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  ملخص التقريرملخص التقرير
  

تطورت طرق الدفع وتحويل األموال عبر الحدود، فلم تعد تقتصر على الطرق التقليدية فقـط مثـل                 

يكات المصرفية والشيكات السياحية، حيث يعد ابتكار طرق دفـع جديـدة            الشيكات وأوامر الدفع والش   

أو األجهزة الالسلكية أو الشبكات الخاصة من أبـرز         ) نترنتاإل( على شبكة المعلومات الدولية      تعتمد

  .التطورات العالمية في مجال تحويل األموال ونقلها
  

نقل وتحويل األموال التـي     لع المتاحة    األموال بصفة أساسية على طرق الدف      يغاسلاعتماد  ولما كان   

اإلرهاب لمد وتمويـل   ومموليمن مصادر غير مشروعة إلخفاء أو تمويه طبيعتها، عليها  يتحصلون  

األفراد والمنظمات اإلرهابية سواء بأموال مشروعة أو غير مشروعة لمساعدتهم في تنفيذ األعمـال              

اطر المرتبطة بالطرق المبتكرة للدفع وتحويـل األمـوال عبـر           اإلرهابية، فقد لزم بحث وتقييم المخ     

الحدود للتعرف على حجم المخاطر المرتبطة بها من حيث مدى إمكانية استغالل هذه الطرق سـواء                

  .في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
  

  الشرق األوسط وشمال أفريقيا بوضع طـرق       ةقومن هذا المنطلق قامت مجموعة العمل المالي لمنط       

الدفع موضع االهتمام لتحديد مدى إمكانية استغاللها في عمليات غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب،               

كأول موضوع للتطبيقات تدرسه المجموعة، وذلك تأسيساً على اقتـراح لبنـان بدراسـة مـشروع                

ل وإمكانية استغاللها في غسل األمـوا     ) الحالية والناشئة (طرق الدفع عبر الحدود     " التطبيقات حول   
  . الذي وافق عليه االجتماع العام الثاني للمجموعة"وتمويل اإلرهاب

  

 بالتعاون مع سكرتارية المجموعة بإعداد استبيان خاص يهدف بـشكل           )لبنان (وقد قام قادة المشروع   

أساسي إلى التعرف على طرق الدفع المتاحة في المنطقة، وتقييم المخاطر المرتبطة بها مـن خـالل                 

ألموال أو ممولي اإلرهاب لها، وتضمن هذا االستبيان بعض طـرق الـدفع عبـر               استغالل غاسلي ا  

الحدود على سبيل المثال وتمت إتاحة الفرصة لكل دولة إلضافة أية طرق دفع أخرى تكون مطبقـة                 

  .لديها
  

وجود عن  هاوقد تلقت السكرتارية ردود بعض الدول األعضاء بشأن هذا االستبيان أسفرت نتائج تحليل

رجـع قلـة   ت، وقد  ) في الجزء الرابع١حالة عملية رقم   (وردت في رد لبنان      حالة عملية واحدة فقط   

فـي   عدم االنتشار الواسع لطرق الدفع الحديثة، وتفاوت خبـرة بعـض الـدول               إلىالحاالت العملية   

عهد بموضـوع    وحديث خاصة أن المجموعة وبعض الدول األعضاء بها         ،استخراج حاالت التطبيقات  

لذا يوصى باالستمرار في دراسة طرق الدفع وما يستجد من طـرق أخـرى              التطبيقات بشكل عام،    

لبحث مدى إمكانية استغاللها سواء في غسل األموال أو تمويل اإلرهـاب، وتحـديث نتـائج هـذه                

  .الدراسة
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  املقدمةاملقدمة
  

استشعاراً منها بأهمية طرق الدفع عبر الحدود وحجم المخاطر المرتبطة بإمكانية استغاللها سواء من              

قبل غاسلي األموال أو ممولي اإلرهاب فقد تقدمت لبنان باقتراح مشروع التطبيقات الخاص بمجموعة             

الحاليـة  ( طـرق الـدفع عبـر الحـدود          "حول  العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا        
وقد وافق االجتماع العـام الثـاني        .وإمكانية استغاللها في غسل األموال وتمويل اإلرهاب      ) والناشئة

على هذا المشروع، وبنـاء عليـه قـام قـادة           م  ٢٠٠٥سبتمبر  للمجموعة الذي عقد بلبنان في شهر       

  :ستبيان خاص بغرض تحقيق ما يليالمشروع بالتعاون مع سكرتارية المجموعة بإعداد ا

  

التعريف بطرق الدفع المتاحة في المنطقة وتحديد إمكانية استغاللها سواء في عمليات غسل              -١

 .األموال أو تمويل اإلرهاب
 

 .فحص اإلجراءات التنظيمية المتخذة إن وجدت -٢
  

 .إعداد دراسة شاملة في هذا الصدد ونشرها في تقرير التطبيقات -٣

  

  :ت مراعاة عدة نقاط لدى إعداد هذا االستبيان هيوتم

  

، النقـد  ياقتراح بعض أمثلة لطرق الدفع مثل نظام التحويل غير الرسمي لألمـوال، ونـاقل       -١

المعـادن النفيـسة    (، وخدمات العملة الرقمية     )االنترنت(وخدمات الدفع عبر الشبكة الدولية      

افظة النقود االلكترونية، والمعامالت المـصرفية      ، وبطاقات القيمة المخزنة، وح    )االلكترونية

بالنقد االلكتروني، مع منح كل دولة الفرصة إلضافة أية طرق دفع أخـرى تكـون مطبقـة       

 .لديها
  

 .معرفة حجم السوق الذي تعمل فيه األنواع المختلفة لطرق الدفع وتحويل األموال -٢
  

خيص للمؤسسات التي تقدمها التعرف على مدى خضوع هذه الطرق للرقابة واإلشراف والتر -٣

 .ومدى وجود مؤسسات غير قانونية تقدم هذه الخدمات
 

مدى وجود مؤشرات توحي بإمكانية استغالل طرق الدفع سواء في عمليات غسل األموال أو  -٤

 .تمويل اإلرهاب
  

 الماليـة أو جهـات      معلوماتمدى وجود حاالت عملية لدى الجهات المعنية سواء وحدات ال          -٥

 .القانونإنفاذ 
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دول ثمانردود  تلقت السكرتارية   قد  و
١

شأن هذا   ب ٢ة أعضاء، باإلضافة إلى الواليات المتحدة األمريكي      

االستبيان، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه قد تختلف المسميات والمصطلحات المستخدمة مـن               

م أكثر هذه المـسميات     دولة ألخرى لوصف نفس طريقة الدفع، لذا فقد روعي في هذا التقرير استخدا            

  .انتشاراً من الناحية العملية

  

وينقسم هذا التقرير إلى خمسة أجزاء يتناول الجزء األول الخلفية التاريخيـة والدراسـات الـسابقة،                

ويتناول الجزء الثاني األنواع المختلفة لطرق الدفع، ويعرض الجزء الثالث النتائج التي خلص إليهـا               

دود الدول على االستبيان، ويتضمن الجزء الرابع الحاالت العملية المتعلقة          التقرير وتحليل ما ورد بر    

  .بطرق الدفع، فيما تم إفراد الجزء الخامس واألخير لعرض الخالصة والتوصيات

  

                                                 
 . والعراقهي األردن والبحرين والسعودية وعمان وقطر ولبنان واليمن -١

  ) في الجزء الرابع من هذا التقرير٢حالة رقم (الة عملية تضمن رد الواليات المتحدة األمريكية ح -٢
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  اخللفية التارخيية والدراسات السابقةاخللفية التارخيية والدراسات السابقة: : اجلزء األولاجلزء األول
  

ل وتمويل اإلرهاب علـى     لقد استحوذ موضوع طرق الدفع ومدى إمكانية استغاللها في غسل األموا          

منذ أن بدأت في إعداد ونشر تقارير التطبيقات، حيث تضمنت معظـم            اهتمام مجموعة العمل المالي     

  :التقارير الصادرة عنها تقريباً هذا الموضوع، ومن هذه التقارير ما يلي
  
  
  ١٩٩٦تقرير مجموعة العمل المالي عن تطبيقات غسل األموال، يونيو  )١
  

  :ر ما يليتضمن التقري
  

دراسة موضوع تهريب النقد والذي يتم إما بشكل مادي للعمالت أو األدوات النقدية، وإمـا                -

 .عن طريق الشحن
 

اإلشارة إلى أن طرق الدفع االلكترونية الحديثة تمثل تحدياً جديداً في مجال مكافحـة غـسل                 -

 .Smart Cards" البطاقات الذكية" ما يطلق عليه علىاألموال خاصة من خالل التعرف 
  

 أنه على الرغم من عدم وجود دليل في الوقت الحالي على استغالل هذه الطرق               إلى التقرير   ىوانته
االلكترونية ألغراض إجرامية، فإن مجموعة العمل المالي يجب أن تكون صاحبة المبادرة بأن تعمل              

 تضع الموانع األمنيـة      المعنية للتعرف على التهديدات التي تمثلها هذه المنتجات وأن         فمع األطرا 
  .المناسبة لمنع غاسلي األموال من البدء في استغالل هذه المنتجات المصرفية االلكترونية بالفعل

  
 
 ١٩٩٧تقرير مجموعـة العمل المالي عن تطبيقات غسل األموال، فبراير  )٢
  

  :ناقش هذا التقرير ما يلي
  

اإلشارة إلى أن هناك حركة مستمرة وتعرض التقرير أيضاً إلى " طرق الدفع البديلة"موضوع  -

         غاسلي األمـوال مـن نقـل        ومتزايدة في جريمة تهريب النقد خارج الحدود، وهو ما يمكن 

 .األموال بسهولة خاصة عن طريق البر إلى الدول المجاورة
  

وذلك وفقاً لما أشارت إليه العديد من الدول عن االستخدام الكبير لهذا النظـام              " نظام الحوالة " -

نظام ينشأ عادة بين مجموعات عرقية في أفريقيا وآسيا ويشمل هـذا النظـام تحويـل                وهو  

  .دول لكن خارج النظام المصرفي الرسمياألموال بين ال
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 لتحويـل األمـوال      يتـسع   النظام البديل   أنه من الصعب اآلن تحديد ما إذا كان        إلىوخلص التقرير   
 المشروعة  ضألن الخدمة يتم استخدامها بشكل واسع في األغرا       الستخدامه من قبل غاسلي األموال      

  .هموتحديد كما أنه من الصعب التعرف على مقدمي هذه الخدمة
  
  
 ١٩٩٨فبراير ،   تقرير مجموعـة العمل المالي عن تطبيقات غسل األموال )٣
  

 نظم الدفع الحديثة    ركز هذا التقرير بشكل رئيسي على طرق الدفع الحديثة، حيث وجد بشكل عام أن             

تتطور بشكل تدريجي وتنتشر بسرعة، وأنه على الرغم من عدم اكتشاف حاالت غسل أموال في هذا                

القطاع إال أن التقرير حاول عرض ما يمكن أن تشكله هذه المنتجات الحديثة من مخاطر من خـالل                  

ل باستخدام طرق الدفع    استغاللها في عمليات غسل األموال، وقد يعنى عدم اكتشاف حاالت غسل أموا           

ال تحمل أي   هذه  الحديثة ضعف الوسائل الضرورية للقدرة على االكتشاف، أو أن طرق الدفع الحديثة             

  .نوع من مخاطر غسل األموال
 

وتضمن التقرير بعض الحاالت العملية عن موضوعات مختلفة منها حالة عن النقل المادي لألمـوال               

  ).لرابع من هذا التقرير في الجزء ا٣حالة رقم (عبر الحدود 
  
 
 ١٩٩٩تقرير مجموعـة العمل المالي عن تطبيقات غسـل األمـوال، فبراير  )٤
  

يمثل هذا التقرير استمراراً للتقرير السابق في دراسة موضوعات المحافظ االلكترونية ونظام الحوالة             

 عن تحويل األمـوال  والعمليات المصرفية من خالل االنترنت، وقد تضمنت الحاالت العملية فيه حالة    

  ).  في الجزء الرابع٤حالة رقم (
  
  
 ٢٠٠٠تقرير مجموعـة العمل المالي عـن تطبيقات غـسل األمـوال، فبراير  )٥
  

  : ما يليتضمن التقرير اإلشارة إلى
 

موال، وأن   غسل األ   دعم عمليات   في تلعبهنظم التحويالت البديلة      يبدو أن  الذي الكبيرالدور   -

من السمات العامة لهذا النظام أنه يقوم على عوامل عرقية أو ثقافية أو تاريخيـة، وتعمـل                 

 .النظم البديلة للتحويل خارج النظم المالية المحلية التي تخضع لرقابة
  

 تزايد أعداد المهاجرين، كما أن هذه النظم تتميز بقـدر مـن             إلىيرجع  انتشار هذه النظم    ن  إ -

ض التكلفة فضالً عن توافر قدر من مجهولية مستخدميها، وهـذه الخـصائص              وانخفا ناألما
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 في استخدام هذه النظم في األعمال المشروعة وغيـر          راغبي التحويل تعطى حافزاً إضافياً ل   

 .المشروعة
  

تكلفة من التحويل من خالل النظام المصرفي،       قل  أ  أنه ويتم تفضيل نظام الحوالة عادة بسبب      -

علـى الثقـة، وال     قـوم   يوعلى مدار األربع والعشرين ساعة وكل يوم في العام،          عمل  ي وأنه

  .مستندات كثيرةتطلب ي
  

 ضرورة االستمرار في دراسة نظم التحويل البديلة وعالقتها بغسل األموال وأنه            إلى التقرير   ىوانته
ها وكيفية عملها والتهديدات التي     يجب فحص كل نظام من هذه النظم بشكل منفرد لتطوير فهم دور           

تنطوي عليها في مجال غسل األموال، وأنه يجب أن يتم ذلك في شكل قواعد على مستوى عـالمي                  
  . هذه النظم في األنشطة غير المشروعةميجب إتباعها لمنع استخدا

  
 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣تقرير مجموعة العمل المالي عن تطبيقات غسل األموال  )٦
  

في م ٢٠٠٢نذ التقرير الصادر عنها عام ات الصادرة عن مجموعة العمل المالي مبدأت تقارير التطبيق

التركيز بشكل أكبر على اإلرهاب وتمويله، حيث تم التعرض لبعض الموضوعات ذات العالقة مثـل               

  .المنظمات التي ال تهدف إلى الربح، والتحويالت االلكترونية
  

 تبعض الحـاال   ٢٠٠٤-٢٠٠٣لعمل المالي في    وقد تضمن تقرير التطبيقات الصادر عن مجموعة ا       

 في الجـزء  ٥حالة رقم (  منها حالة عن استغالل التحويالت االلكترونية في تمويل اإلرهاب         ،العملية

  ).الرابع من هذا التقرير
  
 
 ٢٠٠٥يونيو  ،لتقرير مجموعة العمل المالي عن تطبيقات غسل األموا )٧
  

  :تضمن التقرير ما يلي
 

أن نظم التحويل البديلة يتم استخدامها في تحويل أموال من مكان آلخـر خـارج القنـوات                  -

المصرفية، ويعتمد المجرمون في استخدامهم لنظم التحويل البديلة على طرق أكثـر تعقيـداً              

 .ى استخدام هذه النظم أهدافهم، والعوامل التي تشجعهم علإلىلتجنب اكتشافهم والوصول 
  

 صعوبة اكتشاف استغالل هذه النظم في تمويل اإلرهاب ألن التمويل قد يتم من              إلىاإلشارة   -

مصادر مشروعة، إال أن أفضل طرق المكافحة هو تطبيق سياسات مكافحة غسل األمـوال              

 .يهاعن العمليات المشتبه ف بالغواإلمن حيث إجراءات التعرف على هوية العمالء 
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النقل المادي لألموال عبر الحدود، والنظم التي تتخذ المحال واجهة           وهن أخطر هذه النظم     إ -

لها، والنظم السرية، في حين تم تصنيف الوكالء سواء المحليين أو متعددي الجنسيات في فئة  

 .متوسطةال المخاطر
  

ـ           -  علـى اذ القـانون،    بعض المؤشرات التي تساعد البنوك، والسلطات الرقابية، وجهـات إنف

 .أو تمويل اإلرهاب/اكتشاف مدى استخدام هذه النظم في غسل األموال و
  

 ٦حالة رقـم    (ة  تتعلق بنظم التحويالت غير الرسمي    ة منهـا حالـة    عدداً من الحاالت العملي    -

  ).في الجزء الرابع من هذا التقرير
  

غير المعلنة من خالل نظم التحويل  أن أكثر الطرق فعالية في اكتشاف العمليات وانتهى التقرير إلى

 تقوم بها هذه الكيانات، حيث أنه بمجرد قيام هذه النظم يالبديلة هي اكتشاف عمليات التسوية الت

بعمليات التسوية فإن تنفيذ البنوك إلجراءات مكافحة غسل األموال من حيث التعرف على هوية 

 سوف يساعد بشكل كبير في عملية االكتشاف، وبما أن عن العمليات المشتبه فيها بالغواإلالعمالء 

عمليات التسوية هذه تتم على مستوى دولي فتبرز أهمية تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية 

 المالية ووجهات إنفاذ القانون لمنع المجموعات اإلجرامية من استخدام نظم معلوماتووحدات ال

  . األموال أو تمويل اإلرهابالتحويالت البديلة سواء في غسل
  
  
مجموعة العمل المالي عن تهديدات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في طرق الـدفع الحديثـة،                )٨

 ٢٠٠٦أكتوبر 
 

تضمن التقرير دراسة األنواع المختلفة لطرق الدفع سواء التقليدية أو غير التقليديـة ومنهـا                -

 .لكترونية، وخدمات الدفع عبر شبكة االنترنت، والمحافظ االالبطاقات المدفوعة مقدماً
 

أظهرت النتائج العامة أنه ليس من السهل التعرف على طرق الدفع الحديثة علـى مـستوى                 -

 .استبيانكل دولة على حده من خالل العالم لكن يمكن أن يتم ذلك فقط على مستوى 
  

 واقتـراح الـسبل     وقد تضمن التقرير تحديد بعض عناصر المخاطر المرتبطة بطرق الدفع          -

  .لتخفيف هذه المخاطر
  

  : التالية في المستقبلت باإلجراءاه يمكن القيامالتوصية بأنوخلص التقرير إلى 
  

 الوقائية التي يمكن اتخاذها للحد من مخـاطر اسـتخدام           تتوفير إرشادات للدول باإلجراءا    .١

 .أو تمويل اإلرهاب/طرق الدفع الحديثة في غسل األموال و
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 وتحليل  تلدراسة بالتطورات التي تطرأ على طرق الدفع باإلضافة إلى التطبيقا         تحديث هذه ا   .٢

 .المخاطر بعد فترة عامين
  

 .  خالل فترة عامينااقتراحات بما تشمله طرق الدفع الحديثة ليتم فحصهتقديم  .٣
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  األنواع املختلفة لطرق الدفعاألنواع املختلفة لطرق الدفع: : اجلزء الثانياجلزء الثاني
  

داً على عدة عوامل من أهمها البيئـة االقتـصادية          تختلف طرق الدفع المطبقة من دولة ألخرى اعتما       

للدولة، ودرجة الوعي المصرفي لدى العمالء، ومدى التقدم التكنولوجي في الدولة، وكذلك ما تـسمح               

به التشريعات والقوانين السارية في الدولة والضوابط الرقابية التي تفرضها السلطة الرقابيـة علـى               

  : وتنقسم طرق الدفع إلى نوعين هماالمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات،
  
  طرق الدفع التقليدية  -أ 

  
وهى طرق الدفع المتعارف عليها مثل الشيكات، وأوامر الدفع، والـشيكات المـصرفية، والـشيكات               

السياحية، وخدمات تحويل األموال التي تقدمها البنوك وغيرها من الوسـطاء أو المؤسـسات غيـر                

جهـات  " أو القيمة هـو   تحويل األموال   خدمة  تعريفاً ل لمالي  المصرفية، وقد وضعت مجموعة العمل ا     

الخدمة المالية التي تتلقى النقد أو الشيكات أو غير ذلك من األدوات النقدية أو مخازن القيمة في موقع مـا                    

  ". أو في أي صورة أخرى لمستفيد في موقع آخروتقوم بدفع مبلغ معادل نقداً
  
  طرق الدفع غير التقليدية -ب 

  
  : ما يليعلىل الطرق غير التقليدية للدفع وتحويل األموال عبر الحدود تشم

  

  نظام التحويل غير الرسمي .١
  

وهو نظام غير رسمي لتحويل األموال يتم من خالله تقديم خدمات تحويل األموال خارج قنوات نظام                

أو النظـام    Hawalaالمدفوعات الرسمي، ويرد هذا النظام تحت مسميات مختلفة مثل نظام الحوالة            

  . وغيرها من المسمياتHundi يندواله
  

وقد تضمنت ورقة أفضل الممارسات    
٣

والصادرة عن مجموعة العمل المالي     " الحوالة" حول موضوع    

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن هذا النظام ال يتطلب التحقق من هويـة المحـولين، ويـتم                  

عادة انتقال مادي أو إلكتروني لألموال فـي        فيها  يتم  تحويل األموال من خالل شبكة غير رسمية وال         

الوسـيط  (كل مرة تحويل، بل تتم عملية تسوية كل فترة بين الوسيط اآلمر ونظيره في بلد المـستفيد                  

  .اًتكون بنوكما عادة التي عن طريق الوسطاء و) المتلقي
  

                                                 
، "الحوالة"ورقة أفضل الممارسات العملية الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول  -٣

  ٢٠٠٥ديسمبر 
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رسالة بالمبلغ 
 والرقم السري

 بناء على تعليمات شـفوية،      سرية، وتنفيذ عملياته  ويقوم هذا النظام على ثالثة عناصر رئيسية هي ال        

  :والثقة المتبادلة بين أطراف هذا النظام وهم
  

  .، وهو الشخص الذي يطلب تحويل مبلغ معين إلى مستفيد في بلد آخرالمحول -

  .، وهو الذي يتلقى المبلغ المراد تحويله مقابل عمولة متفق عليهاالوسيط اآلمر -

  .ذي تم تحويله للمستفيد، وهو الذي يقوم بتسليم المبلغ الالوسيط المتلقي -

  .تم تحويلهي، وهو الشخص الذي يقوم باستالم المبلغ الذي المحول له -
  

ويوضح الشكل التالي
٤

  . العالقة بين هذه األطراف وكيفية عمل النظام
  

 
  
  

                                                 
  .٩، ص ٢٠٠٥نيو  يو١٠ بتاريخ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ عن تطبيقات غسل األموال تقرير مجموعة العمل المالي -٤

  
 المحول

المبلغ 
المراد 
  تحويله

  
 الوسيط اآلمر

  
 الوسيط المتلقي

 في بلد الوسيط في التسوية
  )عادة بنك(المستفيد 

 

الوسيط في التسوية في بلد 
  )عادة بنك(المحول 

رسالة مؤمنة بالمبلغ 
 وتعليمات الدفع

إيداع أو 
تحويل آل 

فترة 
  للتسوية

سحب أو 
تحويل آل 

فترة 
  للتسوية

 تحويل آل فترة

  
 المحول له

المبلغ 
الذي تم 
  تحويله
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  اقـلو النقدن .٢
  

د واألدوات القابلة للتداول لحاملها وذلك من بلد إلى آخر، وتتم عادة من             يقصد به االنتقال المادي للنق    

  . خالل النقل المادي الذي يقوم به الشخص الطبيعي، أو النقل عن طريق الشحن
  

 والتي أضافتها مجموعة العمل -وقد تضمنت التوصية الخاصة التاسعة بشأن االنتقال المادي لألموال  

 أنه يجب علـى     - الخاصة بمكافحة تمويل اإلرهاب      ي إلى التوصيات الثمان   ٢٠٠٣ في أكتوبر    المالي

الدول أن تطبق المعايير التي تمكنها من اكتشاف االنتقال المادي للنقـود واألدوات القابلـة للتـداول                 

لحاملها، بما في ذلك استخدام أي نظام لإلعالن عن تلك األموال أو االلتزام باإلفـصاح عنهـا، وأن                  

دى الجهات المختصة السلطة القانونية التي تمكنها من إيقاف أو تجميد النقود أو األدوات القابلة يكون ل

للتداول لحاملها التي يشتبه في ارتباطها بتمويل اإلرهاب أو غسل األموال أو تلك التي لم يتم اإلعالن                 

  .أو اإلفصاح عنها بصورة صحيحة، وفرض عقوبات رادعة ومتناسبة وفعالة لذلك
  

 Declarationاإلقـرار التوصيـة نظامين لتنفيذهـا هما، نظام المذكرة التفسيرية لهذه وقد حددت 

System وفيه يتم إلزام جميع األشخاص الذين بحوزتهم نقود أو أدوات قابلـة للتداول لحاملها تتعدى 

ثـاني هـو نظـام      ة، والنظـام ال   ــقيمتهـا مبلغاً محدداً، بأن يعلنوا عما بحوزتهم للسلطة المختص        

، وفيه يقوم جميع األشخاص الذين بحوزتهم نقود أو أدوات قابلـة  Disclosure System اإلفصاح 

  .لدى مطالبتهم بذلكللتداول لحاملها باإلفصاح عما بحوزتهم للسلطة المختصة 
  

  النترنتاشبكة خدمات الدفع عبر  .٣
  
األفراد من تحويل األمـوال أو الـشراء   ) االنترنت(لية خدمات الدفع عبر شبكة المعلومات الدو مكن  تُ

 يطلق عليـه    اً بعض الدول فإن نظام     في  وعلى الرغم من محدودية عدد هذه الخدمات       .عبر االنترنت 

  .على االنترنتمعتمدة  يبدو أنه األوسع انتشاراً بين طرق الدفع الPayPalباى بال 
  
قبال األموال عبر عنوان البريد االلكترونـي، ويجـب         هذا النظام للمشتركين فيه بإرسال واست     يسمح  و

 حتى يتمكن من استقبال وإرسال األمـوال مـن          على من يريد استخدام هذا النظام االشتراك فيه أوال        

خالل إدخال عنوان المرسل إليه والمبلغ الذي يرغب بإرساله أو استقباله، ويتم الخصم مـن بطاقـة                 

  .االئتمان
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 ،البالتـين االلكترونـي   و ،الفـضة االلكترونيـة   والذهب االلكترونـي،    (ة  خدمات العملة الرقمي   .٤
  )البالديوم االلكترونيو

  
-E عملة ذهبية رقمية ونظام مدفوعات الكتروني تـديره شـركة            E-Goldيعتبر الذهب االلكتروني    

Gold المحدودة التي تتيح للمستخدم االستثمار في الذهب والمعادن الثمينة .  
  

 فتح حساب للمستخدم لدى الشركة يمكن له من خالله تحويل العملة إلى ذهب الكترونـي،                وعادة يتم 

وفي مقابل ذلك يؤدي المستخدم ما يستحق عليه باستخدام وسائل متنوعة مثل الـشيكات أو النقـد أو                  

  .الحوالة البرقية أو الشيك المصرفي وغيرها
  

ي على شكل سبيكة ذهبية أو أن يحولها إلـى          ويمكن للمستخدم أن يسترد رصيده من الذهب االلكترون       

عملة ورقية أو إلى أحد الحسابات المصرفية، ويمكنه أيضا تحميل رصيد الذهب االلكترونـي إلـى                

بطاقة خصم دون الحاجة لمعرفة اسم حاملها، والتي يتم استخدامها لسحب القيمة المقابلة نقـداًَ مـن                 

  .ATMsخالل ماكينات الصراف اآللي 
   

  القيمة المخزنةبطاقات  .٥
  

تحتوي بطاقة القيمة المخزنة على قيمة نقدية مسبقة الدفع مخزنة على شريط مغناطيـسي أو علـى                 

شريحة الكترونية مدمجة بالبطاقة، وهي بذلك تتيح للمستخدمين إجراء المعامالت المالية، وقد تسمى              

  .بالبطاقات مسبقة الدفع، أو البطاقات الذكية
  

 بقيمة معينة، وتتيح هذه النوعية من       هت القيمة المخزنة بحساب يتم فتحه وتغذيت      وعادة ما ترتبط بطاقا   

البطاقات استخدام األموال النقدية التي يتم دفعها مقدماً بواسطة حامل البطاقة، وعلى الرغم من وجود               

ل بنظام أنواع عديدة من البطاقات ذات القيمة المخزنة والتي يتم استخدامها بطرق متنوعة إال أنها تعم              

، وقد يتم إصدار البطاقـة وفـتح        ي بنك يتطابق مع بطاقات الخصم التي تعتمد في النهاية على حساب         

  .في مؤسسة مصرفية أو غير مصرفية) إمساك الحساب( الحساب 
  

  :وتنقسم بطاقات القيمة المخزنة إلى نوعين هما
  

   Closed System بطاقات النظام المغلق ٥/١
  

 تم إصدارها ألغراض محددة وقد يطلق عليها البطاقات غير القابلة إلعادة التعبئة             وهى البطاقات التي  

Non Re-loadable Cards ، حينما تنتهي قيمتها أو ال يمكـن  االبطاقات ال يمكن إعادة تعبئتهوهي 

  .زيادة قيمتها بعد إصدارها
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تخدام هذا النوع من البطاقات في سداد المبالغ الصغيرة لقاء السلع والخـدمات التـي يـتم                 ويمكن اس 

قـيم  ب دفع، وتتوافر هذه البطاقات ويمكن شراء البطاقة نقداً أو عبر أي وسيلة     . شراؤها عبر االنترنت  

ويمكن للمستخدمين إزالة الطبقة الحاجبة التي تخفـي        ). ت سقف معين  تح(اسمية مختلفة محددة مسبقاً     

وينبغي على المستخدم حين سداد قيم      . رقماً سرياً إلدخال الشفرة التي تحدد مبلغ االئتمان مسبق الدفع         

السلع والخدمات المطلوبة عبر االنترنت أن يدخل الرقم السري للبطاقة الذي يسمح بالوصـول إلـى                

ومن ثم يتم اقتطـاع المبلـغ       . الشركة المصدرة  Serverلدفع المحفوظ في جهاز خادم      المبلغ مسبق ا  

  .المستحق من الرصيد الفعلي للبطاقة
  

 Open System بطاقات النظام المفتوح ٥/٢
  

يمكن استخدام هـذا النـوع مـن    ، حيث Re-loadable Cardsلتعبئة عادة اوهى البطاقات القابلة إل

 ولكن قد يتم وضع  أو دولياًن األماكن واألغراض ويمكن استخدامها محلياًالبطاقات عبر مدى أوسع م

 والتـي   الفيزا كارد، وماستر كارد    وتشمل بطاقات    .قيود عليها باالستخدام في مناطق جغرافية محددة      

تسمح لحاملها باستخدامها مثل بطاقات الخصم لشراء بضائع أو للحصول على مبالغ نقدية من خالل               

  . راف اآلليماكينات الص
  

ويمكن إعادة تعبئة هذه البطاقات بدون حد لعدد مرات التعبئة، كما يمكن للمستخدمين استرجاع قيمة                

البطاقة عن طريق استالم الرصيد عبر ماكينات الدفع النقدي أو الرجوع إلى مقدم الخدمة األساسـي                

  .السترجاع قيمة البطاقة
  

  حافظة النقود االلكترونية .٦
  

 بالبطاقـات الذكيـة     قيمة مخزنة الكترونياً على جهاز مثل البطاقة قد يسمى أحيانـاً          وهى عبارة عن    

ويكون فيها شريط ممغنط والذي يتم تخزين معلومات الحساب عليه وتتيح هذه المحافظ أو هذا النوع                

  . لكنها في شكل مختلفاًمن طرق الدفع لحاملها التعامل معها كأنه يحمل نقود
  

المحافظ االلكترونية يتم تحويل القيمة من بطاقة ألخرى بشكل مباشر أو إلـى           وفى بعض األنواع من     

  .شخص آخر أو محل تجارى بدون الحاجة إلى أن تمر هذه العملية من خالل حساب لدى وسيط
  

وحيث أن األموال مسجلة على المحفظة فال حاجة لعمل اتصال مباشر أو التعرف علـى الـشخص                 

أن تعمل كبديل   ) المحفظة االلكترونية (من هذا النوع من طرق الدفع       حامل المحفظة حيث أن الغرض      



  

 - ١٤ -

لتنقالت العامة أو   للنقود في المعامالت اليومية ويتم استخدامها في المدفوعات اليومية الصغيرة مثل ا           

  . اآلليماكينات البيع

  

 cash-eالمعامالت المصرفية بالنقد االلكتروني  .٧
 

يشمل هذا النوع المعامالت المصرفية بالنقد االلكتروني مثل تحويل أو استالم األموال عـن طريـق                

 )ويـسترن يونيـون ومـونى جـرام       (تحويل األمـوال    خدمات  المؤسسات المرخص لها بذلك مثل      
عمالئها سواء تم ذلك علـى أسـاس دائـم أو           والمرخصة لها بالتعامل بالنقود االلكترونية نيابة عن        

  .عارض، وذلك مقابل رسوم محددة
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  بيانات االستبيان ونتائج حتليل ما ورد بشأنه من ردود بيانات االستبيان ونتائج حتليل ما ورد بشأنه من ردود : : اجلزء الثالثاجلزء الثالث
  

يتناول هذا الجزء أهم ما تضمنه االستبيان من بيانات، وردود الدول بشأنه وتحليل ما ورد بها مـن                  

لت إليها الدراسة، حيث اتضح من خالل ردود الدول التي استوفت           معلومات، وأهم النتائج التي توص    

  . في أنواع طرق الدفع من دولة ألخرىاًاالستبيان أن هناك تفاوت
  

 اقتصرت فيها طرق الدفع على الشيكات فقط، نجد أن           قد يةاليمن الجمهوريةففي الوقت الذي نجد فيه      

 نظام الـدفع بالـسويفت والـشيكات المـصرفية          العراق تشمل طرق الدفع المستخدمة    جمهورية  في  

 في مملكة البحرين تحويل األموال عـن        ةطرق الدفع الموجود  تشمل  والسياحية وبطاقات االئتمان، و   

ن مـن قبـل     ي عن طريق وكيلين مرخـص     ويسترن يونيون المرخص لها بذلك مثل      الخدماتطريق  

قطر نجد أن من بـين      دولة  وفي   .زنة القيمة مصرف البحرين المركزي، باإلضافة إلى البطاقات مخ      

أما في  ،  بطاقات االئتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات المدفوعة مقدماً      طرق الدفع المستخدمة توجد     

، وعـن طريـق     الـسويفت سلطنة عمان فيتم استخدام طرق دفع من بينها نظام التحويل عن طريق             

حويالت النقدية السريعة باستخدام أنظمة عالمية مثـل        ، أو الت  E-cash، و   التلكس، وبطاقات االئتمان  

  .ويسترن يونيون ومونى جرام
 

 والتي تشمل تلقى وتحويل األموال الكترونيـاً  E-cash Banking  الوفي لبنان تتضمن طرق الدفع

 الفيزا كارد والماستر كـارد    عن طريق البنوك والشركات المرخص لها بذلك، باإلضافة إلى بطاقات           

في حين نجد أن أكبر تنوع لطرق الـدفع         ،  السويفت، والتحويالت بنظام    أميريكان اكسبريس  وبطاقات

يوجد في السعودية، واألردن، حيث يوجد لدى السعودية بطاقـات االئتمـان، والبطاقـات الذكيـة،                

، باإلضافة إلـى وجـود   Speed Cashوالحواالت المالية االلكترونية، وخدمات الحواالت السريعة 

 تتضمن بطاقات االئتمان والبطاقات مسبقة الدفع والسحب        SPANصة للمدفوعات السعودية    شبكة خا 

  .اآللي ونقاط البيع، فضال عن استخدام نظام السويفت في التحويالت
  

، وبطاقـات   )بطاقة الفيزا إلكتـرون   ( عديدة منها بطاقة الدفع      اًوفى األردن تتضمن طرق الدفع أنواع     

 Visaو، Visa Charge Card، وElectron Prepaid Card، و) كاردأو ماستر/فيزا و(االئتمان 

Revolving   عن طريق االنترنت  ( ، وحافظة النقود االلكترونية(   و ،E-Cash)     ويـسترن يونيـون
  ).ومونى جرام

  
وعلى الرغم من اختالف وتنوع طرق الدفع بين الدول التي استوفت االستبيان إال إن نتـائج تحليـل                  

  .الواردة بها أسفرت عن أن حجم السوق لهذه الطرق ليس كبيراًالبيانات 
  

وقد أشارت بعض الدول إلى وجود أمثلة إلمكانية استغالل بعض طرق الدفع سواء في غسل األموال                

  :أو تمويل اإلرهاب مثل
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إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً دون التحقق من هوية حاملها، األمر الذي يؤدي إلى عـدم                -١

 . االحتفاظ بسجالت خاصة تتضمن معلومات عن هؤالء األشخاصإمكانية
 

أن بطاقات الدفع يمكن استخدامها بواسطة أشخاص غير حاملي البطاقة األصليين بما يمكنهم              -٢

من سحب أموال من خالل ماكينات الصرف اآللي بعمالت مختلفة وفى دول مختلفة وبالتالي              

 .وعة أو منظمة إرهابيةمن الممكن استخدمها في تمويل أعمال أو مجم
 

 من األموال في حملها ونقلها وبالتالي من السهل جدا شحنها           البطاقات بشكل عام أسهل كثيراً     -٣

  . تناقلها بالبريد أو نقلها من مكان لمكان آخروأ
  

 وقد اقترحـت بعـض      . لبنان من إال وجود حالة عملية واحدة فقط وردت        ردود الدول  منولم يتبين   

تباعها لمحاولة منع استخدام طرق الدفع من قبل غاسلي األموال وممولي           االدول عدة إجراءات يمكن     

  :اإلرهاب منها
  

 .التحقق من هوية حامل البطاقة -
  

 لتقييم مدى التزام المؤسسات الماليـة       الزيارات الميدانية من قبل المفتشين بالسلطة الرقابية       -

 .باألنظمة والقوانين الصادرة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

 .االلتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية -
  

 ة بناء قاعدة بيانات مجمعة بالحاالت المشتبه بها والتي تـم اإلبـالغ عنهـا إلـى وحـد                  -

 المالية، بغية تحليلها واستخراج المؤشرات واألساليب المتبعة في كـل حالـة             معلوماتال

 . تكرارها مستقبالبهدف االستفادة منها والحد من
  

ضرورة وجود أنظمة وبرامج لمراقبة الحركات والسحوبات التي تتم على البطاقات بغيـة      -

 .رصد العمليات غير العادية
  

بغية الحد من استخدامها فى عمليات غسل األمـوال         القيمة المخزنة   بطاقات  تحديد سقف ل   -

 .وتمويل اإلرهاب
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  احلاالت العملية املتعلقة بطرق الدفعاحلاالت العملية املتعلقة بطرق الدفع::اجلزء الرابعاجلزء الرابع
  

مـن هيئـة التحقيـق      بشأن االستبيان إال حالة عملية واحدة وردت        األعضاء  لم تتضمن ردود الدول     

، وتفاصيل هذه   احتيالهذه الحالة بوقوع شركة تحويل أموال ضحية لعملية         ، وتتعلق    في لبنان  الخاصة

  :الحالة كما يلي
  
  

  تحويل أموال ):لبنان (١ رقم حالة
  

 هيئة التحقيق الخاصة إخطاراً من إحدى جهات إنفاذ القانون تطلب فيه مساعدتها إلجراء تحقيقات عن تلقت

 التحقيق من قبل اإلتنربول، تتعلق بشركة تحويل أموال وقعت ضحية عملية احتيال من قبل أحد حالة قيد

متعددة بغية تحويل األموال من حسابه حتيالية ا، الذي استعمل وثائق مزورة وطرقاً )السيد كروك(العمالء 

بأحد (هذه األموال إلى حساب إلى حساب الشركة، وقامت األخيرة بناء على الوثائق المزورة، بتحويل 

، والذي كان يحضر لعملية االحتيال المتفق )سيد كريمينو(يمتلكه شريك السيد كروك ) المصارف المحلية

  .عليها بين الطرفين
  

وبعد التدقيق الذي قام به المصرف األجنبي على حساباته، تبين أن التحويل الذي طلبه السيد كروك لصالح 

تم تنفيذه بطرق إحتيالية، فقام المصرف بإلغاء القيود المحاسبية التى تمت على حساب شركة تحويل األموال 

" كروك"و " كريمينو"الشركة، وأصبح حسابها مديناً، األمر الذي دفعها إلى تقديم شكوى على كل من السيدين 

  .بجرم تعرضها لعملية احتيال
  

المؤسسات المالية تزويدها بمعلومات عن واستنادا إلى ما تقدم، طلبت الهيئة من جميع المصارف و

، واستنادا للمعلومات التي تم تزويد الهيئة بها، أجرت هذه األخيرة "كريمينو"الحسابات الخاصة بالسيد 

وقد ظهر أن المبلغ األساسي تم سحبه بواسطة عمليتين " كريمينو"التحقيقات الالزمة في حسابات السيد 

وقد بلغت قيمة تلك (ى سحوبات نقدية متتالية عبر الصراف اآللي نقديتين وشيك مصرفي باإلضافة إل

وقد كانت الغاية من تنفيذ هذه العمليات العديدة ضمن فترة قصيرة لم ). من قيمة التحويل% ٤٠السحوبات 

  .  تتعد الشهر، إخفاء مصدر األموال وبالتالي إعاقة مسار التحقيق
  

، "كريمينـو "رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاصـة بالـسيد          وبنتيجة تحقيقاتها اتخذت الهيئة قراراً ب     

 .وإرسال نسخة من التقرير المتعلق بالتحقيق لكل من النائب العام واإلنتربول
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  ):الواليات المتحدة األمريكية (٢حالة رقم 
  

  
  

محـل  (لعملية فقد ارتأينا انتقاء بعض الحاالت العملية ذات العالقة بطرق الدفع             لقلة الحاالت ا   ونظراً

وذلك بهدف إثراء   ،  والتي وردت بتقارير التطبيقات الصادرة عن مجموعة العمل المالي        ) هذه الدراسة 

 هذه الحاالت للعمل على زيادة خبرتها في هـذا المجـال،            علىهذه الدراسة وإطالع الدول األعضاء      

  :ومن هذه الحاالت ما يلي
  
  

لمتحدة األمريكية، قام سـتة أشـخاص       وفقا للمعلومات الواردة من إحدى جهات إنفاذ القانون بالواليات ا         

 باستخدام شركة تقدم خدمات تحويل      ٢٠٠٤متهمون بالضلوع في مخطط احتيالي في شهر مارس من عام           

  . مليون دوالر أمريكي٥٠المعادن النفيسة اإللكترونية لتحويل نحو 
  

ـ               ات االئتمانيـة   اعترف ستة أشخاص يديرون واحدا من أكبر مراكز اإلنترنت لالتجار في أرقـام البطاق

وقال المـدعي   . والحسابات المصرفية ومعلومات الهوية الشخصية بارتكابهم لجرائم في محكمة فيدرالية         

هذا االعتراف هو الخطوة األخيرة في وقف نشاط الموقـع غيـر القـانوني              ن  إالعام لوالية نيو جيرسي     

com.shadocrew.www على شبكة اإلنترنت .  
  

 في أكتوبر   - الذي كان بمثابة سوق للتبضع على شبكة اإلنترنت أداره المتهمون            -وقد تم إغالق الموقع     

 ١,٥ من قبل الشرطة السرية األمريكية، وهو ما أنهى نشاطا غير قانوني تم من خالله االتجار في                  ٢٠٠٤

 ٤ إلى خـسائر فاقـت       و ما أدى  هلحسابات المصرفية و  مليون رقم من أرقام البطاقات االئتمانية وأرقام ا       

وقد تم غسل األموال غير المشروعة مـن خـالل حـسابات للمعـادن النفيـسة                . ماليين دوالر أمريكي  

 .اإللكترونية
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  النقل المادي لألموال عبر الحدود: ٣حالة رقم 
  

  
  

، بأن مبالغ كبيرة تم إيداعها فـي  A تنفيذها في بنك بدولة تم إخطارات عن عمليات مشتبه فيها ٣تم تلقى  

 بشأن حساب يمتلكه    ١٩٩٤، وكان اإلخطار األول في أغسطس        بعد وقت قصير    نقداً حسابات ثم تم سحبها   

 لم X, Y, Z وبعد التحريات المبدئية حول أسماء المشتبه فيهم الواردة في اإلخطار وهي Xشخص يدعى 

م موجودة في قاعدة البيانات لدى الشرطة وليس لهم سجل إجرامي، لكن تحريات أخـرى               يتبين أن أسمائه  

 سـنوات،  ٩ طوال فتـرة  A طن من الحشيش إلى دولة ٣ استورد أكثر من   Xالحقة أظهرت أن المدعو     

  . في غسل األموالZ في واحدة من هذه العمليات في حين ساعده المدعو Yوقد ساعده المدعو 

  

 التـي يحـتفظ فيهـا       B إلى دولة    A من دولة    Zموال يتم نقلها نقدا عن طريق المدعو        وكانت معظم األ  

، اً حساب٢٥ والتي يحتفظان فيها بعدد C في بنوك مختلفة، أو إلى دولة اً حساب١٦ بعدد Z و  Xالمدعوان

اع كدليل على المصدر المشروع لألمـوال، وتـم إيـد          A وتم استخدام إيصاالت السحب من البنك بدولة      

  .Bاألموال في بنوك في دولة 

  

  النتائج

 ومحاكمتهما حيث تم توجيه جريمة االتجار في المخدرات لهما، وتم الحكم عليهما Y و Xتم القبض على 

 مليون دوالر أمريكي من ٦ سنوات والحبس لمدة سنتين على التوالي، ومصادرة ما يعادل ٦بالسجن لمدة 

  . مليون دوالر أمريكي١,٣ شهور ومصادرة ٩مدة  بالحبس لZ، وتم الحكم على Xأموال 

  

  الدروس المستفادة

 . المصدر المشروع لألموالعلىأال تقبل المؤسسات المالية مستند اإليداع في بنك آخر كدليل  .١

  

  .لأن االنتقال المادي لألموال عبر الحدود الوطنية ما زال الطريقة األخطر في غسل األموا .٢
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  تحويل أموال: ٤حالة رقم 
  

  
  
  
  

  التحويالت االلكترونية : ٥حالة رقم 
  

  

 ، وهو رئيس عصابة لالتجار فـي المخـدرات          Xطة بالقبض على المدعو      قامت الشر  ١٩٩٧في يوليو   

 وأثبتت التحريات التي تمت الحقاً أن المتهم قام بتحويل جزء من أمواله غير المـشروعة إلـى                  Aبدولة  

 بنوك إلـى حـساب باسـم        ٣ ألف دوالر أمريكي من خالل       ٤٥٠الخارج، وبلغ اجمالى المبالغ المحولة      

 بمبالغ تتراوح   ١٩٩٨يونيو  /، وتمت التحويالت على خمس مرات خالل الفترة أبريل        همالشقيق األكبر للمت  

 بتحويل األموال وإعادتها إلى دولة      Z ألف دوالر أمريكي، وقد قام شخص ثالث يدعى          ١٥٠ إلى   ٥٠بين  

A       وفى كل عملية كان يقوم ،Z         ريكي ثـم تحويلهـا،      بأخذ األموال نقدا إلى البنك وتغييرها إلى دوالر أم

  .وكانت تستغرق العملية نحو ساعة في تنفيذها وكان يبرر التحويل بأنه لتغطية نفقات المعيشة

  

  النتائج

  .Xتم توجيه تهمتي مخالفة أحكام قانون مكافحة االتجار في المخدرات ومكافحة غسل األموال للشخص 

  

  الدروس المستفادة

لحاالت ليس فقط من خالل اإلخطارات عن العمليات المـشتبه فيهـا            هذه الحالة تعتبر مثاالً جيداً لضبط ا      

 .ولكن من خالل المتابعة التقليدية التي تقوم بها جهات التحريات

 والتي يشتبه في تورطها في تهريب وتوزيع عقـار غيـر            Z حول شركة    Aفي تحريات تمت في دولة      

 بإرسال عدد كبير من الشيكات إلى شركة        طبيعي لعالج الزكام تبين أن موظفين من هذه الشركة يقومون         

B) وأفادت معلومات أخرى أن الشركة )للصرف نقدا ،Bتعمل كشركة تحويل أموال غير مرخص لها  .  

  

 وبتحليل المستندات وسجالت البنـك      Zوبناء على المعلومات السابقة كان البحث ضرورياً وراء الشركة          

ا بعمل تحويالت الكترونية ألفراد متهمين بانتمائهم لمجموعة        تبين أن المتهمين المسئولين عن الشركة قامو      

إرهابية، وفى أواخر العام وباستكمال عمليات البحث تم القبض على ثالثة منهم وتم التحفظ على ما يقرب                 

 ألف دوالر أمريكي نقداً وشيكات باإلضافة إلى رصيد الحساب الذي كان يستخدم في التحـويالت                ٦٠من  

 .لف دوالر أمريكي، وهم اآلن في انتظار المحاكمة أ١٣٠وبلغ نحو 
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  نظم التحويالت غير الرسمية: ٦حالة رقم 
  

  
  

 C وهو المدير والمساهم الرئيـسي فـي شـركة    Xبدأت التحريات من قبل الشرطة بشأن شخص يدعى  

 ، وتعمل هذه الشركة في مجال بيع بطاقات الهاتف المدفوعة مقدماً، والمنتجات الغذائية،              Aومقرها بدولة   

قديم قروض قصيرة األجل ، وخدمات الـصرف األجنبـي، وصـرف            وتذاكر الطيران، باإلضافة إلى ت    

 بـشكل غيـر     A ويعملون فـي دولـة       Bالشيكات، وتحويل األموال، لصالح األفراد الذين ينتمون لدولة         

  .من عائداتها% ٨٥مشروع، وتمثل التحويالت الدولية النشاط األكبر بالنسبة للشركة حيث تمثل حوالي 
  

، ويحتفظ بحساب ورأس مـال      B إلي دولة    Aيسمح بتحويل األموال من دولة       بإنشاء نظام    Xوقام السيد   

، وقام بالترتيب مع أعضاء عائلة في هذه الدولة لقيامهم بتسليم مبالغ التحويالت بعملـة هـذه                 Bفي دولة   

  .الدولة للمستفيدين من هذه التحويالت
  

 X أو بالدوالر األمريكي في حساب السيد         بإيداع المبالغ إما بعملة هذه الدولة      Aويقوم المحولون في دولة     

  النقـل   باستخدام   B إلى دولة    A مع تزايد المبالغ المطلوب تحويلها من دولة         Xمباشرة، واضطر السيد    

 شركة متخصصة   ١٩٩٩المادي لألموال، وللتأكد من السرية في تحويل األموال بدأ يستخدم في بداية عام              

، وشركات أخـرى    A في دولة    F بالخارج وتمتلك حساباً في بنك       Eشركة  في التحويالت الدولية، وهى     

  . تم استخدامها فيما بعدI وH و  Gمماثلة
  

 بإرسـالها إلـى الـشركة       X، ويقوم الـسيد     Eويقوم المحول باستكمال أمر التحويل على أوراق شركة         

ريق البريد االلكترونـي،    بالفاكس، وقد اكتشف ضابط التحريات أن أوامر الدفع يتم إرسالها أيضا عن ط            

 X، ويطلب الـسيد     F طرف بنك    E بإيداع األموال نقداً في الحساب المفتوح باسم شركة          Xويقوم السيد   

 آالف دوالر   ٣من عمالئها أن يقوم بتجزئة تحويالتهم إلى مبالغ صغيرة في حـال إذا مـا زادت عـن                   

  .أمريكي
  

 بتحويل األموال من خالل فحـص مـستندات          شركة غير مرخص لها    Cوتم التأكد من حقيقة أن شركة       

 عملية تحويل إلى دولـة  ٣٦٠٠ والتي تبين منها إتمام   ١٩٩٩ سبتمبر   ٣٠ إلى   ٤ من   ةالتحويل خالل الفتر  

B      مدينة في دولة     ٧٨ مستلم في    ١٣٠٠ مليون يورو، وشملت هذه العملية       ٢ باجمالى مبلغ يعادل مبلغ B 

  . بنكاً مختلفا٤٠ً حساب بنكي في ٩٠٠و
  

، C الحظ ضابط التحريات تزايداً كبيراً في عدد وحجم التحويالت التي تتم من شركة               ٢٠٠٠وفى مارس   

عمولة من المبلغ المحول،    % ٥وأن الشركة إذا قامت بالتحويل دون وسيط كانت سوف تحصل على نسبة             

لتحويل عـن   يتم تقاسم العمولة والسبب وراء اI وH و  Gلكن عندما تتم التحويالت عن طريق شركات

  .طريق هذه الشركات هو تقليل مخاطر الخسارة والمصادرة
  

 وبـاقي   ٢٠٠٤ سنوات منهم سنتين مع وقف التنفيذ فـي عـام            ٣ بالسجن لمدة    Xوتم الحكم على السيد     

  .األطراف في النظام تم الحكم عليهم بالسجن أيضا
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  اخلالصة والتوصياتاخلالصة والتوصيات  ::جلزء اخلامسجلزء اخلامساا
  

 االستبيان وجود بعض طرق الدفع الناشئة في منطقة الشرق األوسط           علىأهم ما تضمنته ردود الدول      

  .وشمال أفريقيا
  

مؤسسات قانونية مـرخص لهـا،       أن كل المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات         إلىكما أشارت الردود    

  .خاضعة للتنظيم والرقابة واإلشراف
  

  :وقد يرجع قلة الحاالت العملية إلى
  

 .عدم االنتشار الواسع لطرق الدفع الحديثة -١
  

تفاوت خبرة بعض الدول في استخراج حاالت التطبيقات خاصة أن المجموعـة وبعـض               -٢

  . عام العهد بموضوع التطبيقات بشكلوالدول األعضاء بها حديث
  

 نتيجة تعبر عن المنطقة ككل مـن        إلىونظرا لقلة الردود والحاالت العملية فإنه من الصعب التوصل          

خالل هذه الدراسة حول مدى إمكانية استغالل طرق الدفع محل هذه الدراسة فـي غـسل األمـوال                  

  :نوصي بما يليوتمويل اإلرهاب، لذا 
  

وإمكانية استغاللها فـي    ) حالية والناشئة ال(االستمرار في دراسة طرق الدفع عبر الحدود         -١

 .أو تمويل اإلرهاب، وتحديث نتائج هذه الدراسة/عمليات غسل األموال و
 

ضرورة استيفائه والرد عليه بعد دراسـة       على  حث جميع الدول التي لم تستوف االستبيان         -٢

 .قة ككلأنظمتها بشكل متعمق وذلك لدعم الدراسة والوصول إلى نتائج كلية تعبر عن المنط
  

استخراج حاالت عمليـة تـتم دراسـتها كحـاالت          عند  توسيع قاعدة االختيار لدى الدول       -٣

م باإلدانة بل تتسع لتشمل     احكأال تقتصر على الحاالت التي تم فيها صدور         تطبيقات، بحيث   

التـي تـم فحـصها      تقارير المعامالت المشبوهة    القضايا المنظورة أمام المحاكم، وجميع      

 االشتباه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب والتي           ىئل قوية عل  ووجدت فيها دال  

 .يتم التحقيق فيها، أو التي تمت إحالتها للتحقيق
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استبيان جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا اخلاص استبيان جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا اخلاص : : مرفقمرفق
  بطرق الدفعبطرق الدفع

 
 
  

    :البلد أو الدولة

    :اسم المؤسسة

  

    :ةالشخص ذو العالق

  :البريد االلكتروني:                   رقم الهاتف  :معلومات االتصال

  

    :التاريخ
 
 
  ).الموجودة مسبقاً أو الناشئة حديثاً( اذكر اسم طريقة الدفع -١

  

  

  

  

   منذ متى أجازت تشريعاتكم استخدام هذه الوسيلة؟-٢

  

  

  

  

  . يرجى تقديم شرح مفصل عن وسيلة الدفع-٣
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الـسنوات  الرجاء تقديم إحصاءات تغطي فترة      ( بكم يقدر عدد الشركات المحلية المزودة للخدمة؟         -٤

  ).الثالث الماضية

  

  

  

  

الرجاء (الذين يستعملون وسيلة الدفع المذكورة؟      ) المستخدمين( بكم يقدر عدد أصحاب الحسابات       -٥

  ). تقديم إحصاءات تغطي فترة السنوات الثالث الماضية

  

  

  

  

المبـالغ  : على سبيل المثال  ( هل هناك سقف للمعامالت التي تتم باستخدام وسيلة الدفع المذكورة            -٦

  ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، كم يبلغ سقف المعامالت؟ ..)المحولة، أو المحملة أو المخزنة إلخ

  

  

  

  

 هل هناك ما يوحي بوجود إمكانية استغالل طريقة الدفع المذكورة في عمليات غـسل األمـوال                 -٧

  .وتمويل اإلرهاب؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكر بعض األمثلة والحاالت
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 هل تخضع طريقة الدفع المذكورة للقوانين والضوابط المحلية؟ إن كانت اإلجابة بـنعم، يرجـى                -٨

من ناحية توخي العناية الواجبة ومسك الـسجالت واإلبـالغ عـن            (تقديم عرض المتطلبات المحلية     

فيمـا يتـصل    المفروضة على الشركات المزودة لخدمات الدفع       ) المعامالت المشكوك فيها وغير ذلك    

ويرجى التنويه أيضاً إلى األحكام القانونية التي اسـتقيت منهـا هـذه             . بطريقة الدفع المذكورة أعاله   

  . المعلومات

  

  

  

  

 هل تخضع طريقة الدفع المذكورة أعاله إلى إشراف من السلطات المختصة؟ إذا كانت اإلجابـة                -٩

  .بنعم، يرجى تقديم التفاصيل الالزمة

  

  

  

  

ك ضوابط محلية على طريقة الدفع المذكورة للتبليغ إلى جهة محلية عبر قاعدة بيانـات                هل هنا  -١٠

  عامة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، ما مقدار الحد األدنى المطبق على المبالغ الخاضعة للتبليغ؟

  

  

  

  

سل  يرجى تقديم بعض األمثلة عن الحاالت الواقعية فيما يتعلق باستخدام طرق الدفع كقنوات لغ              -١١

  .األموال وتمويل اإلرهاب
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 هل تفرض الضوابط المحلية عقوبات على شركات خدمات الدفع غيـر الممتثلـة؟ إذا كانـت                 -١٢

  . اإلجابة بنعم، يرجى التنويه أيضاً إلى األحكام القانونية التي استقيت منها هذه المعلومات

  

  

  

  

لمذكورة أعاله، هل هناك معلومات عن وجـود         في ظل وجود نظام رقابي يؤطر طريقة الدفع ا         -١٣

  أي شركات غير قانونية مزودة للخدمات في بلدكم؟

  

  

  

  

بنعم، هل اتخذ أي إجراء قانوني بحق الشركة المزودة         ) ١٣( إذا كانت اإلجابة على السؤال رقم        -١٤

  السجن، أو الغرامة أو أي عقوبة أخرى؟: سواء أكان

  

  

  

  

بط محلية على طريقة الدفع المذكورة أعاله، هل تخططون الستـصدار            في حال لم تتوفر ضوا     -١٥

  ضوابط جديدة تحدد المعايير الدنيا التي يجب أن تلتزم بها الشركات المزودة للخدمات؟

  

  

  

  

 بناء على الحاالت التي تم استقصاؤها، هل أمكن لكم إنشاء جملة مـن المؤشـرات المتـصلة                  -١٦

  بطريقة الدفع المذكورة؟
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بنعم، هل تزودون القطاع المالي بقائمة من المؤشرات        ) ١٦( إذا كانت اإلجابة على السؤال رقم        -١٧

الخاصة باألساليب واالتجاهات الحالية المتصلة باستخدام طريقة المدفوعات المذكورة أعاله لمساعدته           

  في الوقوف على المعامالت المشبوهة والتبليغ عنها؟

  

  

  

  

   مثل هذه القائمة، هل تحدثونها بانتظام وتنشرونها على موقعكم االلكتروني؟ إذا كان لديكم-١٨

  

  

  

  

 هل تسمح قوانينكم وتشريعاتكم المحلية بمشاركة المعلومات الخاصة باألساليب واالتجاهات مع            -١٩

حكـام  وحدات االستخبارات المالية اإلقليمية أو الدولية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى التنويه إلى األ             

  .  القانونية التي استقيت منها هذه المعلومات

  

  

  
 
 
  

   ما هي اإلجراءات التي توصون بها للحد من إساءة استخدام طريقة الدفع المذكورة أعاله؟-٢٠
 
  

  

  

  
  


