أنشئت لتدري

مشغلي شبكات  خدمات الدفع الجديدة من قطاعات مثلكون الكيانات التي تقدم منتجات وما ت ا  ، كثيرباإلضافة إلي ذلكو -56

بة جبالتالي يمكن أن تكون معرفة العناية الوا. وتمويل اإلرهابفحة غسل األموال وابط مكاليس لهم إلمام بضوالهاتف النقال 

مقتصرة علي قد تظل العناية الواجبة للعميل القطاع المصرفي التقليدي. و، علي سبيل المثالللعمالء محدودة بالمقارنة مع، 

إلي ، قد تؤدي سلسلة المعلومات باإلضافة إلي ذلك معلومات اإلسترجاعية من الموزعين.الو. النمطية تحليل المعامالت

ية واحدة علي ، يمكن أن تنطوي سلسلة المعلومات الخاصة بمعامالت مالبروز صعوبات في تتبع األموال. علي سبيل المثال

تزداد  ، التيؤدي ذلك إلي إبطاء عملية التحقيققد ي. ويكون بعضها موجودا في دول مختلفةالتي قد مزيد من الكيانات و
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ها التي يمكن تحويل، وتجميدهاة وتحديات محاولة وقف وضع اليد على العائدات اإلجراميوال وبسبب سرعة تدفق األم تعقيدا  

 .(NPPSخدمات الدفع الجديدة )إلي دولة أخرى بإستخدام منتجات وأو نقلها بسرعة 

خدمون كذلك النظام المصرفي في المعامالت يستبحسابات مصرفية وخدمات الدفع الجديدة يحتفظ مزودي منتجات و  -57

بينما لدى البنك الذي يقوم ، ومع ذلكموال أوالقيمة. وشركاء خدمات تحويل األوالدولية لتسوية الحسابات مع الوكالء 

خدمات الدفع الجديدة إلتزامات العناية الواجبة للعميل فيما يخص لبيع بالجملة بين مزودي منتجات وبتسوية معامالت ا

كذلك غير دي هذه الخدمات وعمالء مزوفإنه ليس لديه رؤية واضحة بخصوص  ،خدمات الدفع الجديدةو زود منتجاتم

 . عمالئهموخدمات الدفع الجديدة لي المعامالت بين مزودي منتجات وعلي اإلشراف عقادر

داع و اإليالعمالء )أي التسجيل و ة معالتي تعالج جميع جوانب العالقو قد تشكل خدمات الدفع المستندة علي اإلنترنت -58

غير  أقل من الخدمات، مخاطر تمويل اإلرهابفحة غسل األموال والتي تخضع لمتطلبات مكا( والمعامالتالسحب و

اإللكترونية راد العملة يالخدمات الذين يعتمدون علي أطراف ثالثة غير منتسبه إلصدار أو إست قد يتسبب مزودو. والمركزية

. حيث يعتبر تقسيم خدمات الدفع المستندة إلى اإلنترنت تمويل اإلرهاباطر غسل األموال وزيادة مخات وتقسيم الخدم في

، مما يعني أن مقدمي الخدمات قد يكونون موجودين في ص إلمكانية إستخدامها عبر الحدودللقلق بشكل خا مثيرا   أمرا  

 . تمويل اإلرهابال وفحة غسل األمومكاإشراف غير كاف لة ذات تنظيم وواليات قضائي

 جدول المخاطر  -6

ه -59             ، تساعد علي تحديد      لم تكن شاملة إنسلسلة من عوامل الخطر التي، و (𝟐𝟐)يوضح جدول المخاطر أدنا

مدفوعات الالدفع و ، بما في ذلك البطاقات مسبقةالفرديةخدمات الدفع الجديدة طر المرتبطة بأي نوع من منتجات والمخا

المرتبطة بمنتجات و  المخاطرمن المهم إتباع نهج شامل عند تقييم وخدمات الدفع عبر اإلنترنت وعبر الهاتف النقال 

عتبار ، يجب األخذ بعين اإلحد تلو األخرالواي عوامل الخطر المدرجة في الجدول من النظر ف بدال  و .خدمات الدفع الجديدة

نتج يشكل مخاطر معينة لتحديد ما إذا كان المف الخاصة لمنتجات وخدمات دفع جديدة الوظائوتخفيف المخاطر المخاطر و

خدمات الدفع الجديدة أدناه إلي أن تكون توضيحية وقد تحتوي بعض منتجات و تهدف عوامل الخطر. ومرتفعة أو منخفضة

، باإلضافة إلى وجود عتبارن اإلالتي يجب أخذها بعياألعلى والعوامل األقل خطورة و عوامل الخطر عناصر لكل من على

 .لتحديد المستوى اإلجمالي للمخاطرتخفيف المخاطر عوامل 

طبيعتها و  ، إال أن(NPPSخدمات الدفع الجديدة )خاطر ينطبق بالكامل علي منتجات وعلي رغم من أن جدول الم -60

يمكن أن يكون طاقات اإلئتمان والخصم(، وبمثل  مقارنة بأدوات الدفع األخرى )كبيرا   وظائفها يمكن أن تختلف إختالفا  

خدمات الدفع مخاطر منتجات و، ينبغي تطوير تقييم سببلهذا ال. ودة طرق للسماح بإستخدامات مختلفةبع المنتج مصمما  

عند القيام بذلك يجب مراعاة المخاطر . وللمنتج الواحد، مع مراعاة السمات المحددة على أساس كل حالة على حدةالجديدة 

  .خدمات الدفع الجديدةحددة التالية المرتبطة بمنتجات ومال

 جدول من محدثة نسخة هو و. (2010) الجديدة الدفع طرق ستخدامبإ األموال غسل عن( FATF) المالي العمل مجموعة تصنيفات تقرير في مرة ألول هذا المخاطر نشرجدول -22

 (2006) الجديدة الدفع طرق عن ريرتق هو و ،(FATF) المالي لالعم مجموعة تصنيف عن سابق تقرير في نشر الذي المخاطر
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 الدفع لطرق أقل مخاطر عوامل

 الجديدة

NPM 

 الدفع لطرق أعلى مخاطر عوامل

 الجديدة

NPM 

 المعيار النقد

معروفون العمالء  CDD الهوية مجهول مجهول 
 الواجبة العناية

 عند) العميل هوية من التحقق يتم للعميل

 أساس على( عليها الحصول

 معلومات أو بيانات أو مستندات

 المصدر ومستقلة موثوقة

 (10 توصية)

 العمبل هوية من التحقق يتم ال

 أساس على( عليها الحصول عند)

 معلومات أو بيانات أو مستندات

 المصدر مستقلة و موثوقة

 التحقق مجهول

العمل لعالقات مستمرة رقابة  الرقابة بدون بدون 

 اإللكترونية، تالمعامال سجالت

 لجهات إتاحتها يتم أو بها يحتفظ

الطلب عند القانون إنفاذ  

 المعامالت سجالت إنشاء يتم

 اإلحتفاظ اليتم لكن اإللكترونية،

 إنفاذ لجهات حتهااتإ عدم أو بها

 القانون

 سجالت إنشاء يتم

 خالل من للسلطات

 الحدود عبر اإلقرارات

(32 توصية)  

السجالت حفظ  

 

قيمةلل حد يوجد حد يوجد ال   سجالت إنشاء يتم 

 خالل من للسلطات

 الحدود عبر اإلقرارات

(32 توصية)  

 للمبلغ األقصى الحد

 على المخزن

 الحسابات/الحساب

شخص لكل  

 

 

 القيمة حد

للقيمة حد يوجد حد يوجد ال  حد يوجد ال   لكل األقصى الحد 

 يشمل) معاملة

 التحميل معامالت

 والسحب

للمعاملة حد يوجد حد يوجد ال  حد يوجد ال   األقصى الحد 

المعاملة لتكرار  

 الحسابات خالل من التمويل

 أو مالية مؤسسة في بها المحتفظ

 من غيرها أو  منظمة أئتمانية

 تخضع التي المحددة المصادر

 مكافحة مراقبة و إللتزامات

اإلرهاب وتمويل األموال غسل  

 ،النقد مثل) مجهولة تمويل مصادر

 جديدة دفع طرق ،مالية حواالت

 متعددة مصادر كذلك( مجهولة

.ثالثة أطراف مثل لألموال،  

 

مسموح غير  

 

التمويل طرق  

 محليا السحب أو األموال تحويل

 فقط

 خارج السحب أو األموال تحويل

 الحدود

 العمالت بعض قبول يتم

 من أوسع نطاق على

 تحويل ويمكن غيرها،

 خالل من العمالت

 وسطاء

الجغرافية الحدود  
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الدفع لطرق أعلى مخاطر عوامل النقد المعيار  

الجديدة   

 

 الدفع لطرق قلأ مخاطر عوامل

 الجديدة

 

 

 

 

 قبول أوسع من
 من طرق الدفع
اآلخرى: يمكن 
تحويل العمالت 

 عبر وسطاء

 الحدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود
 اإلستخدام

 

القدرةعلى 
التفاوض. 

)قبول 
 التاجر(

بشكل مقبول 
 عام

طرف التجار ونقاط البيع قبول كبير من 
الفيزا أو  ات)مثال من خالل إستخدام بطاق

 مستر كارد(

 قبول عدد أقل من التجار/ نقاط البيع

 

 

 الخدمة

شخص إلى 
مؤسسة 
تجارية، 

مؤسسة تجارية 
إلى مؤسسة 
تجارية، 

شخص إلى 
شخص. ال 
 يوجد إستخدام

 لإلنترنت

 

شخص إلى مؤسسة تجارية، مؤسسة 

جارية، شخص إلى تتجارية إلى مؤسسة 

 إستخدام شخص. يمكن

 لإلنترنت

 

شخص إلى مؤسسة تجارية، مؤسسة 

تجارية إلى مؤسسة تجارية، ولكن ال 

يوجد شخص إلى شخص. يمكن 

 اإلنترنت إستخدام

 السحب

 

 سحب مجهول وغير محدود )مثل النقد من غير مسموح
 خالل أجهزة الصراف األلي(

)مثال:  خيارات سحب محدودة
 ت المشار إليها فقط/ مبالغالحسابا

السحب والتكرار محدودة )مثال: أقل 
 بلغ الثابت المحدد سنويا(ممن ال

 

تقسيم 
 الخدمات

 

التفاعل بين 
 مزودي
 الخدمات

 غير مسموح

 

العديد من مزودي الخدمات المستقلين الذين 
 يقومون بتنفيذ خطوات فردية للمعاملة دون

 وتنسيق فعالرقابة 

الكامل من قبل مزود تنفذ المعاملة ب
 خدمة واحد

مصادر 
 خارجية

عدة خطوات فردية تتم بواسطة مصادر  غير مسموح
خارجية : مصادر خارجية في بلدان أخرى 

دون ضمانات مناسبة : عدم اإلشراف 
 ومسؤلية غير واضحة

 جميع العمليات الداخلية إنجاز
 بمعايير عالية
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 :المخاطر دابير تخفيفت -ب

ن ، األثر التراكمي للجمع بيهي، في سياق معينخدمات الدفع الجديدة الدرجة اإلجمالية لخطر منتجات و إن -61

، يجب أن تكون إجراءات تخفيف المخاطر متناسبة مع باإلضافة إلى ذلك. كل عوامل الخطر المذكورة أعاله

خدمات دفع معالجة خطر منتجات ويتيح إعتماد معايير التناسب . والمنتج أو الخدمةمستوى الخطر الذي يمثله 

 في مقابل هذه ى راحة العميل وتسهيل اإلستخدام. و، مع الحفاظ على الوظائف التي تهدف إلمعينةجديدة 

مية الوطنية مخاطر غسل مؤسسات القطاع الخاص في الحسبان ضمن األطر التنظي ، يجب أن تأخذاإلعتبارات

. و بهدف جعل الثغرات في حدها األدنىهي ال تزال في طور إنشائها ولمنتج أو خدمة ما تمويل اإلرهاب األموال و

يقدم هذا القسم من الورقة إرشادات بشأن التدابير الممكنة لتخفيف المخاطر التي ينبغي أن تأخذها مؤسسات 

 .عتبار أثناء مرحلة تصميم المنتجالقطاع الخاص بعين اإل

خدمات الدفع الجديدة التي هم المخاطر التي تشكلها منتجات وفو غي على المؤسسات المالية تحديد وتقييمينب -62

، يجب على المؤسسات المالية على وجه الخصوصراءات العناية الواجبة للعميل. وإجتقدمها قبل وضع عمليات و

كذلك على ر الناجمة عن المنتجات الجديدة وأن تقوم بتقييم هذه المخاطر مع التركيز بصفة خاصة علي المخاط

تعتبر هذه تكنولوجيا الجديدة قبل إطالقها وإستخدام الارية بما في ذلك آليات التسليم وارسات المؤسسات التجمم

ألموال مكن المؤسسات المالية من وضع تدابير مناسبة إلدارة مكافحة غسل اخطوة أساسية في هذه العملية التي ت  

 .بالتناسب مع مستوى الخطر المحددتمويل اإلرهاب و

 :عميلناية الواجبة للالع -1

مويل اإلرهاب المرتبطة تللتخفيف من مخاطر غسل األموال و لعميل هي تدبير فعالإن العناية الواجبة ل -63

الذي ينبغي فيه لمزودي منتجات  فإن المدى النهج القائم على المخاطرفي إطار و .خدمات الدفع الجديدةبمنتجات و

ى مستوى الخطر عل عتمادا  ة عمالئهم والتحقق منها سيختلف اتحديد هويخدمات الدفع الجديدة إتخاذ تدابير لو

 .القوانين في البلد المعنيمالي و، تماشيا مع توصيات مجموعة العمل الالذي يمثله المنتج

يمكن السماح للمؤسسات المالية إتخاذ تدابير تمويل اإلرهاب أقل فإنه حيثما تكون مخاطر غسل األموال و -64

. إن العناية اطر األقلو التي ينبغي أن تأخذ في اإلعتبار طبيعة المخ ،لعميليتعلق بالعناية الواجبة ل طة فيمامبس

. و بالنسبة لمزودي منتجات و لعميلو غياب تدابير العناية الواجبة لاإلعفاء الكامل أ لعميل ال تعني أبدا  المبسطة ل

فإن مجموعة من التدابير المبسطة للعناية ، (𝟐𝟑)( الذين يقيمون عالقات عملNPPSخدمات الدفع الجديدة )

الواجبة مكونات األربعة للعناية اليجب أن تستجيب لكل مكون من لعميل قد تكون أساسية ومحكمة وة لالواجب

المعلومات  وتماشيا  مع النهج القائم على المخاطر، فإن نوع ومدى .المبينة أدناه في القسم الخامس للعميل

   تختلف المتعلقة بالعميل والمعامالت واألليات المستخدمة لكي تلبي الحد األدنى من المعايير سوف بةالمطلو

 .كانت العالقات التجارية قد أنشئتترك للدول أن تقرر ما إذا . و ي  ( هذه الفكرةFATFال تحدد توصيات مجموعة العمل المالي )  -23
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لعميل ومتطلبات ستيفاء متطلبات العناية الواجبة ل، فإن إخاطر األقلفي سياق المإعتمادا علي مستوى المخاطر. و

أقل تشدد ورسمية تستلزم على سبيل المثال إستخدام وسائل  أن يمكن 10الرصد الواردة في التوصية التحقق و

 للمنتجات المستهدفاإلعتماد على اإلفتراضات المناسبة فيما يتعلق باإلستخدام لجمع المعلومات ورصدها و

التي يمكن تقدم توصيات مجموعة العمل المالي أمثلة علي الظروف . ومكررة أقلأو معلومات مفصلة و األساسية

تمويل اإلرهاب منخفضة فيما يخص أنواع معينة من العمالء أو الدول أو موال وفيها إعتبار مخاطر غسل األ

. بوجه الخصوص بالنسبة (𝟐𝟒)ت التسليمو المعامالت أو قنواالمناطق الجغرافية أو المنتجات أو الخدمات أ

دم فإن أحد أمثلة الخطر المنخفض هو المنتجات أو الخدمات المالية التي تق ،و خدمات الدفع الجديدةلمنتجات 

كانية تحقيق أهداف الشمول ذلك لزيادة إممناسب ألنواع معينة من العمالء ومحدودة بشكل خدمات محددة و

مكن أن يعتبر فيها عميل لمزودي منتجات و خدمات الدفع الجديدة النظر في الظروف التي يكما ينبغي . المالي

لعميل عندما يتم إجراءات مناسبة للعناية الواجبة لد من أن هناك التأكخطر مرتفع وخدمات الدفع الجديدة منتجات و

  .(𝟐𝟓)تمويل اإلرهاباألموال ويخص غسل تحديد خطر مرتفع فيما 

ن توصيات مجموعة العمل المالي تسمح للمؤسسات المالية في السيناريوهات غير من المهم مالحظة أ -65

( عندما ء عالقة العملوليس قبل أو أثناء فترة إنشاالعميل بعد إقامة عالقة العمل ) المباشرة بالتحقق من هوية

اإلرهاب  تمويلموال خاطر غسل األدار مشريطة أن ت  من الضروري عدم مقاطعة مسيرة العمل الطبيعية يكون 

 . (𝟐𝟔)بشكل فعال

ة إلى مزيد من العناية الواجبة الحاج ، إزدادت((NPPSوظائف منتجات وخدمات الدفع الجديدة  إزدادتكلما  -66

معلومات لحصول على ذي ال يتم اللقاء معه وجها لوجه ا. وعادة ما يتطلب التحقق من هوية العميل اللعمالءل

 ، وربمالطرف ثالث أو مصادر موثوقة اخرى كدة يتم تلقيها من العميل تتضمن معلومات في قواعد بيانات تابعةمؤ

، شريطة أن يتم حث في اإلنترنت لتأكيد المعلومات، وحتى الب(𝟐𝟕)بالعميل تتبع عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص 

متعددة قد يكون من المناسب إستخدام تقنيات و. الوطنيةجمع المعلومات بما يتماشى مع تشريعات الخصوصية 

األموال و  . و في الحاالت التي يتم فيها تحديد مستويات مرتفعة لمخاطر غسللتحقق بشكل فعال من هوية العمالء

 . لعميل بشكل يتناسب مع هذا الخطر، ينبغي إجراء العناية الواجبة لتمويل اإلرهاب

صد المعامالت و األبالغ عن األنشطه المشبوهه أمرا  أساسيا  و مهما  جدا . ولكن في جميع الحاالت، يعد ر -67

الحصول على معلومات موثوقه عن العميل يعتبر امرا  صعبا . وقد  يكون هذا هو الحال في الدول التي ليس لديها 

 نظام بطاقة هوية موثوق به أو أشكال بديلة موثوقة لتحديد الهوية.

 .17 الفقرة في 10 للتوصية تفسيريةال ظةالمالح انظر -24 

 .20 و 15 الفقرتين في 10 للتوصية التفسيرية المالحظة انظر -25                 

 .11 الفقرة في 10 للتوصية التفسيرية المالحظة انظر -26                 

 اإلنترنت بروتوكول مكونات في الهاتف رقم يشبه ،فريدا تعريف رقم ،ديناميكي ساسأ على اإلنترنت، خدمة مزود يعين باإلنترنت، شخص فيها يتصل مرة كل في  -27 

 توصيات يتطلب ال: مالحظة. الحساب تسجيل عملية في الشخص يقدمه الذي المادي بالعنوان مقارنته يمكن الذي المحدد الزمني اإلطار و الجغرافي الموقع مع تتوافق التي

 .المعلومات هذه مثل عجم( FATF) المالي العمل مجموعة
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كة واسعة من الوكالء يتم توزيع البطاقات مسبقة الدفع وخدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال بإستخدام شب -68

بالمعامالت عميل أثناء القيام للك للشروع في العناية الواجبة لذ، والتي قد يستخدمها المزود بعد أو الموزعين

لعميل إلتزامات العنايه الواجبه لو الوكالء بتنفيذ الحاالت، يقوم الموزعون أ . وفي مثل هذهلوجه المباشرة وجه

و يجب أن يقوم مدير البرنامج أو جهة اإلصدار بتضمين الموزعين أو الوكالء في برنامج نيابة عن المزود. 

 لعميل .ل تدابير العناية الواجبة الخاصةقبة مدى إلتزامهم بمرااب وتمويل اإلرهوال ومكافحة غسل األم

عند . ولكن لعميل أثناء حضور العميل فعليا  ؤسسات للقيام بالعناية الواجبة ليتيح إستخدام وكيل فرصة للم -69

التحقق منها بدون حضور و عتماد على تحديد الهويةعلى مزود خدمة الهاتف النقال اال إستخدام اإلنترنت، سيتعين

 .العميل

تستخدم نفس القناة ا مع العمالء من خالل اإلنترنت وعادة بإنشاء عالقاتهتقوم خدمات الدفع عبر اإلنترنت  -70

مثل هذه  ، فيى مزود خدمات الدفع عبر اإلنترنتسيتعين عل. وألموال في حساب دفع على اإلنترنتلتحميل ا

 .التحقق منها بشكل غير مباشر، أي دون حضور العميلوية عتماد على تحديد الهو، االالحاالت

 : الحدود الجغرافيةميل والقيمة وتحالحدود -2

خدمات الدفع الجديدة آلية فعالة للتخفيف من مخاطر غسل األموال و يمكن أن يكون وضع حدود لمنتجات و -71

و  تمويل اإلرهاب األخرى مثل مراقبة الحساباتل وتمويل اإلرهاب ما دامت مقترنة بتدابير مكافحة غسل األموا

القيود على إعادة كما أن تحديد القيود الجغرافية و. ن المعامالت المشبوهةتقارير عإعداد ملفات المعامالت وال

راض غسل األموال و خدمات الدفع الجديدة ألغل من خطر إساءة إستخدام منتجات والتحميل من شأنه أيضا أن يقل

أو الحد من ينة في مناطق جغرافية معخدمات الدفع الجديدة . إن الحد من وظائف منتجات وتمويل اإلرهاب

، فإنه على الرغم من ذلكممولي اإلرهاب. وسلي األموال ووظائفها لشراء سلع معينة يقلل من جاذبية المنتج لغا

. ويجب على المؤسسات أيضا من جاذبية المنتج بشكل عام من المهم إدراك أن مثل هذه القيود يمكن أن تحد

ينبغي النظر في هذه التدابير و ، وود على نشاط العميل الشرعيألي قيالدول أن تراعي التأثير السلبي المالية و

  .تنفيذها إذا أقتضت الحاجة خالل مرحلة تصميم منتجات و خدمات الدفع الجديدة

 ،خدمات الدفع الجديدةتزداد مع إزدياد وظائف منتجات و تمويل اإلرهابموال وإلى أن مخاطر غسل األ نظرا   -72

ينبغي تطوير . والمقدمة إلى العمالءية أن تنظر في إنشاء مستويات للخدمة الفردية فإنه يمكن للمؤسسات المال

، قد تنظر و بهذه الطريقة .خدمات الدفع الجديدةأثناء مرحلة تصميم منتجات و حالة على حدىذلك على أساس كل 

خدمات الدفع ات ووضع "حدود قصوى" على منتج، على سبيل المثال ات المالية في تطبيق قيود مختلفةالمؤسس

لعميل بشكل مبسط و ناية الواجبة ل، مما يسمح لها بتطبيق العمنخفض المخاطر ضمان بقاء منتج معينالجديدة ل

المتعلقة بمكافحة غسل  كذلك التدابير األخرىلعميل وبغي زيادة مدى العناية الواجبة لفي مثل هذا السيناريو ين

 .بالتالي المخاطرئف وزادت الوظا هاب كلماتمويل اإلراألموال و
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أكد من أن القيمة المدة للتعل لوضع حدود للتحميل وتخطط العديد من برامج البطاقات المسبقة الدفع بالف -73

تشمل التدابير . وتمويل اإلرهابغرض غسل األموال والمسبقة غير المسددة ال تنطوي على مخاطر ال داعي لها ل

الذي يمكن الوصول إليه عبر البطاقة باإلضافة إلى لمبلغ المدفوع مسبقا وروضة على االشائعة األخرى القيود المف

كذلك . ويمكن لكل من حدود التحميل والمدة وموال على البطاقة المدفوعة مسبقاتقييد القدرة على إعادة تحميل األ

. و اذبية للمجرمينمسبقة الدفع أقل جالقيود المفروضة على القدرة على إجراء السحوبات النقدية جعل البطاقات 

اإلحتفاظ به تحميله على بطاقة مسبقة الدفع و مقياس فعال لتحديد الحد األقصى الذي يمكن الحدود القصوىتعتبر 

على أساس حساس  ينبغي تحديد مستوى الحدود القصوىو .أو خالل فترة محددةعلى بطاقة واحدة في وقت واحد 

، ينبغي مع ذلك. وتمويل اإلرهاب األخرىاألموال و ر مكافحة غسللوجود تدابي سوف يختلف ذلك تبعا  ، وللمخاطر

ينبغي النظر في ، وعلى أموالهم عندما يحتاجون إليهاالواجب لحماية العميل لضمان حصولهم إيالء اإلعتبار 

 .ظ بها في البطاقة المدفوعة مسبقااإلستعانة المالئمة للعميل عندما يمنع من الوصول إلى األموال المحتف

سمح بنقل األموال من شخص إلى ، فإن إحتمال بأن تكون برامج البطاقات المسبقة الدفع توباإلضافة إلى ذلك -74

، حيث على وجه الخصوصراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ولسوء اإلستخدام ألغ كبيرا   ، قد يمثل خطرا  أخر

القيود يمكن أن تكون ، ومدفوعة مسبقا   آخر من خالل بطاقة يتوقع أن يتم تحويل األموال من شخص إلى شخص

تمويل اإلرهاب، خاصة إذا موال واطر غسل األللتخفيف من مخ فعاال   المفروضة على التحويالت المحتملة تدبيرا  

عتماد . وعند ايل أو السحبذلك من خالل الجمع بين حدود التحويل مع حدود التحميمكن تعزيز . وكان التعامل نقدا  

ستخدام لتي يمكن نقلها من شخص إلى شخص با، يمكن أن تختلف القيمة القصوى الى المخاطرالنهج القائم ع

 . ، مثل القيود الجغرافيةة غسل األموال وتمويل اإلرهابمكافحل أخرى تدابير مسبوقة الدفع بناء على البطاقات

صى للمبلغ الذي يمكن اإلحتفاظ ، يمكن وضع قيود على الحد األقدمات الدفع بواسطة الهاتف النقالبالنسبة لخ -75

بلغ المسموح به لكل معاملة مفردة، بما في ؛ أي على الحد األقصى للمبواسطة الهاتف النقالبه في حساب الدفع 

بها لكل يوم / السحوبات النقدية المسموح للمعامالت و؛ أي على التكرار أو القيمة التراكمية ذلك السحوبات النقدية

قيود الشراء إلى التخفيف أكثر من يؤدي تحديد الحدود الجغرافية أو . وأو مزيج من هذه أسبوع / شهر / سنة،

 .لهاتف النقال ألغراض غسل األموالإحتمال إساءة إستخدام خدمة الدفع بواسطة ا

على أساس كل حالة  لنظر فيهينبغي انت عادة في هيكل متدرج للعمالء ويتم تقديم خدمات الدفع عبر اإلنتر -76

لشخص داخل بيئة  . حيث أن بعض العمالت الرقمية المصممة بشكل أساسي للسماح بمعامالت شخصحدى على

موال من خالل العمل بالنسبة لمخاطر غسل األ محدودا   ، تمثل خطرا  عبر اإلنترنت، كما هو الحال في بيئة األلعاب

من الممكن تداول العملة الرقمية مع مع ذلك يزداد مستوى المخاطر التي يتم طرحها إذا كان . وفي نظام مغلق

 .لوطنيةأطراف ثالثة للعمالت ا
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 :مصدر التمويل -3

ل عند تقييم مخاطر ( أن ينظروا في مصدر التمويNPPSخدمات الدفع الجديدة )لمزودي منتجات و ينبغي -77

في تقييد مصادر  واينظرأن  يمكن أيضا  و ،خدمات الدفع الجديدةغسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة لمنتجات و

خدمات الدفع جهولة مثل النقد أو حتى منتجات وبالنسبة لمصادر التمويل المو. المنتج لهذاالتمويل المسموح بها 

خدمات الدفع . وينبغي لمزودي منتجات وتزيد من مخاطر غسل األمواليمكن أن الجديدة المجهولة المصدر 

، و يل اإلرهاب من خالل هذه التدابيرتمويف مخاطر غسل األموال وولية لتخفالجديدة أن تكون لديهم نظرة شم

 . مع القيود األخرى المبينة أعاله يمكن دمج هذه القيود

( NPPSخدمات الدفع الجديدة )ة إلى واحدة أو أكثر من منتجات وعندما يستخدم الفرد النقد إلضافة قيم -78

الخدمات الجديدة النظر في طلب تحديد هوية الشخص إذا و ، يمكن لمزودي المنتجاتالتي لديها ضمانات محدودة

من سلسلة  احدة أوأو لمعاملة تجارية و لحساب فردي ألقصى المحدد مسبقا  تجاوزت القيمة النقدية الحد ا

 . واحدالمعامالت في يوم 

 إعداد التقارير قبة المعامالت ومراالسجالت و حفظ  -4

في جهود مكافحة غسل األموال وتمويل  أساسيا   لعميل عنصرا  الواجبة ل العنايةت المعامالت وتعتبر سجال -79

معامالت عمليات الدفع أو تحويل سجل  ، يجب أن يتضمنكحد أدنىقات لتطبيق القانون. ودعم للتحقياإلرهاب و

ذي تم وطبيعة وتاريخ المعاملة والمبلغ ال( مشاركة ل معلومات تحدد أطراف المعاملة وأي حساب )حساباتاألموا

، فلذلك يجب أن يتواصل قيمة المعاملة في إنفاذ القانون . قد ال يساوي الحجم النسبي للمعاملة بالضرورةحويلهت

يجب أن تكون السجالت التي يتم اإلحتفاظ بها كافية . وع المعامالت بغض النظر عن القيمةحفظ السجالت لجمي

 .تل من خالل إعادة تجميع المعامالللسماح بتعقب األموا

كذلك رصد ت بفاعلية لحفظ السجال جيدا   خدمات الدفع الجديدة أساسا  ر الطبيعة اإللكترونية لمنتجات وتوف -80

حتفاظ بجميع السجالت المتعلقة بالمعامالت و االخدمات الدفع الجديدة . وينبغي لمزودي منتجات والمعامالت

" أو 11، كما هو مطلوب في التوصية "سنوات 5ن عميل لمدة ال تقل عللومات الخاصة بالعناية الواجبة لالمع

 .البلد المعنيفي المدة التي تتطلبها القوانين 

، مثل أرقام لمعلومات التي يمكن الحصول عليهامما تتميز به عمليات الدفع عن طريق الهاتف النقال هي او -81

عن ك الحصول على المعلومات يمكن كذل، وشريحة الهاتف كذلك المعلومات الموجودة علىالمرسل والمستلم و

. وبناء المستلم أثناء إجراء المعامالتوهاتف المرسل طريق مشغلي شبكة الهاتف النقال فيما يخص تحديد موقع 

في حين إن هذه . ولسجل المعامالت مفيدا   موقع مكونا  طبيعة المعاملة قد تكون المعلومات عن العلى حجم و

فإنه يمكن لمزودي الخدمات أن يضعوا ذلك في  ،موعة العمل المالية في توصيات مجالمعلومات غير مطلوب

كون ، حيث أنها قد تفقة مع تشريعات الخصوصية الوطنية، شريطة أن تكون عملية جمع تلك البيانات متوااإلعتبار

 . مفيدة في مراقبة نشاط العميل
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نظم لرصد المعامالت التي يمكن ( النظر في وضع NPPSخدمات الدفع الجديدة )ينبغي لمزودي منتجات و -82

يجب أن . و رات غسل األموال و تمويل اإلرهابأن تكشف عن أي نشاط مشبوه قائم على أساس تصنيفات و مؤش

 ، أو مخاطر المنتجات أومخاطر البلد أو مخاطر الجغرافيا في اإلعتبار مخاطر العميل أو تأخذ أنظمة المراقبة

و يمكن أيضا إستخدام نظام مراقبة المعامالت لتحديد الحسابات المتعددة أو . الخدمات أو مخاطر قنوات التسليم

 . بالعديد من البطاقات مسبقة الدفع، مثل اإلحتفاظ بها فرد أو مجموعةالمنتجات التي يحتفظ 

السجالت المحتفظ ( النظر في تحليل المعلومات وNPPSينبغي لمزودي منتجات وخدمات الدفع الجديدة ) -83

، معاملة مشبوهةخدمات الدفع الجديدة وعندما يحدد مزود منتجات و. النشاطات غير العاديةاألنماط و حديدبها لت

، ينبغي أن يتم إجرامي أو تتعلق بتمويل اإلرهاب في أن األموال هي عائدات نشاط لالشتباهأو لديه أسباب منطقية 

القوانين في مالي ولتوصيات مجموعة العمل ال ة وفقا  إلى وحدة اإلستخبارات المالية ذات الصل اشتباههالتبليغ عن 

 .البلد المعني

الجديدة يقظين تجاه المعامالت أو األنشطة التي ليس لديها  خدمات الدفعينبغي أن يكون مزودي منتجات و -84

، ينبغي أن ينظر مزودو الخدمات في نطقي مشروع أو أساس إقتصادي واضح. وعلى وجه الخصوصأساس م

رض ديل للحسابات المصرفية بدون غتستخدم كبخدمات الدفع الجديدة فيها أن منتجات و التي يبدو الحاالت

ير إعتيادية ، قد تعتبر بطاقة مسبقة الدفع التي يبدو إنها تستخدم بطريقة غمشروع واضح . على سبيل المثال

ألن البطاقات مسبقة الدفع قد  وف نظرا  في بعض الظر لالشتباه( مثيرة ررة ذات القيمة العاليةكمثل المعامالت المت)

( التي الودائع المصرفية( أو نفس الفوائد )كسعر الفائدة تأمينمثل حماية قدم مستويات مماثلة من الحماية )ال ت

في . كما يجب على مزودي الخدمة النظر واليات القضائيةيمكن تقديمها للحسابات المصرفية في العديد من ال

هناك مزيد . ووالية القضائية التي يعملون فيهاالظروف في التخدام البطاقات مسبقة الدفع واألساس المنطقي الس

، خاصة فيما يتعلق بالمشبوهة منها في تقارير فعال لرصد المعامالتمن اإلرشادات للمساعدة في تطوير نظام 

 .ل المالي بشأن طرق الدفع الجديدةتصنيفات مجموعة العم

 (NPPSخدمات الدفع الجديدة )وق منتجات والتنظيم على س تأثير -5

خدمات الدفع الجديدة ينبغي على ام تنظيمي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمنتجات وعند تطوير نظ -85

. على وجه خدمات الدفع الجديدة القائمةت والتنظيمية على سوق منتجا أن تنظر في أثر الالئحة أيضا   الدول

تمويل التنظيمية لمكافحة غسل األموال ودول أن تسعى إلى ضمان أن تظل التدابير ، ينبغي على الالخصوص

أن النظام و ،تمويل اإلرهاب المقترنة بمنتجات و خدمات الدفع الجديدةمتناسبة مع مخاطر غسل األموال و اإلرهاب

أو يحد من تطوير  التنظيمي ليس لديه سواء بقصد أو بدون ضرورة تأثير سلبي على تشغيل المنتجات الحالية

ما إذا كان  كذلكو خدمات الدفع الجديدة تأثير التنظيم على سوق منتجات و يبحث هذا القسم في. ومنتجات جديدة

 .على الشمول المالي هذا التنظيم سيؤثر
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 العمل المالي بشأن الشمول الماليمجموعة  توجيه -أ

ن إلى هيئات وضع المعايير لمساعدة الدول على ، في أعقاب الدعوة من مجموعة العشري2011في يونيو  -86

: المالي مجموعة العمل نشرت مجموعة العمل المالي " توجيه ،ها بطريقة تتسق مع الشمول الماليتطبيق معايير

على الرغم من عدم التركيز على طرق . و(𝟐𝟖)الشمول المالي "وال وتمويل اإلرهاب ومكافحة غسل األمتدابير 

البطاقات مسبقة الدفع كأدوات ى الدفع عن طريق الهاتف النقال وإل ، يشير هذا التوجيهى وجه التحديدلالدفع ع

تعمل على تشجيع الشمول  إلى أن بعض الحكومات تجدر اإلشارة أيضا  و .فع من شأنها تسهيل الشمول الماليد

ألن  لدعم اإلعانات العامة نظرا   مسبقا  مثل البطاقات المدفوعة  ،خدمات الدفع الجديدةالمالي باستخدام منتجات و

مجموعة العمل المالي  يقدم توجيه. ون من مدفوعات الدعمهذه الطرق قد تكون أكثر سهولة من قبل المستفدي

تمويل اإلرهاب ميم تدابير مكافحة غسل األموال ومؤسساتها المالية في تصدعم للدول وبشأن الشمول المالي ال

 . المتخذة لغرض مكافحة الجريمة، دون المساس بالتدابير في الشمول المالي هدفها المتمثل التي تحقق

 العشرين للشمول المالي المستحدث مبادئ مجموعة -ب

على تطبيق مبدأ التناسب  2010الصادرة عام  (𝟐𝟗)مبادئ مجموعة العشرين للشمول المالي المستحدث تحث -87

خفيف من مخاطر المنتج الفوائد من خالل تكييف اللوائح التنظيمية للتر ونه التوازن الصحيح بين المخاطعلى أ

عتماد معايير التناسب ، تم اعام على أساس. و(𝟑𝟎)ي ال مبرر له يمكن أن يكون عائقاتنظيم دون فرض عبء

 لقائم على معايير التناسب للدول بتطبيق النهج ا. حيث تسمح قبل توصيات مجموعة العمل المالي بالفعل من

على سبيل المثال، تسمح بتطبيق التدابير المنخفضة أو المبسطة بشأن العناية الواجبة للعميل لبعض ، المخاطر

. كما تدرك (𝟑𝟏)المنتجات األقل خطورة أو حتى اإلعفاء في الحاالت المبررة من إجراءات العناية الواجبة للعميل

صة للبطاقات مسبقة الدفع على أنها أداة محتملة للشمول المالي وتوصي األهمية الخا مجموعة العشرين أيضا  

. وقد يفتح دليل التنظيم التناسبي (𝟑𝟐)بنظام تنظيمي مخصص يعني بالمخاطر الموجودة في نوع الخدمة المعنية

إستخدام القنوات  السوق لزيادة المشاركة من قبل كل من مزودي الخدمات ويمكن لهذا الدليل أيضا  أن يزيد من

 تمويل اإلرهاب التي ترتبط باإلستثناء المالي.مما يقلل من مخاطر غسل األموال والشرعية، 

 .(FATF( )2013B) المالي العمل مجموعة انظر-28
 .(2010) المبتكر المالي الشمول ولح التقرير و المبادئ انظر -29
 الثغرات فهم إلى ويستند المبتكرة والخدمات المنتجات هذه عليها تنطوي التي والمنافع المخاطر مع يتناسب نظيميت وإطار سياسة بناء: التناسب بشأن 8 المبدأ انظر -30

 .القائم التنظيم في الموجودة واجزوالح

 من تتطلب التي المالي لعملا مجموعة توصيات بعض تطبيق عدم الدول تقرر قد – اإلعفاءات" :على 6 الفقرة في 1 رقم للتوصية ةالتفسيري المذكرة تنص و -31

 ظروف في ثيحد هذا ،اإلرهاب تمويل و األموال لغسل مثبت قليل خطر هناك...  بشرط ،معينة إجراءات إتخاذ المعينة المالية غير لمهن و األعمال أو المالية المؤسسات

 gafi.org-www.fatf على متاحة 1 للتوصية الكاملة التفسيرية والمذكرة...  المالية األنشطة أو المؤسسات من معين بنوع ذلك ويتعلق ؛للغاية مبررة و محدودة

 باتومتطل ،القصوى لحدودوا المعامالت، عاتمبي لدورة به المسموح األقصى الحد من وعةمجم ،المثال سبيل على المتناسب، ظيميالتن النظام يشمل أن ويمكن  -32

 .السداد على والقدرة السيولة
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 التنظيم واإلشراف والنهج القائم على المخاطر. 6

موعة يقدم هذا القسم من الورقة دليل للدول للمساعدة في معالجة قضايا معينة مرتبطة بتطبيق توصيات مج -88

اإلشراف على الكيانات يدرس كيفية التنظيم و . حيث(NPPSخدمات الدفع الجديدة )العمل المالي بشأن منتجات و

اإلشراف على التنفيذ الفعال لتدابير وكذلك تأثير هذا التنظيم و ،خدمات الدفع الجديدةوالمشاركة في توفير منتجات 

 .تمويل اإلرهاباألموال و مكافحة غسل

 :تمويل اإلرهابل واألموا اإلشراف على مكافحة غسلبشأن التدابير و النهج القئم على المخاطر –أ 

األموال  المخاطر فيما يخص مكافحة غسل تنفيذ نهج قائم علىالمالي تطوير والعمل  تدعم توصيات مجموعة -89

عتماد مجموعة من التدابير ، باطار متطلبات مجموعة العمل الماليفي إ، وحيث يسمح هذا النهج .تمويل اإلرهابو

جل تركيز من أيعة المخاطر وتطبيق تدابير وقائية تتناسب مع طبية وإستغالل قدراتها بفاعلأكثر مرونة من أجل 

 المخاطر في أهمية قيام الدول أوال   ل الخطوة األساسية األولى في النهج القائم علىتتمث. وجهودهم بالطريقة األمثل

. (1) توصية رقمكما هو مطلوب في ال ،تمويل اإلرهاب التي يواجهونهاو فهم مخاطر غسل األموالبتحديد وتقييم و

لبها توصيات مجموعة العمل تمويل اإلرهاب التي تتطكل تدابير مكافحة غسل األموال و في شامال   يعد هذا مطلبا  و

( والتي تلزم الدول والمؤسسات المالية بتحديد وتقييم 15ي هذا السياق التوصية رقم )ف من المهم أيضا  . والمالي

كذلك الممارسات التجارية جات الجديدة ولتي قد تنشأ عن تطوير المنتتمويل اإلرهاب امخاطر غسل األموال و

الموجودة منتجات الجديدة وستخدام التقنية المتطورة لكل من الفي ذلك آليات التسليم الجديدة وكذلك ا ، بماالجديدة

المخاطر التي تم متناسبة للتخفيف من يمكنها من إتخاذ تدابير مناسبة و. حيث تكون الدول آنذاك في وضع سابقا  

 خدمات الدفع الجديدة.بمنتجات و المتعلقةو تحديدها

، فإنه يجب على الدول أن طر في أنه حيثما توجد مخاطر أعلىالمخا للنهج القائم علىيتمثل المبدأ العام  -90

تكون بصورة مماثلة حيثما . وتخفيفهاوى إلدارة هذه المخاطر وتطلب من المؤسسات المالية إتخاذ تدابير أق

نه . مما يعني إ( فإنه يجوز إتخاذ تدابير مبسطةه في غسل األموال وتمويل اإلرهابليس هناك إشتبا) المخاطر أقل 

تمويل تكييف نظام مكافحة غسل األموال وينبغي كذلك أن تقوم ب، والواحد للكل ينبغي على الدول تجنب مبدأ الحل

شدة تدابير مكافحة ، فإن المخاطر ي إطار النهج القائم علىف. والخاص بهااإلرهاب في سياق المخاطر الوطنية 

لقائم على إستجابة للنهج ا. وطبيعة المخاطر التي يتم تحديدهاتمويل اإلرهاب تعتمد على مستوى وغسل األموال و

، ق التي يرتفع فيها مستوى المخاطرفي المناط تركيزا  قوة  و على الدول إتباع نهج أكثر، فإنه يتعين المخاطر

كذلك يسمح هذا النهج بتقديم إعفاءات من بعض . وريسمح لها أيضا بإتخاذ نهج مبسط حيثما تقل المخاطو

 طار متطلبات مجموعة، في إيمكن للدول. و(𝟑𝟑)ستيفاء شروط أخرىفاض المخاطر واالمتطلبات في حال ثبوت إنخ

أجل إتخاذ تدابير وقائية تتناسب مع طبيعة المخاطر  العمل المالي، أن تتبنى مجموعة من التدابير أكثر مرونة من

 ومن أجل تركيز جهودهم بالطريقة األمثل. وعالوة على ذلك، فإن النهج القائم على المخاطر فيما يتعلق بمنتجات

 لمكافحة مبسط نظام أن حين في ،(FATF) المالي العمل مجموعة توصية من إعفاء على للحصول مؤهلة تكون قد حاالت إلى"  المنخفضة المخاطر"  حاالت تشير -33

 ." خطورة األقل"  الحاالت على طبقين قد( CFT/AML) اإلرهاب تمويل و األموال غسل
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 لغسل األموال وتمويل اإلرهاب ، الذي يمثل خطرا  ستبعاد الماليالدول من تخفيف االخدمات الدفع الجديدة يمكن و

 عة العمل المالي . عائقا أمام التنفيذ الفعال لتوصيات مجموو

خدمات الدفع الجديدة هج القائم على المخاطر لمنتجات وبشأن الن ، فإن الهدف من هذا التوجيهعالهكما ذكر أ -91

ى المخاطر لمكافحة تنفيذ النهج القائم علعة العمل المالي المعني بتطوير ومجمو تكملة توجيههو البناء على و

على وجه الخصوص توجيهات مجموعة العمل المالي المعنية بتقييم وي ذلك ، بما فبتمويل اإلرهاغسل األموال و

الشمول وتمويل اإلرهاب وغسل األموال وكذلك التوجيهات المعنية بتدابير ، تمويل اإلرهاباطر غسل األموال ومخ

 . المالي

 :العناية الواجبة للعميل -ب

ة المؤسسات المالية أن تقوم بالعناية الواجب ، ينبغي على الدول أن تطلب من(10بموجب التوصية رقم ) -92

. حيث تهدف ة بممارسة األعمال التجارية معهمالتأكد من المعلومات ذات الصلللعميل من أجل تحديد عمالئها و

ا التحقق منهسات المالية على تحديد عمالئها ومتطلبات العناية الواجبة للعميل إلى التأكد من قدرة المؤس

 .امالت المالية التي ينخرطون فيهاكذلك المع، وعالمراقبتها بشكل فو

، القيام بالعناية الواجبة للعميل المالية، يجب على الدول أن تطلب من المؤسسات (10بالتوصية رقم ) عمال   -93

 : التحقق منها عندهوية عمالئها و بما في ذلك تحديد

 .(𝟑𝟒)إقامة عالقات تجارية -أ

ذكرة دوالر / يورو أو تحويالت برقية في الظروف المشمولة بالم 15000عرضية تتجاوز إجراء معامالت  -ب

 .(16التفسيرية للتوصية رقم )

  .تمويل اإلرهابفي غسل األموال و هناك إشتباه -ت

خدمات الدفع إلعتبار هو ما إذا كانت منتجات ومن المسائل الجوهرية التي ينبغي على الدول أخذها بعين ا -94

خدمات الدفع ، فإن منتجات و10كما هو مشار إليه في التوصية . وتنطوي على إقامة عالقات تجاريةديدة الج

إدارة حساب نيابة عن العميل إنشاء لعالقة عمل مما . ويعد إمتالك وعادة ما تعمل بطرق مشابهة للحسابالجديدة 

على وجه الخصوص تعمل . و10للتوصية  للعميل وفقايستدعى القيام بتدابير العناية الواجبة  يجعله ظرفا  

. متزايد بطرق عديدة مشابهة للحسابذات الحلقة المفتوحة بشكل قة الدفع القابلة إلعادة الشحن والبطاقات مسب

 ، في حين أن مزوديإدارة األموال نيابة عن عمالئهاكما أن خدمات الدفع عبر اإلنترنت عادة ما تقوم بتشغيل و

 ، عادة ما يقيمون عالقات تجارية مع المسبقة الدفع أو المدفوعة الحقا  ، سواء تف المحمولخدمات الدفع عبر الها

 أيضا . 10العمالء على النحو المذكور في التوصية 

ينبغي على الدول أن تلزم المؤسسات المالية بإتخاذ الخطوات التالية ألجل القيام بالعناية الواجبة للعميل  -95

فهم  -(3تحديد المالك المستفيد؛ ) -(2تحديد هوية العميل والتحقق منها؛ ) -(1(: )10بالتماشي مع التوصية )

المتابعة المستمرة للعالقة. وفي حين يتعين على الدول أن تلزم المؤسسات  -(4الغرض من العالقة التجارية؛ أو )

 دى تطبيق هذه التدابير ينبغي أنالمالية على تطبيق كل من هذه التدابير الخاصة بالعناية الواجبة للعميل، فإن م

 .أنشئت قد التجارية العالقات كانت إذا ما تقرر أن للدول يترك و. كرةالف هذه( FATF) المالي العمل مجموعة توصيات تحدد ال -34
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عميل إتخاذ الخطوات التالية ألجل القيام بالعناية الواجبة للبينبغي على الدول أن تلزم المؤسسات المالية  -95

فهم  -(3؛ )تحديد المالك المستفيد -(2التحقق منها؛ )تحديد هوية العميل و -(1) :(10لتماشي مع التوصية )با

في حين يتعين على الدول أن تلزم المؤسسات . والمتابعة المستمرة للعالقة -(4) ؛ أوالغرض من العالقة التجارية

التدابير ينبغي أن  ، فإن مدى تطبيق هذهواجبة للعميلالخاصة بالعناية ال المالية على تطبيق كل من هذه التدابير

 مالحظة، فيما يتعلق بمنتجات ، فإنه من المهم أيضا  مع ذلكج القائم على المخاطر. وستخدام النهيتم تحديده با

 التي تعمل كحسابات بأنه ال ينبغي أن تسمح الدول للمؤسسات المالية باإلحتفاظ بالحسابات ،خدمات الدفع الجديدةو

يمكن للدول أن . و10كما هو منصوص عليه في التوصية المجهولة الهوية أو الحسابات ذات األسماء الوهمية 

فيذ تدابير مكافحة غسل بالقيام بتدابير العناية الواجبة للعميل المبسطة عند تنإمكانية السماح تضع في إعتبارها 

 ة منتجات ذات خطر أقل. دفع الجديدتمويل اإلرهاب حيثما تكون منتجات الاألموال و

لعميل و منتجات و خدمات الدفع الجديدة يتعلق بتدابير العناية الواجبة لفيما  مهما   تعتبر الحدود القصوى أمرا   -96

(NPPSحيث يمكن أن تستخدم كوسيلة فعالة لتخفيف .) بالتالي كإجراء يسمح بتطبيق ، والمخاطر لمنتج بعينه

سب المخاطر التي ذلك حالحد األقصى من دولة إلى أخرى و يختلف. وطة للعميلالعناية الواجبة المبس تدابير

 . المخاطرالتي يجب أن يتم تحديدها بناء على عملية تقييم في تلك الدولة وخدمات الدفع الجديدة تفرضها منتجات و

لتحميل أو ا حيثما يتم تطبيق حدود، ومنخفضة المخاطرخدمات الدفع الجديدة حيثما تكون منتجات و -97

عن  ، يتعين على الدول أن تطلب من المؤسسات المالية إيالء اإلهتمام الكافي للكشفاإلستخدام بشكل كافي

، يمكن على سبيل المثال. عن االشتباهمتطلبات اإلبالغ و التحايل على الحدود القصوىالمخططات التي تهدف إلى 

األولى  ق الخطوات الثالثسماح للمؤسسة المالية بتطبيلل لنظر في إستخدام برنامج ) الحدود القصوى(للدول ا

بق الدول ما يسمى بالنهج ، يمكن أن تطبهذه الطريقةوشف حساب العميل. على ك عتمادا  للعناية الواجبة للعميل ا

( حيث يمكن لحدود المعاملة / الدفع / الرصيد المنخفضة أن تقلل من KYCالتصاعدي أو نهج أعرف عميلك )

، النسبة ألنواع معينة من المنتجاتبالقدر الذي تكون فيه الحدود أشد ب. وتمويل اإلرهابسل األموال وات لغثغرال

تعتبر ات والخدمنخقاض مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتلك المنتجات وتمال احلذي يزيد فيه ابالقدر ا

 .سطة للعميل مناسبةة الواجبة المب. و بالتالي تكون تدابير العنايآنذاك منخفضة المخاطر

تنظر في إعفاء ، فإنه للدول أن مبررة بشكل صارم لخطر منخفضدة و، في ظروف محدضافة إلى ذلكباإل -98

، قد يكون )الحد . وفي ظروف كهذه(𝟑𝟓)ة للعميلخدمات الدفع الجديدة من تدابير العناية الواجببعض منتجات و

 .إضافية في توفير ضمانات ض مفيد( المنخفاألقصى

 ينبغي على الدول أن تضمن أن مزودي منتجات وخدمات الدفع الجديدة خاضعون للعناية الواجبة للعميل -99

 ومتطلبات المراقبة كجزء من عنايتهم الواجبة للعميل للكشف عن أي نشاط مشبوه. على وجه الخصوص، يجب

 المؤسسات من تتطلب التي المالي العمل مجموعة توصيات بعض تطبيق عدم الدول تقرر قد – فاءاتاإلع: " على 6 الفقرة في 1 للتوصية سيريةالتف المذكرة تنص -35

 و محدودة ظروف في يحدث هذا اإلرهاب مويل و األموال لغسل مثبت منخفض خطر هناك...  بشرط ،معينة إجراءات اتخاذ المحددة ليةالما غير لمهن و األعمال أو المالية

 gafi.org-www.fatf  على 1 للتوصية الكاملة التفسيرية المذكرة تتوفر...  المالية األنشطة أو المؤسسات من معين بنوع وتتعلق ؛للغاية بررةم
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عناية لة لتلك التي تخص الحسابات بإجراء الذات الوظائف المماثدمات الدفع الجديدة م مزودي منتجات وخلز  أن ي  

، كلما زادت يهة بالحساب للبطاقة مسبقة الدفعالعناصر أو الوظائف الشب تكلما قلو. شكل مستمرالواجبة للعميل ب

  .حدود التحميل أن تساعد في هذا الصدد للعميل، كما يمكن لتطبيق المبسطة إمكانية تطبيق تدابير العناية الواجبة

، قد يسمح كإستثناء (FATFي )ينبغي على الدول مالحظة إنه بموجب توصيات مجموعة العمل المال -100

( للتحقق من هوية العميل بعد حضور العميلالتي ال يتم فيها ) مالية بالسيناريوهات غير المباشرةللمؤسسات ال

دار مخاطر غسل األموال تأسيس عالقة العمل عندما يكون من الضروري عدم مقاطعة سير العمل شريطة أن ت  

في األمثلة الواردة في المالحظة التفسيرية للتوصية رقم ل أن تنظر في ذلك و. ويمكن للدو(𝟑𝟔)بشكل فعال

ناية عند تحديد النقطة التي تكون فيها الع العميل بعد إقامة عالقات تجارية الخاصة بالتحقق من هوية (𝟑𝟕)(10)

 . الواجبة للعميل أمرا  مطلوبا  

ستخدام منافذ شأنه تخفيف المخاطر الناجمة عن ا امالت منالمعالتمويل و على حدودال وضع إن تطبيق -101

لكن قال، وخدمات الدفع عن طريق الهاتف النبطاقات مسبقة الدفع واإلنترنت من أجل توزيع الالبيع بالتجزئة و

 الكافي للعناية الواجبة للعميل. حيث إن الحصول على البطاقات مسبقة الدفع من خالل اإلنترنت قد بدون اإلجراء 

يجب على الدول إتخاذ تدابير من و. ستخدام أسماء مختلفةات متعددة بايسمح لنفس الشخص بالحصول على بطاق

دفع ، كالبطاقات مسبقة اللمتعددة لمنتج أو خدمة دفع جديدةشأنها تخفيف المخاطر الناجمة عن عمليات الشراء ا

. لهذا ينبغي تطبيق شرط جار تجزئة متعددونواحدة أو من تي معاملة ف شراء بموجب الحدود القصوىأو عمليات 

يمكن للدول أيضا أن تنظر في وضع القيود على عدد البطاقات . ولمعامالت المشبوهة في حاالت كهذهاإلبالغ على ا

عندما يتم توزيع . وعملية في تنفيذ مثل هذه القيودالمباعة في المعاملة الواحدة بالرغم من وجود صعوبات 

يكون على تلك من خالل منافذ البيع بالتجزئة و لدفع أو خدمات الدفع عن طريق الهاتف النقالالبطاقات مسبقة ا

يتم تدريب إذا لم  خطرا   صحيح لهوية العميل يشكل أيضا  الغير  ، فإن التحديدالواجبة للعميل المنافذ إجراء العناية

، فإنه يتعين على بواسطة التحقق اإللكترونيللعميل عندما يتم إجراء العناية الواجبة موظفي المنفذ بشكل كاف. و

 . من مصادر موثوقةقة ود عليها دقيعتماأكد من أن المعلومات التي يتم االالخدمة التمزودي 

الشخص الذي قام  واضحا بإعتباره في أغلب الحاالت يكون عميل مزود منتجات وخدمات الدفع الجديدة -102

ة أو عدم اإلتصال وبالنظر إلى محدودي. ء منتجات وخدمات الدفع الجديدةباألشتراك في الخدمة أو الذي قام بشرا

هناك خطر متزايد من أن يتم تمرير منتجات وخدمات الدفع ، منتجات وخدمات الدفع الجديدة المباشر مع عمالء

 مع المخاطر. وفي حاالت كهذه يمكن التعامل رى لم يتم تحديدها من قبل المزودستخدامها إلى اطراف أخوا الجديدة

 المؤسسات أن أيضا ويالحظ. المالية األوراق معامالت و لوجه وجها المباشرة غير األعمال تشمل قد األمثلة أن على 11 الفقرة في 10 التفسيرية المذكرة تنص -36

 .التحقق قبل العمل عالقة ماستخدا للعميل يمكن بموجبها التي بالشروط يتعلق فيما المخاطر إدارة إجراءات اعتماد إلى ستحتاج المالية
 .21 الفقرة في 10 للتوصية التفسيرية المالحظة انظر -37
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( كما على الدول (CDDمن خالل تطبيق تدابير معززة للعناية الواجبة للعميل للنهج القائم على المخاطر  وفقا   

يل المثال، نقاط إعادة على سب مطلوبا   أن تنظر في النقاط األخرى التي تكون فيها العناية الواجبة أمرا   ايضا  

 . التحميل

د يع إن دور البنوك ومؤسسات اإليداع األخرى التي تقدم حسابات لمزودي منتجات وخدمات الدفع الجديدة -103

. حيث يجب أن تتأكد الدول من أن المؤسسات المالية التي تحتفظ عتبارمهمة يتوجب على الدول أخذها باال مسألة

( على (CDDأنها تقوم بتنفيد العناية الواجبة للعميل  زودي منتجات وخدمات الدفع الجديدةنيابة عن مبأموال 

، بما يتناسب مع المخاطر التي يشكلها (10كما هو مطلوب في التوصية )، مزودي منتجات وخدمات الدفع الجديدة

 .مزود منتجات وخدمات الدفع الجديدة

 الترخيص / التسجيل  -ج

( في (MVTSضمن تعريف خدمات تحويل األموال أو القيمة  جات وخدمات الدفع الجديدةعندما تقع منت -104

لإلشراف و  وخاضعا   أو مسجال   ، فإنه يجب أن يكون مزود الخدمة مرخصا  مسرد توصيات مجموعة العمل المالي

تعلق بترخيص ارين فيما ي( للدول خي14تقدم التوصية ) . حيثتمويل اإلرهابغسل األموال و فحةلتدابير مكا

، أو أن يحتفظ أو مسجال   ن يكون مرخصا  جب على الدول أن تطلب من الوكيل أ. حيث ي(𝟑𝟖)الوكالء أو تسجيلهم

ول إليها من قبل السلطات مزود خدمات تحويل األموال أو القيمة بالقائمة الحالية لوكالئه والتي يمكن الوص

 . المختصة

ن . وحيث إ(14توصية )لمتطلبات ال( عبر اإلنترنت (MVTSل أو القيمة تخضع خدمات تحويل األموا -105

كال من في ، فمن المهم أن توضح الدول نترنت ال تخضع للحدود اإلقليميةخدمات تحويل األموال أو القيمة عبر األ

موال أو القيمة و/ أو التسجيل التي تنطبق على خدمات تحويل األمعايير القضائية للترخيص الالقانون والتوجيه إن 

، حتى األموال أو القيمة عبر اإلنترنت تنطبق على خدمات تحويل قرات والفروع التي يمكن زيارتها أيضا  وذات الم

 ي هذه المسألة بشكل أوسع أدناه. . وسيتم النظر فكان مقر مزود الخدمة خارج البالدلو 

 :التحويالت البرقية  -د

ن تتأكد ل فيما يتعلق بالتحويالت البرقية. حيث إنه على الدول أبات الدو( بتحديد متطل16تقوم التوصية ) -106

من أن المؤسسات المالية توفر معلومات عن المنشئ  والمستفيد بشأن التحويالت البرقية وأن المعلومات تظل مع 

 . باإلضافة إلى(𝟑𝟗)(16المالحظة التفسيرية للتوصية )التحويالت البرقية عبر سلسلة الدفع على النحو المبين في 

 16 التوصية متطلبات بجميع اإللتزام( MVTS) القيمة أو األموال تحويل خدمات مزودي يطلب أن ينبغي ،16 للتوصية التفسيرية المذكرة من 22 الفقرة مع تمشيا -38

 نبوالجا الطلب من كل في يتحكم الذي( MVTS) القيمة أو األموال تحويل خدمات مزود حالة في. وكالئهم خالل من أو مباشرة فيها، يعملون التي الدول في الصلة ذات

 من كل من الواردة المعلومات جميع اإلعتبار في تأخذ أن يجب( A: )يلي بما( MVTS) القيمة أو األموال تحويل خدمات مزود يقوم ،المصرفية الحوالة من المستفيد

 بلد أي في( STR) المشبوهة المعامالت تقرير ملف كان ما إذا( B) و( STR) المشبوهة المعامالت تقرير تقديم يجب انك إذا ما تحديد أجل من المستفيد و الطلب جانبتي

 .المالية اإلستخبارات لوحدة متاحة الصلة ذات المعامالت معلومات  جعل و ،المشبوهة المصرفية بالحوالة تأثري

 على بالتحديد للتطبيق القابلة للشاشات المالية المؤسسات إستخدام على اإلشراف المشرفين على يجب ،الدولية البرقيات في المنشئ وماتمعل توفر ضمان  أجل من -39

 (.  المحلية البرقيات شاشات وليس)  الدولية البرقيات
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إرسال أو تلقي التحويالت على العمالء الذين يقومون ب( (CDD، يجب أن يتم تنفيذ العناية الواجبة للعميل ذلك 

ن تعتمد حد أدنى للسقف للتحويالت البرقية عبر الحدود ل أ. ومن ناحية أخرى من المهم مالحظة أنه للدولبرقيةا

بغسل االموال  والتي تكون فيها معلومات التحقق من العميل والمستفيد غير مطلوبة مالم يكن هناك شك يتعلق

يورو  /دوالر 1000ت البرقية العابرة للحدود والتي تقل عن . أي بمعنى أنه بالنسبة للتحويال(𝟒𝟎)وتمويل اإلرهاب

فة إلى رقم ، باإلضاث سيتم طلب اسم المنشئ والمستفيد، حي(16المالحظة التفسيرية للتوصية )يتم بشأنها تطبيق 

 . ن يتعين التحقق من هذة المعلومات. ومع ذلك لم اإلشاري الخاص بالمعاملةحساب كل منهما أو الرق

. وعلى الدول تحديد ما إذا (𝟒𝟏)ود وكذلك المحلية( على التحويالت البرقية العابرة للحد16طبق التوصية )تن -107

ن البطاقات مسبقة الدفع التي تقدم خدمة حيث إ .كانت هذه الشروط تنطبق على منتجات وخدمات الدفع الجديدة

ن تكون خاضعة تالي أت البرقية وينبغي بالتحوياللالتحويالت من شخص إلى شخص لديها وظيفة مشابهه ل

لدفع ألجل شراء البضائع ( تغطية التحويالت من البطاقة مسبقة ا16ال يقصد بالتوصية )و. (16للتوصية )

ل تحويل مصرفي من لكنها تغطي المعامالت التي تستخدم فيها البطاقة مسبقة الدفع كنظام دفع يمث، ووالخدمات

. ويجب على الدول التأكد من أن الكيانات التي تقوم بإصدار البطاقات مسبقة الدفع والتي (𝟒𝟐)شخص إلى شخص

يمكن بواسطتها التحويل من شخص إلى شخص مطالبة بتضمين وحفظ المعلومات المطلوبة والدقيقة عن المنشئ 

وباإلضافة إلى ذلك،  (.16وكذلك المعلومات المطلوبة عن المستفيد مع رسالة الدفع بما يتماشى مع التوصية )

يجب أن يكون مزودي خدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال وخدمات الدفع عن طريق األنترنت والذين هم 

 .(𝟒𝟑)(16مزودي خدمات تحويل االموال أو القيمة خاضعون للتوصية )

 :القضائية المختصةنهج اإلشراف وتحديد الجهه  - ه

شراف الكافيين اإلللتنظيم و كد من خضوع مزودي منتجات وخدمات الدفع الجديدةينبغي على الدول أن تتأ -108

، أن يكون مزودي عتماد النهج القائم على المخاطر، حيث يجب على األقلا. وعلى المشرفين (26للتوصية ) وفقا  

 -109سجلين وخصين أو مرالقيمة م هم مزودي خدمات تحويل األموال أو والذين منتجات وخدمات الدفع الجديدة

فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة فأنه على الدول أن تتأكد من أن الكيان الذي يعتمد على وكالء لتنفيد 

تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يجب أن يشمل هؤالء الوكالء في برنامج مكافحة غسل األموال 

خاضعون جب على الدول التأكد من أنه بموجب إطارها القانوني وتمويل اإلرهاب ومراقبتهم لضمان االمتثال. وي

 . (𝟒𝟒)راقبة فعالةألنظمة م

 .5 الفقرة في 16 للتوصية تفسيرية مالحظة انظر -40

  3 الفقرة في 16 للتوصية تفسيرية مالحظة انظر -41

 بطاقة بإستخدام تتم معاملة من ينبع تحويل أي[ أ: ]المدفوعات من التالية األنواع يةتغط 16 التوصية من يقصد ال: 4 الفقرة في 16 للتوصية لتفسيريةا المذكرة تنص -42

 التحويل عمليات جميع يصاحب مقدما   المدفوعة البطاقة أو الخصم أو اإلئتمان بطاقة رقم أن طالما ،خدمات أو سلع لشراء مقدمة مدفوعة بطاقة أو خصم أو إئتمان

 تغطية تمت ،شخص إلى شخص من إلكتروني تحويل ءإلجرا دفع كنظام مقدما مدفوعة بطاقة أو خصم أو إئتمان بطاقة إستخدام يتم عندما ،ذلك معو. المعاملة من المتدفقة

 gafi.org-www.fatf  الموقع على متاحة 16 للتوصية الكاملة التفسيرية والمذكرة. الرسالة في الضرورية المعلومات نتضمي ويجب ،16 التوصية في المعاملة

 في الواردة الصلة ذات للمتطلبات باإلمتثال( MVTS ) القيمة أو األموال ويلتح خدمات مقدمين مطالبة ينبغي: 22 الفقرة في 16 للتوصية تفسيريةال المذكرة تنص  -43

 gafi.org-www.fatf  الموقع على متاحة 16 للتوصية الكاملة التفسيرية المذكرة و. وكالئهم خالل من أو مباشرة فيها، يعملون التي الدول في 16 يةالتوص

 .14 التوصية انظر  -44
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كالء فأنه على الدول أن تتأكد من أن الكيان الذي يعتمد على و فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة -109

تمويل اإلرهاب يجب أن يشمل هؤالء الوكالء في برنامج مكافحة غسل ولتنفيد تدابير مكافحة غسل األموال 

. ويجب على الدول التأكد من أنه بموجب إطارها القانوني متثالرهاب ومراقبتهم لضمان االاألموال وتمويل اإل

 ،افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابإتجاه مكلتزاماته مسؤول عن ا الدفع الجديدة وخدمات يضل مزود منتجات

 . وهو مسؤول كذلك عن أعمال وكالئه

تأسيس النظام اإلشرافي يتعين على الدول أن تأسس بوضوح السلطة المختصة المسؤولة على  عند -110

أن  وكذلك ينبغي. اإلشراف على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمزودي منتجات وخدمات الدفع الجديدة

 متثال مزودي منتجات وخدمات الدفع الجديدة، وضمان احيات كافية لإلشراف أو المراقبةيتمتع المشرفون بصال

ن تضع في ا . وينبغي على الدول أيضا  (27 للتوصيه )لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفقا  

واإلشراف على مزودي منتجات وخدمات الدفع ، لتنظيم عتبار السلطة العامة، والتي ستكون األكثر فعاليةاال

، مع األخد في اإلعتبار الحاجة إلى ساحة عمل متكافئة ونهج متماسك لإلشراف في نطاق واليتهم القضائية الجديدة

سلطة المختصة واضحة . قد تكون ال(مثل البنوك و شركات اإلتصاالتعلى الكيانات التي تقدم نفس نوع الخدمات )

ل األموال ، عندما يكون لدى الدولة مشرف واحد لكل عملية إمتثال لمكافحة غسعلى سبيل المثالفي عدة حاالت، 

متثال لدول عدة سلطات تشرف على اال. ولكن في بعض الحاالت وبالتحديد عندما يكون لدى اتمويل اإلرهابو

فإنه يوصى بوجود ، دةتمويل اإلرهاب لمزودي منتجات وخدمات الدفع الجديولمتطلبات مكافحة غسل األموال 

 . لتعاون بين تلك السلطاتلآليات 

ج الدفع سبة لنموذمهم بشكل خاص بالن مات الدفع عن طريق الهاتف النقال، يعد هذا أمروفيما يتعلق بخد -111

ال يتم عادة اإلشراف عليهم من  تف النقالان مشغلي شبكات الهل شبكة الهاتف النقال، وذلك ألالمرتكز على مشغ

. وقد تنظر افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابلتزامات مكلعامة المسؤولة على اإلشراف على االسلطات اقبل 

فحة غسل األموال ، في أن تجعل سلطة اإلتصاالت ذات الصلة هي الكيان المشرف على مكاالدول على سبيل المثال

يقدمها مشغلو شبكات ف النقال التي وفرة لخدمات الدفع عبر الهات هناك ، خاصة عندما يكونتمويل اإلرهابو

قد تكون هي المشرف الفعلي على عة النقال ودى هيئة اإلتصاالت إلمام أكبر بصنا، بينما لمع ذلكالهاتف النقال. و

ي كافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الت، فإنها تفتقر إلى الخبرة في ملةمشغلي شبكات الهاتف النقال ذوي الص

والتعليم في ، فسيتطلب األمر التدريب ا تم تعيين هيئة اإلتصاالت كمشرفإذو. قائم على ذلكيمتلكها المشرف ال

الوثيق يعتبر التعاون  ،. باإلضافة إلى ذلكاإلرهاب لتطوير الخبرات كما يجب مجال مكافحة غسل األموال وتمويل

لضمان وجود منهجيات  روريا  ض مرا  فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أمشرفي مكابين المشرفين الماليين و

مكافحة غسل تظل السلطات التنظيمية القائمة ب ، قد عن ذلك. وبدال  ومتماسكة تتعلق بالخدمات الماليةمنسقة 

. ع عبر الهاتف النقال بسبب الخبرةاألموال وتمويل اإلرهاب في وضع أفضل لإلشراف على مزودي خدمات الدف

المثلى لتكون المشرف على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لخدمات الجهه أو السلطة  ويتوقف القرار بشأن

 الدفع عبر الهاتف النقال على الظروف والهياكل اإلشرافية والخبرات الموجودة في دولة معينة. 
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إلشراف على مكافحة غسل األموال اتنظيم والللدول فيما يتعلق ب تشكل خدمات الدفع عبر اإلنترنت تحديا   -112

، مما يعني أن مزودي الخدمات يمكن أن إستخدام هذه الخدمات عبر الحدود إلمكانية ذلك نظرا  ويل اإلرهاب ووتم

ن حول العالم من خالل يمكن البدء بإجراء عمليات الدفع من أي مكا. ويكونوا في دولة غير دولة عمالئهم

 يثير ذلك قلقا   . وواجد فيها مزود الخدمةشرفين تحديد الدولة التي يتعندها يصبح من الصعب على الماإلنترنت و

تنظيم  قد ال يخضع فيها مزود الخدمة إلى  في والية قضائيةبشكل خاص عندما يكون مزود الخدمة موجودا  

مزودون اللضمان أن ينبغي على الدول إتخاذ تدابير . وتمويل اإلرهابفحة غسل األموال وإشراف كافيين لمكاو

إلشراف على مكافحة االقضائية خاضعون للتنظيم و نترنت في نطاق سلطتهمعبر اإل الذين يقدمون خدمات الدفع

خصوص، على وجه التواجد المزود. و ك الوالية القضائية بغض النظر عن مكانتمويل اإلرهاب لتلغسل األموال و

ول على قيمة بالحص، فإنه ينبغي على الدول أن تلزم مزودي خدمة تحويل األموال أو ال(14تماشيا  مع التوصية )و

أو المعتبرين الذين كذلك إتخاذ اإلجراء المناسب للتعرف على األشخاص الطبيعيين ، وترخيص أو القيام بالتسجيل

لتحديد ما إذا كانت الخدمات مقدمة في دولة . ول أو القيمة بدون ترخيص أو تسجيليقومون بخدمات تحويل األموا

قد تشير في بعض التي ، ونتوصف الخدمة على موقع اإلنترلمستخدمة ولدول النظر في اللغة امعينة يجب على ا

للمساعدة في اإلشراف على الخدمات المقدمة في واليتهم . ومالء الذين يستهدفهم مزود الخدمةالحاالت إلى الع

دفع عبر اإلنترنت ، في حظر خدمات ال(𝟒𝟓)أطرها القانونية بما يتماشى مع ، وقضائية، فإنه على الدول أن تنظرال

وكيل محلي في  يتهم القضائية من دون الحضور الشخصي في شكل مكتب محلي أوالومن تقديم الخدمات في 

 .واليتهم القضائية

 :مويل اإلرهاب الذي يعالج المخاطرتم المناسب لمكافحة غسل األموال والتنظي  -7

تحديد الكيان المزود بمنتجات  دغي مراعاتها عنيقدم هذا القسم توجيهات للدول بشأن القضايا التي ينب -113

يما ، السيما فتمويل اإلرهابة غسل األموال وفحعن تدابير مكا خدمات الدفع الجديدة الذي يجب أن يكون مسؤوال  و

            كذلك خدمات الدفع عبر اإلنترنت. ويتعلق بالبطاقات مسبقة الدفع، وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، 

 تمويل اإلرهاب مع مستوى المخاطرناسب مستوى تدابير مكافحة غسل األموال وت -أ

لمستوى الخطر الناجم عن  تمويل اإلرهاب مناسبا  افحة غسل األموال وينبغي أن يكون مستوى تدابير مك -114

من وظيفة  خدمات الدفع الجديدةكلما إقتربت وظيفة منتجات و ،كمثال على ذلكو .خدمات الدفع الجديدةمنتجات و

، بما في ذلك تطبيق تدابير العناية الواجبة الكاملة ت الحاجة إلى تطبيق قواعد مماثلة، كلما زادالحساب المصرفي

شبه بعالقة مستمرة ذات خدمات الدفع الجديدة أوعلى وجه الخصوص، عندما تصبح وظائف منتجات و .للعميل

 .(𝟒𝟔)تمويل اإلرهابغسل األموال و كافحةلتزامات مماثلة لم، ينبغي حينها تطبيق اطابع وديعة

 (.اإلنترنت عبر الدفع خدمات قسم) 1 الملحق انظر ،القانونية األطر عن أمثلة على علإلطال - 45        

 والتي خزنةالم القيمة وبطاقات مسبقا المدفوعة القيمة بطاقات بشأن ولفسبيرج توجيه في ومخصص متناسب نهج على وافق قد الخاص القطاع أن إلى اإلشارة تجدر -46

 حدود وجود عدمو ،تحميله إعادة يمكن ، المثال سبيل علي) مصرفي حساب من مقدما المدفوعة البطاقة إقتربت كلما أنه إلى هذه وخلصت. 2011 أكتوبر في صدرت

 . مماثلة قواعد يقتطب ىإل الحاجة زادت كلما ،( وتلقيها المالية التحويالت الإرس وتمكين ،اإلنفاق/  للتحميل
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واحدة أو وجود  بسبب قد يكون ،الحساب المصرفي خدمات الدفع الجديدة تشبه وظيفيا  مما يجعل منتجات و -115

 :أكثر من السمات التالية

عدم وجود حدود تمويل أو تحميل أو إنفاق مرتفع  ب( ) ؛لعدد غير محدود من المرات يمكن إعادة تحميلها)أ( 

يمكن  )د( ؛خل الدولة الذي يصدر فيها المنتجدال التحويالت المالية عبر الحدود وستقباكن إجراء وايم (ج؛ )جدا  

؛ من خالل شبكة أجهزة الصراف اآللييمكن سحب النقود ، ومن خالل النقدخدمات الدفع الجديدة تمويل منتجات و

أو من ، سواء بشكل مباشر ما في حكم النقدستخدام النقد أو إمكانية إضافة أو سحب األموال إلى الحساب بإ أو )ه(

  .خالل مزود آخر أو وسيط آخر

اطر لتنظيم مكافحة غسل ينبغي أن تؤخذ هذه العوامل في الحسبان عند تطبيق النهج القائم على المخ -116

خدمات و ية الوطنية فيما يتعلق بمنتجاتتختلف المناهج التي تتخذها الجهات التنظيماألموال وتمويل اإلرهاب. و

 كل دولة في (. ومع ذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق1هناك بعض األمثلة المحددة في الملحق )و ،الدفع الجديدة

نهاية المطاف للتأكد من التزام نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاص بها بتوصيات مجموعة العمل 

 طر الخاص بها. المالي، مع األخذ في اإلعتبار ظروفها وملف المخا

قضايا يجب مراعاتها عند تحديد مزود منتجات وخدمات الدفع الجديدة الخاضع لمكافحة غسل األموال وتمويل  -ب

 (AML/CFTاإلرهاب )

ينبغي على الدول أن  ،خدمات الدفع الجديدةيمكن أن تشارك في توفير منتجات ونظرا  لتعدد الكيانات التي  -117

الرقابة على الكيانات ذات القانونية فيما يتعلق باإلشراف وة تحدد بوضوح المسؤوليات تضمن أن أطرها القانوني

نتجات وخدمات الدفع بشكل جماعي، "مزودي مب )تمويل اإلرهاة لمتطلبات مكافحة غسل األموال والصلة الخاضع

 شراف الكافيين وفقا  اإلخاضعون للتنظيم وخدمات الدفع الجديدة والتأكد من أن مزودي منتجات و(، الجديدة "

خدمات الدفع الجديدة الذين يقعون ضمن ، يجب أن يكون مزودي منتجات و(. باإلضافة إلى ذلك26للتوصية )

خاضعين ألنظمة مراقبة فعالة كما هو ال أو القيمة مرخصين أو مسجلين وتعريف مزودي خدمات تحويل األمو

 .(𝟒𝟕)(14مطلوب في التوصية )

على الكيانات التي تقدم منتجات فإنه ينبغي  ،بموجب توصيات مجموعة العمل المالي، وأعاله كما ذكر -118

تعمل كوسيلة دفع أن تكون خاضعة خدمات الدفع الجديدة التي هي خدمات تحويل األموال أو القيمة أو التي و

اركة في تقديم منتجات متعددة مشحيث يكون هناك كيانات . وتمويل اإلرهابفحة غسل األموال ولتزمات مكاال

، فإنه ينبغي على الدول األخذ في اإلعتبار العوامل  من هو الكيان المزودليس واضحا  وخدمات الدفع الجديدة و

 .( المناسبالمزود )أو المزودين اآلتية في تحديد

 أو الشيكات أو النقد قبول تتضمن التي المالية الخدمات إلى القيمة أو األموال تحويل خدمات( مصطلح شير)  أنه على المالي العمل فريق توصيات مسرد ينص -47

 مقاصة شبكة خالل من أو النقل أو الرسائل أو اإلتصال طريق عن المستفيد إلى آخر شكل بأي أو نقدا   مقابل مبلغ فعدو القيمة مخازن من غيرها أو األخرى المالية األدوات
 أي تتضمن وقد ث،ثال لطرف نهائيا ودفعا أكثر أو واحدا وسيطا الخدمات هذه بواسطة تتم التي المعامالت تتضمن أن مكني. القيمة أو األموال تحويل مزود إليها ينتمي

 hawala ذلك في ابم ،المحددة المصطلحات من متنوعة وعةمجم بإستخدام وصفها ويتم معينة جغرافية بمناطق الخدمات هذه ترتبط األحيان بعض في. جديدة دفع طرق

 .fei-chen أو hundi أو
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 ،خدمات الدفع الجديدةالكيان الذي لديه رؤية وإدارة لمنتجات و )أ(

 ،ن الذي يحتفظ بعالقات مع العمالءالكيا )ب(

 ، يان الذي يقبل األموال من العميلالك )ج(

 .  به العميل مقابل هذه األموالالكيان الذي يطال )د(

ون هناك أكثر من كيان ، فإنه يمكن كذلك أن يكد تقسيمات للخدماتخاصة في ظل وجو، و لنموذج العملوفقا   -119

تمويل فحة غسل األموال وبالتالي فإنه يخضع لمتطلبات مكاوخدمات الدفع الجديدة عن تقديم منتجات و واحد مسؤول

الهاتف النقال ت الدفع عن طريق خدماا يتعلق بالبطاقات مسبقة الدفع ومن التوجيهات فيم يرد أدناه مزيدا  . واإلرهاب

انات دور الكيتوجيه بوجه الخصوص على التشغيل ويرتكز هذا الو. لك خدمات الدفع عن طريق اإلنترنتكذو

 (. 1خدمات الدفع الجديدة المبينة في القسم )المشاركة في تقديم منتجات و

 مزودو البطاقات مسبقة الدفع:  -1

ج البطاقة مسبقة الدفع بشكل فعال من قبل مدير البرنامج  ، يتم تشغيل برنامفي بعض نماذج العمل التجاري -120

 .هذه الجهة هي المسؤولة عن أموال العمالءو الذي يقدم خدمات الدفع بموجب عقد مع الجهة التي تقوم باإلصدار

ر ، فإنه يتعين على مدير برنامج البطاقة مسبقة الدفع الخضوع بشكل مباشبعالقات مع العمالءفي حالة اإلحتفاظ و

إدارة خاصة بتقديم نه الكيان الذي يتمتع برؤية وتمويل اإلرهاب حيث إألموال وللتنظيم الخاص بمكافحة غسل ا

 رهابتمويل اإلكافحة غسل األموال ومأو يكون خاضع بشكل غير مباشر للتنظيم الخاص بالبطاقات مسبقة الدفع 

تحتفظ بعالقات ة المصدرة كذلك كمدير للبرنامج وه، تعمل الجفي حاالت أخرى. وكوكيل للجهة التي تقوم باإلصدار

، ينبغي على مصدر البطاقة الخضوع للتنظيم الخاص في مثل هذه الحاالتلعمالء وتراقب استخدام البطاقات. ومع ا

 .تمويل اإلرهابفحة غسل األموال وبمكا

غسل نفيذ تدابير مكافحة وكالئهم لتوم مزودي البطاقات مسبقة الدفع باستخدام موزعيهم وعادة ما يق -121

بوضوح ، يحتفظ مزود البطاقة مسبقة الدفع في ظل هذه الظروفموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة. واأل

ن في هذا السيناريو يقوم تمويل األرهاب. حيث إفحة غسل األموال ومتثال لتدابير مكابالمسؤولية النهائية عن اال

 وكيال  من ثم يعتبر و ،خدمات الدفع الجديدةبالنيابة عن مزود منتجات و أنشطةالموزع للبطاقة مسبقة الدفع بتنفيذ 

في مثل . وت تحويل األموال أو القيمة أم ال، سواء كانت البطاقة مسبقة الدفع هي خدمالمقدم البطاقة مسبقة الدفع

فحة غسل األموال كالتزامات معن أي عدم امتثال ال أيضا   هذه الحاالت يكون مزود البطاقة مسبقة الدفع مسؤوال  

 . التي يقوم بها موزعوه أو وكالئه ذلك بسبب اإلجراءات، وتمويل اإلرهابو

مويل اإلرهاب على مزودي تتفرض لوائح مكافحة غسل األموال وفي بعض الحاالت أن  يمكن للدول -122

و الوكالء موزعون أ، يخضع الا النهجبموجب هذ. وكذلك الموزعين أو الوكالءوخدمات الدفع الجديدة منتجات و

مفيدا  بشكل خاص في  قد يكون هذا النهج. ومباشرة السلطة اإلشرافية المعنيةتشرف عليهم للمسؤولية القانونية و

أو أن الكيان موجود  ،خدمات الدفع الجديدةتوجد عالقة تعاقدية بين الموزع ومزودي منتجات و: ال الحاالت التي
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حالة كهذه شائعة حيث تستخدم جهة إلشراف الفعال على هذا الكيان. وي افي دولة أخرى مما يشكل صعوبات ف

 .من الموزعين أو الوكالء كبيرا   دا  البيع الموزعين بالجملة الذين بدورهم يستخدمون عد

 . مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف النقال2

ا كخدمات تحويل األموال أو يقع مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف النقال ضمن تعريف المؤسسة المالية إم -123

تعتبر خدمات الدفع عبر الهاتف النقال التي تسمح . ولطبيعة الخدمة إدارتها وفقا  فع والقيمة أو بإصدار وسيلة د

يجب على الدول التأكد من خضوعها لتدابير ، ور خدمات تحويل األموال أو القيمةبالتحويل من شخص إلى آخ

ص أو التسجيل بموجب ، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالترخيابافحة غسل األموال وتمويل اإلرهمك

 (.14التوصية)

، تقع خدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال التي تقدم التحويل من شخص إلى جهة من ناحية أخرى -124

ي ينبغ. ولخدمة بإصدار أو إدراة وسيلة دفعتجارية ضمن توصيات مجموعة العمل المالي حيث يقوم مزودي ا

، في حين قد بالرغم من ذلكرهاب على مزودي الخدمة هؤالء. واإل تمويلبيق تدابير مكافحة غسل األموال وتط

 .( لن يتم تطبيقها14في التوصية ) ، فإن المتطلبات الواردةطلب ترخيص أو تسجيل مزودي الخدمةتختار الدول 

كافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على نموذج ن إلتزامات مع يعتمد الكيان الذي ينبغي أن يكون مسؤوال   -125

، الهاتف النقال المرتكز على البنكفي إطار نموذج الدفع عن طريق . ودمة الدفع عن طريق الهاتف النقالهيكل خو

بالتالي ينبغي أن يخضع إلى تدابير مالء يعتبر هو المؤسسة المالية والعالقات مع العفإن البنك الذي يدير األموال و

 .تمويل اإلرهابفحة غسل األموال ومكا

، يعتبر مشغل شبكات الهاتف النقال المرتكز على شبكات الهاتف النقالفي نموذج الدفع عبر الهاتف النقال  -126

في هذا النموذج . وعة العمل الماليأو شركته التابعة هي المؤسسة المالية التي تقع ضمن أهداف توصيات مجمو

يحتفظ لنقال أو شركته التابعة الخدمة ويدير العالقة مع العميل ويحتفظ بأموال العمالء ويقدم مشغل شبكة الهاتف ا

 . الهاتف النقال أو شركته التابعة العميل بحق المطالبة باألموال من مشغل شبكة

 ، قد يستخدم مزودي خدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال عددا  الدفعكما هو الحال مع البطاقات مسبقة  -127

فيذ هم في وضع يمكنهم من تن، ومباشر مع العمالء في نقاط البيع الذين لديهم إتصالومن الموزعين كوكالء  كبيرا  

يمكن أن يكون هذا . و( نيابة عن المزودلواجبة للعميلمثل العناية اتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )

في هذا إصدار األموال القابلة للنقل. و أو ى حساب مدفوع مسبقا  إل مسبقا   ال بالنسبة لتحميل أموال مدفوعةهو الح

 بالتالي يعتبر وكيال  ة الدفع عن طريق الهاتف النقال و، يقوم الموزع بتنفيذ األنشطة نيابة عن مزود خدمالسيناريو

 .القيمة أم ت تحويل األموال أو العن طريق الهاتف المحمول بمثابة خدما، سواء كانت خدمة الدفع لهذا الكيان
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 مزودي خدمات الدفع عبر اإلنترنت   -3

يندرج مزودي خدمات الدفع عبر اإلنترنت ضمن تعريف المؤسسة المالية إما كخدمات تحويل األموال أو  -128

نت تسمح ، فإن خدمات الدفع عبر اإلنتر. وبشكل عاملطبيعة الخدمة إدارتها وفقا  فع والقيمة أو إصدار وسيلة د

، ينبغي على الدول ةفي هذه الحال. وي خدمات تحويل األموال أو القيمةبالتالي فه، ومن شخص إلى آخربالتحويل 

ص ، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالترخيتمويل اإلرهابفحة غسل األموال وأن تتأكد من خضوعها لتدابير مكا

 . (14أو التسجيل بموجب التوصية )

يلة دفع مات الدفع عن طريق اإلنترنت التي تصدر العملة اإللكترونية كوس، فإن بعض خدبالرغم من ذلكو -129

، تندرج ضمن توصيات مجموعة العمل المالي ال تسمح بالتحويل من شخص إلى آخرمقابل السلع و الخدمات و

على  تمويل اإلرهاببيق تدابير مكافحة غسل األموال و، بالتالي يجب تطتقوم بإصدار أو إدارة وسيلة دفع ألنها

، فإن المتطلبات أو تسجيل مزودي الخدمات تختار طلب ترخيص أن نه يمكن للدولحيث إمزودي هذه الخدمة. و

 . ( لن يتم تطبيقها14في التوصية ) الواردة

أو قيمة أخرى من العميل   يعتبر مزود خدمة الدفع عن طريق اإلنترنت الكيان الذي يقبل األموال أو العملة -130

 ؛ أو إما

ستخدام أو أي قيمة أخرى إلى موقع آخر با يقوم بعمليات التحويل أو الترتيب لعمليات التحويل لألموال أو العملة -أ

 ، أو إلرسال رسالة الدفعاإلنترنت 

 .ء عمليات التحويل أو عملية الدفعيقوم بإصدار العملة اإللكترونية التي يمكن إستخدامها إلجرا -ب

، الكيان الذي يقدم مبوجه العمو، إال أنه والعمل لخدمات الدفع عبر اإلنترنتنماذج في حين هناك العديد من  -131

المطالبة باألموال في مثل هذه النماذج يحق للعميل . وبشكل عام أيضا بإدارة العالقات مع العمالء يقومالخدمة و

فحة غسل األموال وتمويل لتأكد من مسؤولية هذا الكيان عن التزامات مكايجب على الدول ا. ومن هذا الكيان

 . لرقابةكذلك خضوعه لاإلرهاب و
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 ( (NPPSخدمات الدفع الجديدة النهج التنظيمي لمنتجات و -1:  الملحق

يحتوي هذا الملحق على أمثلة للنهوج التنظيمية التي تتبعها الدول األعضاء في فريق العمل المالي  فيما يتعلق     

لتوصيات فريق العمل المالي  لم يتم تقييم هذه النهوج التنظيمية وفقا   .((NPPSدة بمنتجات وخدمات الدفع الجدي

ات فريق متتثالها لتوصيورقة التوجيهه هذه إلى مستوى اال، وال يشير إدراجها في 2012المعتمدة في فبراير 

قد تجد الدول و. المالي العمل موافقة من قبل مجموعة، ال يمكن أن يكون تقديمها بمثابة العمل المالي. وبالتالي

. تمويل اإلرهاب لمنتجات وخدمات الدفع الجديدةوهذه األمثلة مفيدة عند النظر في مناهج مكافحة غسل األموال 

تمويل األرهاب لديها وألموال ، تقع على عاتق الدول مسؤولية التأكد من أن انظمة مكافحة غسل اومع ذلك

 . يانات المخاطر الخاصة بهاعتبار ملف بالمالي التي تأخد في اال العمل متوافقه تماما  مع توصيات مجموعة

  مسبقة الدفعالبطاقات 

 األرجنتين 

إلصدار البطاقات  تمويل اإلرهابواءات مكافحة غسل األموال إجر، وضعت األرجنتين تدابير و2011في عام 

اللوائح األرجنتينية تدابير  تضع هذه حيث. (ن أو الغير قابلة إلعادة الشحنالقابلة إلعادة الشحمسبقة الدفع )

كات تنفيدها فيما يتعلق بالعمالء، وتتطلب، ضمن إلتزامات ( التي يجب على الشر(CDDالعناية الواجبة للعميل 

غير  مسبقة الدفع( تقارير شهرية عن إصدار بطاقات (UIF، أن تقدم الشركات إلى وحدة المعلومات المالية أخرى

 .(يورو تقريبا   700يزو أرجنتيني )ب 4000قابل مبالغ تتجاوز قابلة إلعادة الشحن م

  اإلتحاد األوروبي 

بطاقات المدفوعة مسبقا والتي تندرج في التعتبر التجربة األوربية مثيرة لإلهتمام بشكل خاص فيما يتعلق ب    

إلكترونية بر في األصل أموال ، الذي كان يعتاإلطار التنظيميحيث أن  –إطار التعريف األوسع لألموال اإللكترونية 

مبسطة  عناية واجبة. وقد تحقق ذلك من خالل إدخال نظام بشكل تدريجي خفقريبة جدا من الودائع، أصبح أ

، ثم في وقت الحق من خالل 2005عام  توجيه الثالث لمكافحة غسل فيلألموال اإللكترونية من خالل ال للعميل

، مما أدى إلى تخفيف مكنها إصدار االموال اإللكترونيةلمؤسسات التي يمراجعة النظام اإلحترازي المطبق على ا

تمويل اإلرهاب. واألموال  لتزامات األساسية لمكافحة غسلبشكل كبير ولكن لم يتم تعديل اال المتطلبات اإلحترازية

في السوق  ل اإللكترونيه، الذي يهدف إلى تعزيز تطوير األموالتدخلين التنظيميينحقق الجمع بين هذين او

إرتفع ، في منطقة اليورووركزي األوروبي. كما اظهرت البيانات التي قدمها المصرف الم كبيرا   ، نجاحا  األوربية

مليار في  1024,56إلى  2006مليار في عام  386عدد المعامالت التي تمت باالموال اإللكترونية من 

 حيث القبول يقتصر ،ذات الحلقة المغلقة ا  قات المدفوعة مقدم، تجدر اإلشارة إلى أن البطا. ومع ذلك(𝟒𝟖)2010

على مصدر البطاقة في حالة بطاقات الهدايا من قبل تاجر معين، ال تندرج ضمن تعريف األموال اإللكترونية في 

 توجيه اإلتحاد األوربي. وال تزال البطاقات ذات الحلقة المغلقة  تشكل غالبية البطاقات المدفوعة مسبقا . 

 .(NC) األوروبي المركزي البنك انظر -48
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ى ( كخيار ألحد(AML، من خالل التوجيه الثالث لمكافحة غسل األموال التقديممثير لألهتمام مالحظة أن من ال    

لألموال اإللكترونية بعد  ((CDDللعميل  المبسطة العناية الواجبة عضاء في األتحاد األوروبي لتطبيقدول األ

" بالكامل على النقود CDDغلي السوق الذي ادعى أن تطبيق تدابير العناية الواجبة للعميل "مع مشالتشاور 

يء في سوق النقود اإللكترونية. على جانب الطلب في اإللكترونية كان غير متناسب و كان أحد أسباب التقدم البط

تياجات الدفع لألشخاص الذين منخفضة التكلفة لتسهيل احك حاجة مشروعة ألداة دفع سريعة و، كانت هناالسوق

، األقليات اب مصرفي للوصول إلى أنظمة الدفع. )على سبيل المثالقد ال يكون لديهم اهتمام أو فرصة لفتح حس

لتحسين  لتزام من جانب الحكومات عالميا  ، كان هناك اهتمام متزايد وا2004اعتبارا من عام ومهاجرين(. الو

البطاقات المدفوعة يبدو أن المنتجات النقدية اإللكترونية بما في ذلك و .خفض سعر خدمات التحويالتالجودة و

ة مطالبات المشغلين أقرت الهيئة التنظيمية األوروبيحيث . لديها القدرة على خدمة هذا الغرض أيضا   مقدما  

ألموال حتى لكترونية ل" على النقود اإلCDDسمحت للدول األعضاء المنفردة بتطبيق العناية الواجبة للعميل "و

يورو  2500تحويل سنوي يصل إلى ادة تحميل النقود اإللكترونية  ويورو عندما ال يمكن إع 150: حدود معينة

الحد األقصى  2009رفع التوجيه النقدي اإللكتروني الثاني في عام . وإعادة تحميل النقود اإللكترونية عندما يمكن

 .يورو 250لها إلى يمكن إعادة تحميلألموال اإللكترونية التي ال 

( أن التوجيه الرابع لإلتحاد األوروبي لمكافحة غسل األموال يجري FATFالعمل المالي ) : تدرك مجموعةمالحظة

 .تنفيذ هذا التوجيهراقبة تطوير ويشجع القراء على مو تطويره حاليا  

 المانيا 

لم تتبع الخيار الوارد في التوجيه الثالث  أن بعض الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي من الجدير بالمالحظةو    

من  ، و لكن بدال  لإلصالح للعميل المبسطة عناية الواجبةال ( من أجل إجراء عمليةAMLلمكافحة غسل األموال )

الذي و باألموال اإللكترونية فيما يتعلق( CDDلعناية الواجبة للعميل )مبسط خاص بها ل قامت بتصميم نظامذلك 

والذي يسمح فقط بإعفاء  2011إصدار التشريع في ديسمبر  ، تمعلى سبيل المثال، في ألمانياف. يعتبر مشددا  

 : إذا تم إستيفاء المعايير التالية( CDDمن العناية الواجبة للعميل ) مسبقة الدفعكامل لمنتجات البطاقات فوري و

 ؛ في توجيه اإلتحاد األوروبي( الواردأقل بكثير من الحد األقصى وهو يورو ) 100لمنتج يبلغ الحد األقصى ل -1

 .(B2Bالمنتج ال يمكن العمالء من تنفيذ معامالت من شخص إلى شخص ) -2

ستخدامه إلعادة تحميل ال يمكن اة منتجات مالية إلكترونية أخرى وال يمكن إعادة تحميل المنتج بواسط -3

 ؛ و أخرىمنتجات مالية إلكترونية 

 .يورو 20نقدي أكثر من ج بالسحب الال يسمح المنت -4

 (CDDللعميل ) المبسطة التي ال تستوفي هذه المعايير اإلستفادة من العناية الواجبةمسبقة الدفع يمكن للبطاقات 

التي ستقوم بعد ذلك بتقييم ديم طلب رسمي للسلطة اإلشرافية وتق يتطلب فإن هذا ،ومع ذلك .هاأو حتى اإلعفاء من

. و ال يستند تقييم المخاطر المناسبة لهاتحديد درجة العناية الواجبة للعميل دفع ومسبقة الخاطر منتج البطاقة م
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تبار جميع عوامل الخطر ذات الصلة. من ناحية لكنه يأخذ في اإلعا بشكل حصري على الحدود القصوى وهذ

تمول وال وتحتمل مخاطر عالية لغسل األممسبقة الدفع ، حيث تخلص السلطة اإلشرافية إلى أن البطاقة أخرى

الموزعة، بما في ذلك حظر فية ضد الجهات المصدرة وتخاذ تدابير إضايمكنها إصدار التعليمات وإ فإنه ،اإلرهاب

 .إصدارها من قبل مشغل في الخارج التي تممسبقة الدفع على البطاقات  أيضا  ينطبق هذا . والمنتج

 جنوب افريقيا 

 يمكنحيث . فع الرواتببقة الدفع من قبل شركة مختصة لد، يتم إصدار بطاقات رواتب مسوب افريقيافي جن

وال . بأجهزة نقاط البيع لشراء السلعوفي أجهزة الصراف اآللي لسحب النقود مسبقة الدفع استخدام البطاقات 

من قبل حامل البطاقة أو األطراف الخارجية مسبقة الدفع ( على البطاقة يجوز تحميل أي أموال إضافية )الودائع

حب العمل المحتفظ بها لدى دة صا، وال يجوز معالجة أي أوامر خصم مقابل هذه البطاقات أو أرصىاألخر

، يخضع صاحب العمل وعند الموافقة. تقدم للمشاركة في برنامج الرواتبيمكن لصاحب العمل ال كما .المصرف

الواجبة للعميل و تعين عليه العناية ب( فيما يتعلق FICAلمتطلبات قانون مركز اإلستخبارات المالية الكامل )

ب العمل . ثم يتم فتح حساب مصرفي داخلي لصاحلكل حامل بطاقة بسجالت للهوية والعنوان السكني اإلحتفاظ

. مسبقة الدفعفي أي وقت يعكس األرصدة الدائنة اإلجمالية المتبقية على البطاقات يستخدم ألغراض التسوية و

المصرفي لبطاقة صاحب العمل الحساب األجور إلى  أومالي للمرتبات يقوم صاحب العمل بتحويل المبلغ اإلجو

 .مسبقة الدفعبطاقة  يقدم تعليمات للتحويالت لكلمسبقا  قبل يوم الدفع وإخطار المصرف بالتحويل والمدفوعة 

 الهند 

يلة للدفع فية شعبية كوسغير المصر ( الصادرة عن المصارف والكياناتPPIs) اكتسبت وسائل الدفع المسبق    

ذات  دفعأدوات  -(1. )الدولة تحت الفئات الثالث التي يمكن إصدارها في تصنف أدوات الدفع المسبقو. في الهند

. يسمح للمصارف والكيانات نظام مفتوحذات  دفعأدوات  -(3نظام شبه مغلق )دفع ذات أدوات  -(2نظام مغلق )

يمكنها إصدار وسائل الدفع  لكن المصارف فقط هي التي، و(PPIs) المسبقمصرفية بإصدار وسائل الدفع الغير 

 .راف اآللي، أي تلك التي تسمح بالسحب النقدي من أجهزة الصالنظام المفتوحذات ( PPIs) المسبق

من قبل المصارف بعد الحصول على تصريح من اإلدارة  إقتراح إلصدار وسائل الدفع المسبقالموافقه على  تتم    

الذين يقترحون  الكيانات اآلخرىيجب على جميع . و(RBIمصرف اإلحتياطي الهندي )الفي التنظيمية المختصة 

مصرف اإلحتياطي ال( الحصول على إذن من PPI) اركة في إصدار وسائل الدفع المسبقإدارة أنظمة الدفع المش

رأس مال  آلخرىالكيانات ايجب أن يكون لدى جميع و. 2007التسوية لعام نظام الدفع و الهندي بموجب قانون

 . ا  وصافي أموال مملوكه إجابي( مليون دوالر أمريكي تقريبا   0.18ماليين روبية هندية ) 10وع قدره مدف

 900ندية )حوالي روبية ه 000 50هي  ها ألي فئة من وسائل الدفع المسبقالقيمه القسوى المسموح ب    

حساب مصرفي أو  منأو الخصم ن خالل النقد و/م ن إعادة تحميل وسائل الدفع المسبقيمكو .(دوالر أمريكي

رف المصامن خالل وكالء  أوالمنافذ المعتمدة  أوأجهزة الصراف اآللي  أوبطاقة إئتمان في فروع المصرف 
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إعادة تحميل وسائل الدفع المقدم  و/أوالعناية الواجبة للوكالء المخولين لبيع وتكون . مصرفيةالغير والكيانات 

 .إلزامية

اإلحتياطي  عامالت مصرفية عبر الهاتف النقال من قبل البنكح لها بتقديم ماسمال تم قد لمصارف التين ليمك    

حسابات الهاتف محافظ الهاتف النقال وعبر الهاتف النقال ) ق جميع أنواع وسائل الدفع المسبقبإطالالهندي 

التى  ة شبه المغلقة عبر الهاتف النقالالحلق ذات ل الدفع المسبقبإصدار وسائ للكيانات اآلخرىيسمح كما . (النقال

القيمة من شخص بدون أي تسهيالت لتحويل ( ودوالرا أمريكيا تقريبا   90روبية هندية ) 5000خضع لحد أقصى ت

 . إلى شخص

للحصول على إئتمان التحويالت الداخلية عبر الحدود في  لمصارف بإصدار وسائل الدفع المسبقكما يسمح ل    

 كعرف عميللشرط أتخضع ، و(RBIاإلحتياطي الهندي ) بنكل( لMTSSخدمة تحويل األموال )  امجبرنإطار 

(KYC )حدود لقواعد إدارة النقد للمعامالت عبر ال يخضع إستخدام وسائل الدفع المسبق . كماشروط أخرىو

حيث أن درجة العناية من  لوسائل الدفع المسبقعرف عميلك قائم على المخاطر ألالعتماد النهج م إث. األجنبي

 المسبقأنواع من وسائل الدفع  ثالث. وفيما يلي دوات الماليةوطبيعة األتختلف مع الحدود النقدية الواجبة للعميل 

  :التى يمكن إصدارها شبه المغلقة

ية بقبول الحد األدنى روبية هند 000 10بنظام شبه مغلق تصل إلى  مكن إصدار أدوات دفع مدفوعة مسبقا  ي -1

روبية هندية،  000 10ي وقت من األوقات في أ أال يتجاوز المبلغ الساريالخاصة بالعميل بشرط  من البيانات

مكن هذه يو، روبية هندية 000 10ن القيمة اإلجمالية إلعادة التحميل خالل أي شهر معين ال تتجاوز كما أ

 .إصدارها فقط في شكل إلكتروني

روبية  000 50روبية هندية إلى  10001بنظام شبه مغلق من  ة مسبقاإصدار أدوات الدفع المدفوعيمكن  -2

. وال يمكن ) د ( من قانون منع غسل األموال 2" محددة بموجب القاعدة  هندية بقبول أي "وثيقة صالحة رسميا  

عادة بطبيعتها غير قابل إل ، ويجب أن تكونهذه إال في شكل إلكتروني ر مثل أدوات الدفع المدفوعة مسبقاإصدا

 ؛ الشحن

التطبيق روبية هندية مع  000 50بنظام شبة مغلق يصل حتى  إصدار أدوات الدفع المدفوعة مسبقا  يمكن  -3

 . كون قابلة إلعادة الشحن بطبيعتهاويمكن أن ت (KYCعميلك ) عرفإل

جميع الفئات  من تم السماح بتحويل األموال إلى البطاقات الصادرة عن نفس المصدر أو أي حساب مصرفي وقد   

بنظام شبه مغلق  إصدار أدوات الدفع المدفوعة مسبقايسمح للكيانات األخرى غير المصارف بو. الثالث للبطاقات

فقط البطاقات  ويمكن استخدام هذه. (دوالر أمريكي 900دية )تقريبا روبية هن 000 50بمبلغ  عبر الهاتف النقال

 . للمعامالت الداخلية

وجب لشروط حفظ السجالت ومتطلبات اإلبالغ بم أدوات الدفع المدفوعة مسبقا   تصدر ىالت الكياناتخضع ت    

 . 2002قانون غسل األموال لعام 
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 : خدمات دفع الهاتف النقال

 اإلتحاد األوربي 

لخدمات  المبسطة للعميل بتطبيق العناية الواجبة أن تقوم بشكل منفرد ، يسمح للدول األعضاءفي أوربا    

يورو عندما اليمكن إعادة تحميل األموال اإللكترونية  250: الخاضعة للرقابة حتى حدود معينة ةاإللكتروني األموال

تنطبق األحكام على و. ن إعادة شحن األموال اإللكترونيةيورو عندما يمك 2500وتحويل سنوي يصل إلى 

، وليس عندما إلكترونية( ة تعتبر أمواللألموال )وفي هذة الحال لنقال عندما يتم الدفع المسبقمدفوعات الهاتف ا

 . معاملةيتم دفعها بعد إجراء ال

" من كونها خدمة دفع إذا كان المنتج أو الخدمة التي تم شرائها تقع ضمن يتم إعفاء "الفوترة المباشرة    

ويتمثل أحد . معينة في التوجيه الخاص بخدمات الدفع و التوجيه الثاني الخاص باألموال اإللكترونيةاءات إعف

 إستخدامها من خالل جهاز مة يتم شرائها من خالل هاتف نقال ويتم تسليمها و اإلعفاءات في أن المنتج أو الخد

، شريطة أال (مثل نغمات رنين أو موسيقى أو صحف رقميةرقمي أو تكنولوجيا معلومات ) جهاز إتصاالت أو 

 . مورد المنتج أو الخدمةن العميل و( فقط كوسيط بي (MNOيعمل مشغل شبكة النقال

 الواليات المتحدة 

في الواليات  تمويل اإلرهابخاص بمكافحة غسل األموال والمالي اإللكتروني الج التنظيمي يتعامل النموذ    

ببطاقات الدفع أو  ر المساواة دون التمييز بين تقنيات الدفعالمتحدة مع جميع تكنولوجيات الدفع الجديدة على قد

تطلب الواليات المتحدة من جميع مزودي خدمات تحويل األموال أو القيمة  حيث. أو اإلنترنت الالهاتف النق

MVTS)أن يكونوا مرخصين ومسجلين في الواليات المتحدة إذا كان مزود خدمات (، أينما كانوا في العالم ،

 . في الواليات المتحدة هيقدم خدمات تحويل األموال أو القيمة

 الهند 

ات المصرفية المصرف لمنح العمالء إمكانية الوصول إلى الخدم يديرهعتماد النموذج الذي ، تم اندفي اله    

للمصارف التي يتم ترخيصها أو اإلشراف عليها من قبل البنك اإلحتياطي  فقط  يسمححيث  .بخالف التحويالت

تصر الخدمات على تقو. قالخدمات مصرفية عبر الهاتف الن ( ولها وجود فعلي في الهند بتقديم(RBIالهندي 

دمات المصرفية يجب على العمالء التسجيل في الخو. و حاملي بطاقات الخصم / اإلئتمانأ /عمالء المصارف و

تواجد ن تضع نظام مستندي على اساس التسجيل مع العلى المصارف أ مصارفهم ويتعينعبر الهاتف النقال مع 

 .دمة المصرفية عبر الهاتف النقالخقبل البدء في ال المادي اإللزامي لعمالئها

 

من قبل شركة المدفوعات الوطنية الهندية  تشغيلها( التي تم تطويرها و(IMPSكما قامت خدمة الدفع الفوري     

NPCI)في المصارف بين الحسابات  تف النقال( بتمكين تحويل األموال في الوقت الحقيقي من خالل وسط الها
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دمات ستخدام الخحضر بشدة اي   حيث .فقطت المحلية القائمة على الروبية الهندية الخدما يتم توفيرو. المختلفة

 . ل الداخلية والخارجية عبر الحدودلعمليات التحوي المصرفية عبر الهاتف النقال

األشخاص والكيانات التي تعمل بمثابة إمتداد للبنية ) المراسلة التجاريةستخدام خدمات  ايمكن للمصارف أيضا      

ي أصدرها  المبادئ التوجيهية الت سيتم تطبيقو .( ألجل وصول هذه الخدمات لعمالئهاديةتحتية المصرفية الماال

 من وقت إلى أخر تمويل اإلرهاب ( "و" مكافحة غسل األموال(KYC" مصرف اإلحتياطي بشأن "أعرف عميلكال

   .أيضا   صرفية القائمة على الهاتف النقالعلى الخدمات الم

للمعامالت التي  ح للمصارف بتقديم تسهيالت مصرفية عبر الهاتف النقال لعمالئها دون أي سقف يوميسمي  و   

في حالة تحويالت األموال التي تتضمن دفع تعويضات نقدية، سيتم تطبيق الحد وتشمل شراء السلع/ الخدمات. 

يمكن للمصارف وضع سقف  .ولعلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحم ا  أيضروبية  10000األقصى البالغ 

دوالر  460روبية / )حوالي  25000للقيمة  المعمالت، مع مراعاة الحد األقصى مناسب على سرعة هذه

الء  معتمدين لألشخاص قبل تعيينهم كوك الواجبةيجب على المصارف القيام بالعناية و .لكل عميل ( شهريا  أمريكي

 . حسابات العمالءعلى سرية يتعين على المصارف الحفاظ . ولهذه الخدمات

   خدمات الدفع عبر اإلنترنت

 اإلتحاد األوروبي 

، يتم تنظيم مزودي خدمات الدفع عبر اإلنترنت من خالل توجيه األموال اإللكترونية الثاني لعام في أوروبا    

رونية( أو من في حالة إصدار أموال إلكترونية )مؤسسة مالية إلكت( (ECالمفوضية األوروبية  /110/  2009

خدمات دفع بدون  ( إذا قاموا بتوفير"EC/ المفوضية األوروبية "  64/  2007خالل توجيه خدمات الدفع )

يخضع جميع مزودي خدمة الدفع المعتمدين الذين يقدمون و .لكترونية ) مؤسسة دفع (األموال اإلإصدار 

في حالة الحسابات و .تمويل اإلرهابألموال وابير مكافحة غسل امدفوعات عبر اإلنترنت لمجموعه كاملة من تد

، ومن ثم الحسابات بمثابة نقود إلكترونية ، تعتبر األموال الموضوعة على مثل هذه عبر اإلنترنتالمدفوعة مسبقا  

سابات التي اليمكن يورو للح 250قل من ( حد التحميل أ1): عندما للعميل المبسطة يلزم وجود العناية الواجبة

 . يورو في حالة الحسابات التي يمكن إعادة تحميلها 2500( معدل إجمالي المبلغ ال يزيد عن 2؛ )هاإعادة تحميل

فر الخاصة بتوجيه خدمات الدفع  يعمل مزودي خدمات الدفع عبر اإلنترنت بموجب أحكام جوازات السفر الس

أنحاء اإلتحاد األوروبي على  (  التي تسمح بتقديم الخدمات في جميع"EC/ المفوضية األوروبية " 64/  2007)

عام لمؤسسات الدفع  تتطلب التوجيه وجود سجل حيث . ض الممنوح في إحدى الدول األعضاءأساس التفوي

، ويتطلب من الدول و حيث يتم تأسيس مزود خدمة الدفعفروعها في الدولة العضالمرخص لها ووكالئها و

رى المسؤولة األخلتبادل مع السلطات في الدول األعضاء توفير معلومات األعضاء التعاون ألغراض الرقابة وا

 . عن الترخيص واإلشراف

/  31/  2000التوجيه يضع توجية التجارة اإللكترونية )، دفع المقدمة عبر اإلنترنتفي سياق خدمات ال    

لألعمال قانوني ، مما يوفر اليقين الوق الداخلية للتجارة اإللكترونيةللس ( إطارا  "ECالمفوضية األوروبية "

ات التي تشمل أيضا الخدم) "ويمكن مقدموا ما يسمى "خدمات مجتمع المعلومات. والمستهلكين على حد سواء
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في ميع أنحاء اإلتحاد على أساس التشريعات السائدة من توفير الخدمات في ج( المالية المقدمة عبر اإلنترنت

بي األخرى وال يسمح د مؤسس فعلي في دول اإلتحاد األورو، دون الحاجة إلى وجوالدولة العضو التي انشئت فيها

( بفرض إلتزامات الترخيص أو التسجيل على الشركات لمستقبلة )أو المضيفةللدول األعضاء ا من حيث المبدأ

 . وروبي وتقديم الخدمات عبر الحدودعضو في اإلتحاد األالمنشأة في دولة أخرى 

 الواليات المتحدة 

، أن م، أينما كانوا في العال(MVTSتحدة من جميع مزودي خدمات تحويل األموال أو القيمة )تطلب الواليات الم

يقدم  (MVTSمسجلين في الواليات المتحدة إذا كان مزود خدمات تحويل األموال أو القيمة )يكونو مرخصين و

على اإلنترنت وال أو القيمة . هذا اإللتزام له أهمية خاصة لمزودي خدمات تحويل األمخدمات في الواليات المتحدة

 التعرف عليها بسهولة في أي مكان. الذين قد ال يكون لديهم وجود ألعمال فعلية يمكن و

 الهند 

التي لديها وجود فعلي في الهند بأن ( وRBIيسمح فقط للبنوك المرخص لها من قبل البنك اإلحتياطي الهندي )    

حسابات فقط بعد التقديم يمكن للبنوك فتح الحيث . ت لسكان الهندمصرفية عبر اإلنترنتقدم منتجات الخدمات ال

 . الحساب يمكن قبوله عبر اإلنترنت التحقق المادي من هوية العميل على رغم من أن طلب فتحالسليم و

المراجعة  وإتاحتها للتفتيش و بالبيانات المتعلقة بالعمليات الهندية منفصلهيتعين على المصارف اإلحتفاظ و    

الهندي بكل خرق أو فشل اإلحتياطي  يتعين على المصارف إبالغ البنكو. اإلحتياطي الهندي عند طلبها للبنك

تفتيش خاص وجعة ، تكليف مرا، حسب تقديرهاإلحتياطي الهندي قد يقرر البنك، وجراءات األمنيةاإللألنظمة و

اإللتزام بلوائح قانون إدارة صرف  البنوك ، يتعين علىلنقد األجنبيفيما يتعلق بمعامالت او. لمثل هذه البنوك

 كما .فوسترو في الهندصيانة حسابات لمتعلقة بالمعامالت عبر الحدود وعمليات و( اFEMAالعمالت األجنية )

سرية حسابات العمالء  الحفاظ علىمراقبة المخاطر إلدارة المخاطر ووضع إجراءات كافية ل يتعين على البنوك

 .خصوصيتهاو
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 قائمة المراجع                                              

 (gafi.org-www.fatf( ذات الصلة ) كلها متاحه في : FATFالعمل المالي ) مواد مجموعة

 ، مجموعة( عن طرق الدفع الجديدةFATFالعمل المالي ) . تقرير مجموعة(FATF( )2006العمل المالي ) مجموعة -

 .(، باريسFATFالعمل المالي ) 

األموال و تمويل  : نقاط ضعف غسل(FATFالعمل المالي ) ، تقرير مجموعة(FATF( )2008العمل المالي ) مجموعة -

 ، باريس .(FATF)العمل المالي  ، مجموعةأنظمة الدفع عبر اإلنترنتاإلرهاب للمواقع التجارية و

غسل األموال باستخدام طرق الدفع : (FATFالعمل المالي )، تقرير مجموعة (FATF( )2010العمل المالي ) مجموعة -

 .ريس، با(FATF، فريق العمل المالي )الجديدة

، رهاب وانتشار التسلحتمويل اإلر الدولية لمكافحة غسل األموال و: المعايي(FATF( )2012العمل المالي ) ةمجموع -

 ، باريس .(FATF، توصيات مجموعة العمل المالي )(FATFالعمل المالي ) التوصيات لمجموعة

م مخاطر غسل األموال ( عن تقييFATF، توجيه مجموعة العمل المالي )(FATF( )2013)مجموعة العمل المالي  -

 .(، باريسFATF( مجموعة العمل المالي )ML/TF)تمويل اإلرهاب و

، شأن تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والشمول المالي، توجيه ب(FATF( )2013Bمجموعة العمل المالي ) -

 .(، باريسFATFمجموعة العمل المالي )

 مصادر أخرى:

المعامالت المالية النهائية التي تشمل غير المؤسسات المالية النقدية دفوعات وم، ال(NC) المركزي األوروبي البنك -

(MFIS) ، معامالت شراء أموال إلكترونية 5: عدد المعامالتإجمالي 

 www.ecb.int/stats/payments/paym/html/payments.nea.n.IEM.NT.ZOZ.Z.en.html 

  2013يونيو  22الوصول لها في متاح 

 لقطة. –في مدفوعات التجزئة في جميع أنحاء العالم ، اإلبتكارات (2012الدولي ) البنك -

 .بشأن البطاقات المدفوعة مقدما والقيمة المخزنة، توجيه ولفسيرج (2011مجموعة ولفسبرج ) -

 

 

 

 

 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.ecb.int/stats/payments/paym/html/payments.nea.n.IEM.NT.ZOZ.Z.en.html

