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    ملخص تنفيذي

لت الهواتف 
َّ
ْت الدول من تحقيق تنميٍة كبيرٍة، إحدى أهم أدوات العصر الحالي التي م   النّقالةشك

 
ن
َّ
ك

 
ً
فت تطبيقات النّقال في جميع مجاالت الحياة وحققت إسهاما ِّ

ّ
، وقد ُوظ

ً
 واقتصاديا

ً
 في الناتاجتماعيا

ً
ج كبيرا

 بعد االنتشار الواسع للهواتف الذكية ولإلنترنت ذي الحزمة العريضة وتسارع GDPالقومي اإلجمالي )
ً
(، خصوصا

 على دعم معظم احتياجاتنا اليومية.
ً
 إنتاج املحتوى الرقمي. وأصبح الهاتف الذكي قادرا

تروني، فهو الدافع األساس لتحقيق وال تكتمل إمكانات الهاتف النّقال دون قدرته على الدفع اإللك

التنمية. ولم يواجه تحقيق الدفع اإللكتروني مشاكل كبيرة في الدول املتقدمة كون معظم قاطني تلك الدول 
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وفي منطقتنا  %14يمتلكون حسابات مصرفية، أما في الدول النامية فال تتجاوز نسبة مالكي الحسابات املصرفية 

 (.mobile money، ولتجاوز هذه املشكلة قام معظم الدول النامية باستخدام املال النّقال )[1] 41%

 بيل چايت النقطة الثالثة من رسالته للعام 
 
ن ْنو  الة الفقراء كما يلي: " 5142ع 

ّ
ستساعد الصيرفة النق

، سيقوم مليونا شخص، من الذين ليس لديهم حساب مصرفي 5101" وقال فيها: "بحلول عام على تغيير حياتهم

اليوم، بإيداع أموالهم والدفع باستخدام هواتفهم. وحين ذلك، سيقوم مقدمو خدمات املال عبر النّقال بتقديم 

 .[2] لتأمين"االئتمان إلى اإلى مجموعة كاملة من الخدمات املالية، من حسابات التوفير مع فائدة 

وقد نما املال النّقال بشكل كبير في السنوات املاضية، وكان ملشغلي شبكات النّقال الدور األكبر في ذلك، 

، واستطاع املال النّقال تغيير وصول الناس إلى الخدمات  30خدمة في  574ووصل عدد الخدمات ألكثر من 
ً
بلدا

 
ً
 .[3] فرص أعمال هامة في تلك البلدان املالية محققا

دولة، اعتمد فيها املال النّقال، تمنح التشريعات حقوق تقديم خدمات املال النّقال  30من أصل  24في 

الدفع خدمات سورية خطوات عديدة لتحقيق خطت وقد ، [3] (non-banksللمصارف وغير املصارف )

العقبات التي تمنع تحقيق الدفع  لتحديدهنالك حاجة ماسة ، كما أن لم تكتمل حتى اآلنإال أنها اإللكتروني 

 .ومعالجتها اإللكتروني

أين وصل الدفع النقال في العالم وكيف ُيستخدم في الدول النامية واملتقدمة، ستبين هذه الدراسة 

وضح الخدمات والتقنيات وأنظمة الدفع املحلية والدولية ونماذج العمل والبنية التشغيلية وكذلك ست

. كما تتقص ى الدراسة البيئة السورية والتنظيمية ودراسات من املنظمات الدولية املعنية بهذا املوضوع

يرد في ل في سورية، و واملؤسسات املعنية والتجارب السابقة والقائمة بهدف تلمس إمكانية تطبيق الدفع النقا

 الخاتمة مقترح لتحقيق الدفع اإللكتروني في سورية.
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    الوضع العاملي

 نحو الترابط الكامل عبر شبكات الحزمة العريضة النّقالة، ونحو اعتماد الهواتف 
ً
يتجه العالم سريعا

الذكية بشكل شامل. ويجعل هذا التحول الهاتف النّقال األداة األكثر فعالية في دفع االقتصاد في املستقبل 

 في تحفيز 
ً
 لالقتصاد أصبح استغالل هذه األداة الفعالة )النّقال( حتميا

ً
 رئيسا

ً
ا كان املال محركا

ّ
القريب. ومل

 االستهالك عبر تسهيل الدفع.

 املنظمات الدولية

 هنالك العديد من املنظمات الدولية التي تضع نواظم العمل املالي الدولي، أهمها:

  

دولة تعمل على تعزيز التعاون الدولي النقدي وضمان  488منظمة دولية تتألف من  صندوق النقد الدولي

 .[4] االستقرار املالي وتسهيل التجارة الدولية وتعزيز النمو االقتصادي املستدام، وتقليل الفقر عبر العالم

ت 
 
د في املؤتمر النقدي واملالي لألمم املتحدة الذي انعقد  [5] اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولياعُتمِّ

 57، ودخلت حيز التنفيذ في 4311تموز  55في بريتون وودز بوالية نيوهامبشير في الواليات املتحدة األمريكية في 

 .5144، وجرى عليها العديد من التعديالت آخرها عام 4312كانون األول 

في سياساتها النقدية على االنسجام مع هذه االتفاقية، كما في قانون النقد األساس ي  وتعمل الدول 

(، حيث يراعي القانون االتفاقية في مواضيع العمالت وأسعار الصرف، على سبيل 5115لعام  50السوري )رقم 

 املثال.

 بنك التسويات الدولية 

د   4301أيار  47تأسس بنك التسويات الدولية في    61أقدم املنظمات املالية الدولية. ويضم  وُيع 
ً
مصرفا

 
ً
 في عضويته. ويهدف بنك التسويات الدولية إلى دعم البنوك املركزية في الحفاظ على االستقرار نقديا

ً
مركزيا

، وتعزيز التعاون الدولي في هذين املجالين والعمل كمصرف للمصارف املركزية.
ً
 وماليا

موعة من الضوابط واإلرشادات التي تساعد في تطوير عمل املصارف ُيصدر بنك التسويات الدولية مج

التي تهدف إلى تعزيز االستقرار املالي عبر تسهيل عمليات  [6] مبادئ الُبنى التحتية لسوق املالاملركزية أهمها 

 إلدارة املخاطر وللتسويات واألوراق املالية  51املقاصة والتسويات والتحويالت املالية. وتحدد 
ً
 تنظيميا

ً
مبدأ

عّرف مسؤوليات املصارف املركزية بما يخص الُبنى التحتية
ُ
سوق ل واألنظمة اإللكترونية والكفاءة والشفافية، وت

 في التنظيم واإلشراف والرقابة.
ً
 املال، خصوصا

الذي يوصف أنظمة الدفع  كتابها األحمروُيطلب من كل دولة من الدول األعضاء في هذا البنك إصدار 

 "...Payment, clearing and settlement systems in"اإللكترونية في هذه الدولة أو تلك، ويجب تسميته كما يلي 

 العبارة اسم الدولة املعنية. ويضاف إلى هذه

http://www.imf.org/external/arabic/index.htm
http://www.bis.org/
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في  %0يضع البنك الدولي هدفين طموحين يعمل على تحقيقهما، هما: إنهاء الفقر املدقع عبر جيل )دون 

 .[7] (، وتعزيز الرخاء املشترك5101

التي توفر مؤشرات مقارنة  [1] قاعدة معطيات االحتواء املالي الكلي 5144وُيصدر البنك الدولي منذ عام 

منها  5141ُتظهر كيف يقوم الناس عبر العالم بالتوفير واالقتراض والدفع وإدارة املخاطر، وقد أظهرت نسخة 

 مليون كما بينت أن عدد البالغين غير مالكي الحسابات 711ازدياد عدد البالغين مالكي الحسابات املصرفية بـ 

 في مجال املال النّقال ) 5املصرفية يبلغ 
ً
 (.Mobile moneyمليار، ودلت على التقدم التكنولوجي الكبير خصوصا

، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عاملية تركز (IFC) مؤسسة التمويل الدولية

  .بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية

نشئت هذه املؤسسة عام 
ُ
، إذ  481، وتعود ملكيتها للبلدان األعضاء البالغ عددهم 4326وقد أ

ً
عضوا

 سياساتها. ويتيح عملها في أكثر من 
ً
بلد نام للشركات واملؤسسات املالية في األسواق الصاعدة:  411يقررون معا

ء البيئي، واإلسهام في املجتمعات خلق الوظائف، وتحقيق إيرادات ضريبية، وتحسين حوكمة الشركات واألدا

 .[8]املحلية التي تعمل فيها 

د  دراسة املال النّقال من أهم منتجات هذه املؤسسة  ع 
ُ
، وهي دراسة هامة يمكن االستفادة منها في [9]وت

( تساعد في بناء IFC Mobile Money Toolkitي مدعومة بأدوات )بناء نموذج عمل مناسب للدول النامية، وه

 تجارب ناجحة في مجال املال النقال.

 

تعمل تحت القانون البلجيكي مملوكة من أعضائها،  4370سويفت منظمة دولية تعاونية تأسست عام 

 في خدمات التراسل املالي اآلمن. 
ً
عّد رائدة عامليا

ُ
وتقدم سويفت ألعضائها بيئة للتراسل ومعايير للتواصل،  [10]وت

 وتقدم منتجات وخدمات لتسهيل الوصول والتكامل؛ والتعريف والتحليل واالمتثال التنظيمي.

مؤسسة مصرفية أو سوق لألوراق املالية أو شركة، ذلك من أكثر  44111يرتبط ببيئة سويفت أكثر من 

 دولة وإقليم. 511من 

تحتفظ سويفت بالنقد أو تدير حسابات وال تقوم بأية عمليات تحويل أموال أو مقاصة أو تسوية، وال 

لكنها فقط تسمح ألعضائها بالتواصل اآلمن، عبر تبادل رسائل مالية معيارية بشكل موثوق، األمر الذي يسهل 

 والتبادل التجاري حول العالم.
ً
 وعامليا

ً
 التدفق املالي محليا

 

http://www.worldbank.org/
https://www.swift.com/
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شركة تعمل في مجاالت  521مشغل وأكثر من  811ملنظمة مصالح مشغلي النّقال وتضم قرابة تمثل هذه ا

 والبرمجيات والتجهيزات واإلنترنت وغير ذلك. handsetsمرتبطة كتصنيع األجهزة النّقالة 

التعمل هذه املنظمة على 
ّ
يهدف إلى دعم مشغلي النّقال لزيادة فعالية  [11] برنامج خاص باملال النق

(. ويعمل أحد مكونات هذا البرنامج financial inclusionواستدامة خدمات املال النّقال وزيادة االحتواء املالي )

( كما يضم قائمة بكافة GSMA Mobile Money Deployment trackerعلى متابعة تحقيق خدمات النّقال )

 414خدمة عاملة و 574( وتشير مؤشراته إلى وجود Unbankedلة واملخططة لالمصرفيين )خدمات النّقال العام

 مخططة.

 

إحدى منظمات األمم املتحدة املتخصصة في تقانات املعلومات واالتصاالت،  االتحاد الدولي لالتصاالت

وتعمل على حجز الترددات الراديوية ومسارات األقمار الصناعية ووضع املعايير التقنية التي تضمن الترابط 

حاء نالسلس والسعي لتحسين الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمجتمعات املحرومة في جميع أ

 العالم.

ثورة الدفع التقرير " 5140(، وأصدر عام Technology Watchيعمل االتحاد على مراقبة تطوير التقانات )

ال
ّ
 .[12]" النق

 املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء 

 .[13]منظمة رائدة وتهدف إلى تطوير االحتواء املالي لتحسين حياة الفقراء  01هي شراكة دولية تضم 

 إبداعية عبر األبحاث العملية واملشاركة الفعالة مع مقدمي الخدمات املالية، 
ً
تطور املجموعة حلوال

 من الدراسات حول استخدام املال النّقال في الدول النامية. وصانعي السياسات، واملمولين، وتقدم العديد

 
مؤسسة خيرية أسسها مؤسس شركة مايكروسوفت تعمل على ثالث مشاكل: الفقر املدقع والتدهور 

 .[14]الصحي في البلدان النامية، والفشل في نظام التعليم األمريكي 

تهدف هذه املبادرة إلى ، "خدمات مالية للفقراءفي مجال محاربة الفقر هو "إن أحد أعمال املؤسسة 

توفير خدمات مالية للفقراء الذين ال يملكون حسابات مصرفية، ذلك ملساعدتهم في حماية ممتلكاتهم ومواجهة 

التطور  ادرة إلىاألزمات املالية وإرسال واستقبال األموال وإدارة أعمالهم الصغيرة بشكل أفضل. وتستند هذه املب

 .[15]السريع في االتصاالت النّقالة وأنظمة الدفع اإللكترونية 

 

http://www.gsma.com/
http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
http://www.cgap.org/
http://www.gatesfoundation.org/
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 مؤشرات هامة

 نورد في هذه الفقرة بعض اإلحصاءات العاملية الهامة التي تبين الوضع العالمي في مجال الدفع اإللكتروني:

ال
ّ
 انتشار الهاتف النق

ال )لكل الدولي ) يظهر مؤشر البنك
ّ
( اقتراب النسبة من فرد( 155االشتراكات في خدمات الهاتف النق

411% [16]. 

 

 واسعة للتنمية.
ً
 والواقع أن هذا االنتشار الكبير يجعل الهاتف النّقال أهم أدوات العصر، ويفتح آفاقا

ال نمو
ّ
 النق

ُتظهر مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت النمو الكبير في سوق النّقال مقارنة مع الثابت، ذلك في الصوت 

 .[17]أو الحزمة العريضة 

  



   

 11 الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال

 

 اعتماد الهاتف الذكي

 .[18] 5142في عام  %11وصلت نسبة اعتماد الهواتف الذكية إلى 

ويسمح هذا األمر بتطور كبير في مجال خدمات النّقال عبر إيجاد تطبيقات ذات قيمة عالية في جميع 

 مجاالت الحياة وتستطيع استثمار الدفع النّقال لالنتقال إلى مستوى أعلى من الرفاهية.

الة
ّ
 الحزمة العريضة النق

 %02للجيل الثالث و %78إلى  5142وصلت نسبة التغطية العاملية للحزمة العريضة النّقالة في عام 

 .[18]للجيل الرابع 
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 استخدام الحسابات املصرفية

مليون حساب بين  711نسبة ازدياد عدد مالكي الحسابات املصرفية بـ  [1]ُيظهر تقرير البنك الدولي 

، ويوضح كذلك النسبة الضئيلة ملالكي الحسابات املصرفية لقاطني الدول النامية، حيث ال يتجاوز 5141و 5144

نامية في منطقة الشرق األوسط، وهذا ما دفع الكثير من الدول ال %41عدد البالغين مالكي الحسابات املصرفية 

 العتماد الدفع النّقال دون االرتباط مع الحسابات املصرفية.

 من هذا التقرير ومقارنة لنسختي التقرير 
ً
، كما يعرض مقارنة 5141و 5144ويبين الشكل التالي جزءا

 (.5141حالة سورية مع بعض دول املنطقة )سورية غير متضمنة في نسخة 

 

 

(SE  تعنيStandard Error وهي االنحرا)ف املعياري للعينة 
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 Share with anوبسبب انتشار استخدام املال النقال أضاف البنك الدولي إلى تعريف مالك الحساب )

account+( مالكي الحسابات النقالة، ما أفض ى إلى زيادة كبيرة في عدد مالكي الحسابات )مليون(، ويظهر  711

 الرائدة في مجال الدفع النقال.أن كينيا من أكثر الدول زيادة بسبب تجربتها 

: حيث استطاع املال النقال خالل عقد من الزمن، توسيع الوصول إلى GSMA [3]يؤكد ذلك تقرير 

 الخدمات املالية أكثر مما حققته املصارف التقليدية خالل قرن.

الة النشطة
ّ
 عدد الخدمات النق

بعدد خدمات املال النّقال في  5142إلى  5144االزدياد الكبير خالل السنوات من  GSMA [3]يظهر تقرير 

 في الدول النامية.
ً
 جميع دول العالم، خصوصا

 

 

 أنظمة الدفع اإللكترونية الوطنية

 ما تكون صغيرة 
ً
 بعدد كبير من التحويالت التي غالبا

ً
ع هذه القيم فتقوم املصارف يوميا ي القيم، وُتجم 

نهاية اليوم لينتج عنها مستحقات لكل مصرف على املصارف األخرى، ومن ثم يقوم املصرف املركزي بحسابها 

.
ً
 وتسويتها يوميا

يعرف بنك التسويات الدولية البنية الوطنية املعيارية ألنظمة الدفع 

 والتي تتكون من ثالثة أنظمة أساسية:، [6]اإللكترونية 

: تسمح للزبون بدفع أو تحويل مبلغ من Paymentsأنظمة الدفع  .4

حسابه إلى حساب آخر قد يكون في مصرف آخر، وتقوم املصارف 

 بإدارتها.

Settlements 
System

Clearing System

Payments Systems
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: يقوم بحساب مستحقات كل مصرف على املصارف األخرى، ويديره عادة Clearingنظام املقاصة  .5

 املصرف املركزي.

بتحويل األموال بين املصارف بعد انتهاء عمليات املقاصة، ويديره  : يقومSettlementم التسوية نظا .0

 عادة املصرف املركزي.

 ونقاط ATMs اآللية الصرافات لربط National Switch الوطني املحول  نظام األنظمة هذه إلى يضاف

 .POS البيع

 [19]ويعرض بنك التسويات الدولية في موقعه قائمة بكامل هذه األنظمة في كافة الدول. 

 

Automated Clearing House (ACH) 

يقوم هذا النظام بعمليات املقاصة في نهاية اليوم، ليحسب مستحقات كل مصرف على املصارف األخرى، 

 إلى نظام التسوية لتتم تسويتها. وال تدخل الدفعات الكبيرة في جملة عمليات املقاصة.ثم يرسل هذه املستحقات 

Real Time Gross Settlements (RTGS) 

يقوم هذا النظام بإتمام عمليات التسوية بين املصارف في نهاية اليوم، ويجري كذلك عمليات تسوية 

ر عدم قدرة مصرف ما على اإليفاء بالتزاماته، األمر (، ذلك لتقليل مخاطReal Timeالدفعات الكبيرة مباشرة )

 )ظاهرة الدومينو(.
ً
 الذي قد يهدد استقرار النظام املصرفي عموما

 

 أنظمة الدفع اإللكترونية الدولية

 للتجارة واألعمال الدولية.
ً
 أساسا

ً
 تسمح بتحويل األموال عبر الحدود وتعد داعما

 املراسالت املالية الدولية

، 5146تجري معظم املراسالت املالية الدولية )أوامر الدفع( عبر بيئة سويفت، وقد بلغ، في كانون الثاني 

 عام  5.1مقارنة مع  [20]مليون رسالة  52.10وسطي حجم التراسل اليومي 
ً
 .4332مليون رسالة يوميا

/أيلول رقابة مشددة على النظام العالمي املالي من خالل رقابة 44وفرضت الواليات املتحدة بعد أحداث 

وكالة األمن القومي األمريكي على بيانات سويفت، وبعد استبعاد إيران ومحاولة استبعاد روسيا من سويفت 

 
ً
 أخرى على ذلك مثل الصين، وفعال

ً
بدأت دول بريكس تجارب  أنشأت روسيا منظومة بديلة وشجعت دوال

 .[21] 5142استبدال سويفت في حزيران 
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 أنظمة املقاصة والتسوية

 وهنالك العديد منها مثل:

 Fedwire &CHIPS  :  األمريكية للتحويالت املصرفية وتسمح بالتحويل املالي الدولي للدوالر األمريكي، يدير

 4.2يدار من قطاع خاص ويؤمن تحويالت بقيمة  CHIPS، بينما Fedwireاالحتياطي الفيدرالي نظام 

 .
ً
 [22]مليار دوالر يوميا

 SEPA :.نظام التحويالت املالية األوربي لليورو 

 CIPSنظام الدفع الدولي الصيني، الذي يسمح ب :( التحويالت بالعملة الصينيةor renminbi yuan )

 .[23]داخل الصين وخارجها بهدف مواجهة هيمنة الدوالر األمريكي 

 

 Credit Cards Networksشبكات بطاقات االئتمان 

البطاقة تستخدم بطاقة االئتمان كوسيلة دفع في نقاط البيع أو مواقع الوب، ويقوم حامل 

(Cardholder( ها ، عند استخدامها باالقتراض من ُمصدرِّ
ً
(. ويشترك في تنفيذ عملية الدفع عدة Issuer(، حقيقة

صدر واملحصل )
ُ
( وشبكة بطاقات االئتمان. ويرغب التاجر، عادة، Acquirerجهات: حامل البطاقة والتاجر وامل

 على استقبال كافة أنواع البطاقات امل
ً
 تاحة لزبائنه، وهذا ما تضمنه شبكة بطاقات االئتمان.بأن يكون قادرا

وكيما يتمكن تاجر ما من قبول بطاقات االئتمان والتحصيل بواسطتها، يتعامل عادة مع شركة 

( تتكفل بكامل التفاصيل )التنسيق Payment Gateway( أو بوابة الدفع )Processorمتخصصة تدعى املعالج )

..( والتراخيص . مع املصرف وتركيب التجهيزات

وعند انتهاء عملية اإلعداد هذه يصبح التاجر 

 على استقبال حاملي البطاقات.
ً
 قادرا

تتم عملية الدفع باستخدام البطاقة 

 [24]على مرحلتين: 

( يقدم Authorizationالترخيص ) .4

الزبون في هذه املرحلة بطاقته للتاجر 

الذي يمررها إلى آلة نقطة البيع، 

وتقوم بدورها بقراءة بيانات البطاقة 

وترسلها إلى املحصل مع القيمة 

املطلوب دفعها، إذا كانت شبكة 

البطاقة مدعومة من املحصل، 

يرسل املحصل طلب دفع بالقيمة 

وباسم الزبون إلى الشبكة. وتكشف 

https://www.frbservices.org/fedwire/
https://www.theclearinghouse.org/payments/chips
http://ec.europa.eu/finance/payments/sepa/index_en.htm
http://www.pathwaypayments.com/processing-diagram.html
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صدر من معلومات البطاقة، وتمرر له الطلب، يتفحص املصدر الطلب وحالة حساب الزبون الش
ُ
بكة امل

 إلى اآللة التي تؤكد أو تلغي عملية 
ً
ويرسل قبول أو رفض الطلب باالتجاه املعاكس، ليصل الرد أخيرا

 الدفع.

حصل  –ليومفي نهاية ا– (: تقوم بهذه العمليةClearing & Settlementاملقاصة والتسوية ) .5
ُ
الشبكة مع امل

صدر لتسديد املبلغ إلى التاجر وتحصيله من الزبون، وتطبق هذه العملية على كافة عمليات الدفع 
ُ
وامل

  التي جرت خالل اليوم دفعة واحدة ولكافة املصارف املعنية.

 :أهمها االئتمان بطاقات شبكات من عدد هنالك

 Visa, MasterCard, American Express, Discover املتحدة الواليات في الشبكات هذه تنتشر .

  وأكثرها وأهمها
ً
 سوق  على مطلق بشكل تسيطران كانتا اللتان MasterCardو Visa هما انتشارا

 .العالمي البطاقات

 UnionPay :في البطاقات من عدد أكبر اآلن، تمتلك، وأصبحت الصين، في 5115 عام بدأت 

 .العالم

 JCB :اليابان في تنتشر. 

 (Mir  :)ملواجهة العقوبات الغربية  5146أطلقت روسيا هذه الشبكة في العام بمعنى السالم

إلعطاء التراخيص املضمونة لعمليات البيع املحلية  Visa، وإيقاف 5141املفروضة عليها عام 

 من 
ً
 [27] [26] [25]. 5142تشرين األول  4داخل روسيا بدءا

ال
ّ
 ثورة النق

، تبين كما
ً
 خدمات تقديم في استثماره إمكانية النّقال للهاتف الكبير التقني والتطور  االنتشار عّزز  سابقا

  املواطنين، من فئة ألوسع مالية
ً
  األمر هذا أنتج وقد. النامية البلدان في خصوصا

ً
، جدال

ً
 نشرت فقد واسعا

ثالث استراتيجيات رابحة للمصارف" وضعت فيها موضوع  النّقال، الدفع" بعنوان دراسة 5145 عام سويفت

 [28]الدفع النّقال في أعلى أولويات اهتمامات املصارف، ذلك لألسباب التالية: 

  خمسة مليارات هاتف محمول في عالم تعداد سكانه سبعة االنتشار الشديد للهاتف النّقال: يوجد

 مليارات إنسان، إال أنه ال يوجد إال مليارا شخص لديهم حساب مصرفّيٍ.

  تطبيق مخطط والعديد من  411تطبيق مع  401يستخدم املستهلكون هواتفهم النّقالة للدفع في

 (.[3] 574بيقات ، بلغ عدد التط5142املبادرات التي ُيعلن عنها كل أسبوع )عام 

  مليون مستخدم وإلى تريليون دوالر كقيمة لتحويالت  311هذا سوق ناٍم، ُيتوقع أن يرتفع ليصل إلى

وقد توقعت ديليوت أن  [29]بيليون دوالر  511، بلغت قيمة التحويالت قرابة 5141)عام  5142عام 

 (.[30] 5142عام  %4111رتفع حجم الدفع النّقال ي
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وشّجعت سويفت املصارف على االستثمار في مجال خدمات النّقال واملحافظ اإللكترونية، شريطة االنتباه 

 إلى التحديات التالية:

 إبداعية في  ازدياد املنافسين الجدد 
ً
من غير البنوك الذين يوظفون استثمارات كبيرة ويقدمون حلوال

التي تقدم خدمات  Vodafone, Orange and airtelمجال الدفع النّقال: مشغلي شبكات النّقال مثل 

ومطوري األجهزة النقالة  Googleاملال النقال في العديد من الدول، وشركات التجارة اإللكترونية مثل 

، وشركات مبيعات NFCالتي تطور محافظ إلكترونية باستخدام تقنية  Apple and Samsungمثل 

التي تعمل على االنتقال الكامل إلى  PayPal، ومزودي خدمات الدفع مثل Carrefourالتجزئة مثل 

 ,Western Unionتقنيات النقال، وكذلك شركات تحويل األموال وشركات البطاقات مثل 

MoneyGram, Visa, MasterCard and Amex .جميعهم لديهم مبادرات للمال النقال 

 وتعرض العديد من التجارب للفشل والضعف في جذب الزبائن )أما اليوم فبدأنا  عدم نضوج العمل

 .نرى ازدياد حاالت نجاح املبادرات واالستخدام الكبير للمال النقال(

 عدم وضوح حالة العمل (Business caseبالنسبة للمصا ) رف، فكيف يمكن للمصارف زيادة املبيعات

 في حال اعتماد نموذج عمل املشّغل 
ً
؟ وكيف يمكن للمصرف أن يحقق أرباحا

ً
عندما ُيصبح الدفع نّقاال

MNO-based انظر فقرة( ؟( نماذج العمل املستخدمة في املال النّقال وبيئاتهecosystem) أشارت .)

 يتراوح بين PwC) 5144التوقعات عام 
ً
 51( إلى أن الدفع النقال والتجارة املرتبطة به سيحققان عائدا

 أن حالة من التنافس على هذا العائد الجديد ستظهر 5146بليون بحلول عام  52إلى 
ً
. وكان واضحا

املصارف والجهات األخرى، وكان من الهام أن تحدد املصارف الدور الذي ستلعبه في سالسل القيمة بين 

 الجديدة.

 تنفيذ خدمات الدفع النقال، حيث البيئات التشريعية في البلدان غير تعقيد املسالة 
ً
، فلن يكون سهال

 هنالك حاجة إليجاد شراكات ناضجة وعبر البلدان غير متناغمة، والتكنولوجيا في حالة تطور وبالتالي

 تفتقر للخبرة في هذا املجال.
ً
 تسمح بتجاوز هذه املشكلة، واملصارف عموما

 

 :النّقال الدفع انتشار ملواكبة يلي بما أعضاءها سويفت ونصحت

 تعزيز القوة الذاتية، من خالل االستجابة لحاجات الزبائن واستخدام التكنولوجيا لهذه الغاية. .4

استغالل الدفع النّقال لتعزيز ثقة زبائن املصرف من خالل تقديم تجربة مصرفية جديدة باتباع  .5

 التالية: االستراتيجيات

الة .أ
ّ
 –: استخدام النّقال في الوصول إلى الحساب املصرفي وتنفيذ عمليات الدفع الصيرفة النق

ع هذه توسيتستثمر بنشاط و يمكن لهذا أن يوفر املزيد من الراحة للزبائن. يجب على املصارف أن

 .القناة اآلن

الة .ب
ّ
: استخدام النّقال لشراء املنتجات. وهي عملية مقادة من قبل شركات التجارة التجارة النق

ارك تشاإللكترونية التي تسعى إلى زيادة مبيعاتها وضمان عوائد اإلعالن. يجب على املصارف أن 

 كجزء من تجربة التسوق. لتتعلم منها وعرض خدماتها املالية هذه الشركات
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ال .ج
ّ
: استخدام هاتف نّقال إلرسال مبلغ ألحد ما. ويمكن أن تقدم هذه العملية، تحويل األموال النق

في الدول النامية، خدمة دفع إلكتروني بدائية لألشخاص الذين ال يملكون حسابات مصرفية 

(Un-banked( أو الذين ال يستخدمون حساباتهم املصرفية )Under-banked ويقدم هذه ،)

 مشغلو شبكات النّقال بشكل محلي لكنها مرشحة للترابط الدولي ولتنتقل ملستوى 
ً
الخدمة حاليا

 تقديم خدمة التحويالت الدولية. 

صت وقد
ُ
  النّقال الدفع عّد  إلى الدراسة هذه خل

ً
  فرصة

ً
  استراتيجّية

ً
 لىإ النقد تحويل في دوره إلى نظرا

 .إلكترونية أموال

 

الةالخدمات 
ّ
 املالية النق

 [12]يمكن تقسيم الخدمات املالية النّقالة إلى ثالثة أنواع رئيسة: 

 (. proximity paymentsالدفع النّقال: يشمل التحويالت املالية لتاجر ما أو الدفع املباشر ) .4

 peer to peer (P2P)تحويل األموال النّقال. ويشمل تحويل املال من شخص آلخر ) .5
ً
(. وقد يكون محليا

(Domestic( 
ً
 (.international remittance( أو دوليا

الخدمات املصرفية النّقالة: تسمح للمستخدم بإدارة حساباته والحصول على خدمات مصرفية عن  .0

 بعد عبر النّقال.

 

ال
ّ
 الدفع النق

أصبحت واسعة االنتشار في الدول املتقدمة تستخدم عمليات الدفع النّقال لشراء بضائع أو خدمات، وقد 

 والنامية في معظم املجاالت كتجارة التجزئة ووسائط النقل وأماكن الترفيه ودفع الفواتير وغيرها.

وتصّنف كل جهة من الجهات املختلفة الدفع النّقال من وجهة نظر خاصة بها، فمشغلو شبكات النّقال 

نّقال في شبكاتهم، واملصارف تهتم بضرورة وجود حساب مصرفي في يعملون على الحفاظ على دوران املال ال

 إلى حد ما بهدف الدراسة.
ً
 تقنيا

ً
 عملية الدفع النّقال، واالتحاد الدولي لالتصاالت وضع تصنيفا

ال
ّ
 تصنيف مشغلي شبكات النق

 [29]الدفع النّقال بحسب اتجاه التحويالت النّقالة كما يلي:  GSMAتصنف 

(: تحول النقد إلى قيمة إلكترونية )مال نّقال(، ومصدرها الدفع املباشر Incomingتحويالت داخلة ) .4

(cash-in ودفعات الشركات إلى حساب الزبون والتحويالت املصرفية إلى حساب املال النّقال )

 ( والدولية.cross-netوالتحويالت الشخصية املحلية عبر الشبكة )

(: دوران القيمة اإللكترونية للنقد في بيئة املال النّقال بين مختلف Circulatingالقيمة الدائرة ) .5

 تحويالت األموال 
ً
الحسابات )الشخصية واألعمال والحكومة( لالستخدامات املختلفة وضمنا

 ( شراء البضائع والخدمات إلى حساب نّقال.on-netالشخصية في الشبكة )
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(: تحويل القيمة اإللكترونية إلى نقد. وتشمل خروج املال من بيئة املال Outgoingتحويالت خارجة ) .0

( ودفع الفواتير والقسائم والتحويالت الشخصية الخارجية املحلية cash-outالنّقال عبر الدفع املباشر )

 والخارجية.

 

 تصنيف املصارف

ف بنك التسويات الدولي الدفع النّقال إلى ثالثة أصناف حسب الحساب املستخدم   :[31]ُيصنِّ

 الدفع النّقال باستخدام حساب مصرفي تقليدي. .4

الدفع النّقال باستخدام إجراء تحصيل فاتورة النّقال، حيث يدفع الزبون املبلغ املطلوب كجزء من  .5

 يتلقى املدين أمواله عن طريق مشغل شبكة النّقال.فاتورته، و 

 ("mobile money"الدفع النّقال باستخدام حساب مسبق الدفع )ويسمى "املال النّقال"  .0

 

 تصنيف االتحاد الدولي لالتصاالت

 [12]ُيقسم الدفع النّقال إلى نوعين: 

 الدفع هذه بشكل منعزل عن مكان الزبون أو التاجر.الدفع النّقال البعيد: تتم عملية  -4

( ويماثل C2B(: يعد النوع األساس في تعامالت زبون لعمل )Proximity paymentsالدفع النّقال املباشر ) -5

استخدام بطاقات اإلثمان في عمليات الدفع من قبل الزبون أو نقاط البيع في عمليات القبض لدى 

 التاجر.
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 لي التطبيقات املختلفة لهذين النوعين:وُيظهر الشكل التا

 P2P 
C2B/B2C  عن التعامل النقدي 

ً
)بديال

(cash)) 

 بعيد
 (Domesticالتحويالت املحلية )

 internationalالتحويالت الدولية )

remittance) 

 M-commerceالتجارة النّقالة 

 دفع الفواتير

 (Mobile walletsمحفظة النّقال )  مباشر

 (Mobile as POSكنقطة بيع )النّقال 

 

ال
ّ
 تطبيقات الدفع النق

 لدراسة التطبيقات املختلفة للدفع النّقال سنعتمد نوعين من التطبيقات:

التي تتوافر فيها بنية مصرفية متطورة: تعتمد التطبيقات هنا على التشارك  تطبيقات البلدان املتقدمة .4

مع املؤسسات املالية، وتتصدر هذه التطبيقات استبدال البطاقات املصرفية للدفع في املتاجر بالنقال 

 (.mPOS(، ويليها نقاط البيع النقالة في املتاجر الصغيرة )NFC)الدفع النّقال املباشر باستخدام تقنية 

التي ال تتوافر فيها بنية مصرفية متطورة، وفيها طلب غير ملبى كبير على  تطبيقات البلدان النامية .5

خدمات املال النقال. يطفو في هذه البلدان التنافس بين املصارف ومشغلي شبكات النقال، وتكون 

إلمكانات خبرة واباإلضافة لل األفضلية عادة للمشغلين المتالكهم شبكات التواصل وشبكات التوزيع

 . التسويقية الضرورية

 

ال )
ّ
 (Mobile walletمحفظة النق

 يمكن تحريكه باستخدام النّقال، ويسعى مشغلو شبكات النقال إلى نشر استخدام 
ً
 إلكترونيا

ً
تعد حسابا

فهنالك (، أما في الدول املتقدمة Unbankedحسابات غير مصرفية مرتبطة بالنقال، ذلك لخدمة الالمصرفيين )

تطبيقات تتشارك فيها املؤسسات املالية مع جهات أخرى لتفعيل النقال كقناة إضافية لتحريك الحسابات 

 .(Bankedاملصرفية من أجل خدمة املصرفيين )
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 تطبيقات الدفع النقال املتقدمة

ال املباشر باستخدام تقنية االتصال قريب املدى )
ّ
 (NFCالدفع النق

 من تسمح هذه التطبيقات 
ً
باستخدام الهاتف الذكي بدال

البطاقات املصرفية في نقاط البيع وتسمح بتطوير العملية من خالل 

استخدام إمكانات الهاتف الذكي في التشفير وتسجيل املشتريات 

 وغيرها مما يمكن أن يبتكره مطورو التطبيقات.

يالحظ أنه بعد ازدياد حاالت االحتيال املمارسة على البطاقات 

البالستيكية ذات الشريط املغناطيس ي، وضعف استجابة تجار 

(، أطلقت NFCو  EMV)انظر تقنية  EMVالتجزئة لالنتقال إلى تقنية 

 (FLC)سياسة نقل مسؤولية االحتيال  [33] [32]شبكات الدفع العاملية في الواليات املتحدة 
ً
، بحيث تقع، بدءا

، وأسهم EMV، مسؤوليات بعض أنواع االحتيال على الجهة التي لم تنتقل إلى تقنية 5142من تشرين األول 

 5144عام  Google Walletذلك في تسريع االنتقال وبدأت تظهر تطبيقات تعتمد على هذه التقانات مثل 

 وأسهم ظهور . 5142 عام ™Samsung Pay وAndroid Pay و 5141عام ™Apple Pay و 5145عام  Softcardو

 بتفعيل االنتقال وتشجيع التجار والزبائن على االنتقال.
ً
 هذه التطبيقات أيضا
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وأظهرت توقعات 

Deloitte [30]  أن هذه التقنية

 عام 
ً
 كبيرا

ً
 5142ستأخذ زخما

حيث سترتفع نسبة استخدام 

الهواتف النقالة املزودة بتقنية 

NFC  في الدفع النقال من

 .%2إلى  1.2%

 

 

 

هر ويظ EMV [34]ُيظهر الجدول التالي انتشار استخدام البطاقات ذوات الشريحة املعتمدة على تقنية 

أن انتشار هذه البطاقات في الواليات املتحدة هو األضعف وربما يعود ذلك إلى االنتشار الكبير للبطاقات 

لتحفيز االنتقال إلى  (FLC)املغناطيسية، ولهذا قامت شبكات البطاقات بوضع سياسة نقل مسؤولية االحتيال 

 البطاقات الجديدة.

 2013 2014 

Region EMV Cards Adoption 

Rate 

EMV Cards Adoption Rate 

Canada, Latin America, 

and the Caribbean 

 
471M 

 
54.2% 

 
544M 

 
59.5% 

Asia Pacific 942M 17.4% 1,676M 25.4% 

Africa & the Middle East 77M 38.9% 116M 50.5% 

Europe Zone 1 794M 81.6% 833M 83.5% 

Europe Zone 2 84M 24.4% 153M 40.4% 

United States - - 101M 7.3% 
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ال كنقطة بيع )
ّ
 (mPOSالنق

يسمح هذا النوع من التطبيقات باستخدام املحمول أو الحاسب اللوحي 

كنقطة بيع، وتستفيد منه املتاجر الصغيرة التي ال تريد توظيف استثمارات كبيرة 

في بنى تحتية للدفع اإللكتروني. وُيربط مع النقال جهاز خاص لقراءة البطاقات 

وأشهر  ية لتنفيذ عملية الدفع،املصرفية ويقوم النقال بالتواصل مع البنية املصرف

وهو عبارة عن تطبيق خاص مع ملحقات ترتبط  Squareاملنتجات في هذا املجال 

 قدره )
ً
 ( عن كل عملية دفع.%5.72بالنقال، ويتقاض ى النظام رسما

 

 تطبيقات الدفع النقال في البلدان النامية

، وفيما يلي أنواع هذه الخدمات: بل 30خدمة في  574بلغ عدد خدمات النقال في البلدان النامية 
ً
 دا

 (: تقوم على التحويل من شخص آلخر.P2P transferالتحويالت الشخصية ) .4

(: يتم عبر الدفع من قبل شخص، إما من خالل حسابه النقال أو من خالل Bill paymentدفع الفواتير ) .5

ر عبر بيئة دفع النقال، ذلك لقاء over-the-counterكوة )  الخدمة املقدمة.(، إلى ُمفوتِّ

(: تتحدد بوصفها األموال التي تدفعها مؤسسة ملجموعة أشخاص Bulk disbursementاملصاريف العامة ) .0

عبر بيئة دفع النقال ولتدخل في حساباتهم النقالة، كالرواتب ودفعات الحكومة للمواطنين واملساعدات 

 لفئات معينة من املجتمع.

كون عبر الدفع من حساب نقال لزبون عبر بيئة دفع النقال إلى تاجر (: يMerchant paymentالدفع لتاجر ) .1

 تجزئة لشراء بضائع أو خدمات.

(: تحصل بوساطة تحويل من شخص آلخر عبر الحدود. International remittanceالتحويالت الخارجية ) .2

 .Western Unionوقد تكون عبر النقال مباشرة أو عبر مؤسسة وسيطة مثل 
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، ذلك من حيث عدد 5142التالي حصة كل نوع من الخدمات في الشهر األخير من عام  الجدول يبين 

 التحويالت وقيمتها.

 

 عدد التحويالت )ا بيليون( بيليون( 12.9قيمة التحويالت )

( 

 

 نوع الخدمة

11.1% 11.1% 
 التحويالت الشخصية 

(P2P transfer) 

11.2% 6.2% 
  الفواتير دفع

(Bill payment) 

2.2% 1% 
  العامة املصاريف

(Bulk disbursement) 

2.1% 1.9% 
  لتاجر الدفع

(Merchant payment) 

1% 1.4% 
  الخارجية التحويالت

(International remittance) 

 

بيليون تحويل وهذا أكثر من ضعفي عدد  45( 5142وقد تجاوز عدد التحويالت عبر النقال )في عام 

 .[3] 5142في كل العالم عام  PayPalالدفعات التي نفذها 

يظهر الشكل التالي إسهام كل نوع من التطبيقات في التحويالت الداخلة والدائرة والخارجة، ويتبين أن 

اإلسهام األكبر في جميع أنواع التحويالت، يكون للتحويالت الشخصية، ويليها في حالة التحويالت الداخلة 

( حيث هنالك استخدامات من قبل الحكومات لدفع الرواتب عبر بيئة Bulk disbursementاملصاريف العامة )

ومن حيث القيمة  %41.6من حيث العدد بـ  5142النقال، وفي التحويالت الدائرة نمت تحويالت الدفع لتاجر في 

 بعد التحويالت الشخصية.، وفي حالة التحويالت الخارجة جاءت تحويالت دفع الفواتير %58.5بـ 
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ال وبيئاته )
ّ
 (ecosystemنماذج العمل املستخدمة في املال النق

تتقاطع مصالح املصارف ومشغلي شبكات النقال، فاملصارف تتحمل تكاليف كبيرة لتشغيل القنوات 

، branchless bankاملصرفية، والفروع هي القناة األعلى كلفة بينها، لذلك تسعى املصارف للتحول نحو ما يسمى 

وهنا يأتي النقال كإحدى أهم وأرخص القنوات، ويسعى مشغلو شبكات النقال إلى فتح مجال عمل جديد في 

الدخول إلى عالم املال النقال. ويعد وضع نموذج عمل يضمن حماية الزبائن وزيادة الثقة في املال النقال وُيلبي 

ل نجاح تطبيق املال النقال. يعرض الجدول التالي توقعات احتياجات وتوقعات مختلف املعنيين من أهم عوام

 :[12]مختلف املعنيين باملال النقال 

Stakeholder Expectations 

Consumer • Reduced risk of carrying cash 

• Minimal learning curve 

• New service is available everywhere 

• Low or zero additional cost of usage 

• Security of transactions 

• Person-to-person transactions 

• Send and receive money (both domestic and international 
remittances) 

Friends/family 

members 

• Send and receive money (both domestic and international 

remittances) 

• Send/receive money in emergency situations 

Employers • Reduce time 

• Reduce cash risks 

Mobile 

network 

operator 

(MNO) 

• Add value to existing services 

• Increase customer loyalty 

• New revenue channel 

Banks/microfin

ance 

institutions 

(MFI) 

• Branding and customer loyalty 

• New customers 

• Ownership or co-ownership of the new payment application 

• Secure and trusted payment service 

• Anti-money laundering requirements 

• Integration/use of existing infrastructure and payment methods 
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Agents • Earns commission on transactions 

• New revenue streams 

• Increase traffic and sales 

Merchants • Offer convenience to customers 

Regulator • Promote financial inclusion and reduce cash risk 

• Promote interoperability among payment services 

• Reduce risks of money laundering and open job opportunities. 

•  

•  

•  

 

 للبيئتين التنظيمية 
ً
ويالحظ أنه لتلبية هذه التوقعات، قد ظهر في الدول عدد من نماذج العمل نتيجة

 :[12]والثقافية وعدد السكان 

 MNO-centricنموذج املشغل  .4
ً
 في الدول النامية، ويكون فيه مشغل شبكة النّقال مسؤوال

ً
: يعد غالبا

 عن البنية التحتية للخدمات املالية التي تكون عادة غير متطورة عن العالقة مع 
ً
الزبون، ويقدم بديال

بالقدر الكافي، ويدير كذلك شبكة من الوكالء للقيام بعمليات الدفع والتحصيل، ويؤمن الوصول إلى 

 عدد كبير من املواطنين في املناطق الريفية حيث تغيب الخدمات املصرفية.

: يظهر في الدول املتقدمة، حيث تتوافر ُبنى تحتية وتشريعات مالية bank-centricنموذج املصرف  .5

متطورة، وتكون املصارف مسؤولة عن العالقة مع الزبون، وتستخدم خدمات النّقال كقناة مالية 

 لضعف القيمة املضافة التي يقدمها مقارنة 
ً
 نظرا

ً
 كبيرا

ً
إضافية. ولم يحقق هذا النموذج انتشارا

 الدفع التقليدية ومحدوديته في الوصول إلى املواطنين الذين ال يملكون حسابات مصرفية. بخدمات

: تتشارك فيه البنوك واملشغلون ومشغلو الخدمات في تقديم خدمات Partnership النموذج املشترك .0

 ل الدفع، ويحتاج إلى بيئات عمل تشريعية وتنظيمية وتقنية متطورة. ُيقلص هذا النموذج عوائق دخو 

بالتشارك مع مؤسسات  PayPalالسوق. أمثلة عن هذا النموذج: إطالق خدمة تحويل األموال من قبل 

إلطالق خدمات مشابهة، ودخول  Western Unionمع  MasterCardو Visaمالية أخرى، تشارك 

Western Union  في الفلبين بشراكة معGlobal Telecom  وSmart Communications  للتحويالت

 ية.الدول

كما يالحظ أن هنالك ضرورة كبيرة في كل بلد إليجاد التشريعات املالئمة التي تعرف بشكل واضح نماذج 

األعمال املقبولة ودور األطراف املختلفة وعالقاتها ببعضها. وقد ثبت أن تعزيز االحتواء املالي ال يمكن أن يتم في 

. وهنالك العديد من [35] تقديم خدمات املال النقال البلدان النامية إال من خالل السماح بإسهام الجميع في

 [12]املسائل التنظيمية التي يجب إقرارها منها: 

   الحسابات النقدية املصرفية أو غير املصرفية )املحافظ النقدية(، من يحق له فتحها وطرق تغذيتها والسحب

 منها.
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  األعمال النقدية التي ُيسمح بأدائها لغير املصارف، مثل ضوابط عمل وكالء شبكات التوزيع، وفوائد املحافظ

 اإللكترونية.

 حضور الشخص ي وإبراز ما ُيثبت الهوية، وقواعد اغالق قواعد فتح الحساب "اعرف زبونك"، كضرورة ال

 الحساب.

  القيود املوضوعة على حجم التعامل املسموح في املال النقال، كاملبلغ األكبر الذي يمكن إرساله في التحويل

 الواحد أو في اليوم أو في الشهر.

 جر وترتيبات هذا األمر.السماح باستخدام املال النقال في التجارة اإللكترونية والدفع في املتا 

 .ضوابط منع االحتيال، وحماية املستخدمين 

 

يمثل الشكل املجاور تنوع أدور 

املصارف في التعامل مع املحافظ 

اإللكترونية بحسب النموذج املعتمد في 

 [35]بعض البلدان النامية. 

من خالل برنامجها  GSMAتعمل 

على تقديم  [11]الخاص باملال النّقال 

املعونة للمشرعين ومزودي املال النقال وغيرهم ملواجهة العوائق التنظيمية لزيادة مقدرة مزودي املال النقال 

ملال اهذا العمل وثيقة هامة بعنوان " على تلبية الحاجات املالية للزبائن الفقراء وذوي الدخل املحدود. وقد أنتج

 ، تحتوي هذه الوثيقة ست نقاط رئيسة هي:[36]" النقال: حلول للنواظم التمكينية

مساعدة واضعي السياسات على اختيار نموذج العمل األنسب لبلدانهم، من خالل دراسة أسواق املال  .4

التجارية العامة واملفاهيم التنظيمية. نتيجة هذا الجانب هي ضرورة أن النقال القائمة واالعتبارات 

 ُينش ئ املشرعون بيئة مفتوحة وعادلة للدفع النقال.

ضرورة حماية أموال الزبائن من خالل فرض قيود واضحة وبسيطة على مقدمي خدمات املال النقال  .5

 سيولة.من غير املصارف، األمر الذي يسمح بمواجهة مخاطر املالءة وال

( في حالة املال النقال. أي الطرق التي يستطيع املال النقال Due Diligenceإجراءات العناية الواجبة ) .0

 من خاللها املساعدة في مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

كيفية مواجهة مخاطر التوزيع مع السماح ملزودي املال النقال، ذلك بتعهيد شبكات التوزيع لطرف  .1

بناء شبكات توزيع فعالة يشكل أهم تحديات املزود )تشمل إجراءات التوزيع تسجيل الزبائن ثالث. ف

 وجمع النقد واإلنفاق(.

كيفية رفع مستوى حماية زبائن املال النقال، ذلك ببناء عالقة شفافة مع الزبون، واستخدام التأمين  .2

 لحماية املحفظة اإللكترونية، ومسائل الخصوصية في املال النقال.
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(. ذلك بوساطة ضمان أن interoperableتعاون واضعي السياسات واملزودين لبناء بيئة متوافقة ) .6

 تجارية للمزودين، وأنها وضعت في الخدمة في الوقت 
ً
التوافقية ستحقق فوائد للمستخدم، وقيما

 املناسب، وأن املخاطر التنظيمية والتشغيلية قد تم تحديدها وتجاوزها.

 

الالتقنيات 
ّ
 املستخدمة في الدفع النق

 يتوافر في الهاتف النقال العديد من التقنيات املعيارية التي يمكن استثمارها في تقديم خدمة املال النقال

د  بعضها  –على وجه العموم–ويتوافر بعض هذه التقنيات  في كافة الهواتف النّقالة التقليدّية والذكّية، وُيع 

، إذ ال يتوافر 
ً
 إال في الهواتف الذكية أو في األحدث منها. اآلخر حديثا

 

 

 التقنيات املستخدمة في تطبيقات الدول النامية

يعتمد مزودي املال النقال، في الدول النامية على التقنيات التقليدية لضمان أوسع انتشار للخدمات، 

، واجهات عدة لخدماته، وُيطلب أن يقوم الزبون بتسجيل أو تفعيل الخدمة. وفيما يلي شرح 
ً
ويؤمن املزود، عادة

 .[37]لكل من هذه التقنيات واستخداماتها في تطبيقات املال النقال 

IVR 

يسمح املجيب اآللي بتحصيل أوامر الزبون وتحويلها إلى أوامر لنظام الدفع، ذلك عبر لوحة مفاتيح النقال 

أو عبر "التعرف على الصوت". يمكن أن تستخدم اللهجات املحلية وأن تقدم الخدمة للمجتمعات األمية وملن ال 

 املعطيات.يتقبلون التعامل مع خدمات 
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SMS 

حرف( بتبادل الرسائل بين املشتركين وإرسال تنبيهات أو معلومات  461تسمح خدمة الرسائل القصيرة )

( بتوجيه نظام الخدمة لتنفيذ structured SMSللزبون من قبل جهة ما، وتسمح الرسائل القصيرة املهيكلة )

ه، كما يمكن استخدام الرسائل القصيرة إلعالم عمليات دفع وُيستخدم رقم الزبون للتعرف عليه وتنفيذ أوامر 

 الزبون بوصول دفعة مالية لحسابه. وتتميز هذه التقنية بتوافرها على كافة أنواع األجهزة.

USSD 

 الـ  USSDيشابه 
ً
من حجم الرسالة وتوافرها  SMSتقنيا

الشامل، لكنه يتميز بإمكانية إنشاء جلسة بين املستخدم واملخدم، وال 

 أية إعدادات على جهاز املستخدم. USSDيحتاج 

سجل الجلسة بإرسال رسالة خاصة بمزود 
ُ
يبدأ املستخدم امل

 
ً
 ussdوتقوم بوابة  #2265*120*الخدمة تحتوي عالمات * و#، مثال

بتوجيه الطلب إلى املخدم املناسب الذي يستجيب بإرسال قائمة 

األوامر إلى الزبون، كما في الشكل، ومن ثم يقوم الزبون بضغط زر 

اإلجابة واختيار األمر املطلوب. على سبيل املثال في حال اختار الزبون 

 ، يقوم املخدم بجلب معلومات حساب الز 1الخيار 
ً
 The Balanceبون ويرسل له القيمة في الرسالة التالية )مثال

of your account is 100.00 ومن مساوئ .)ussd .عدم القدرة على معالجة أخطاء املستخدم على جهازه 

WAP 

يسمح هذ البروتوكول باستخدام اإلنترنت عبر شبكة النقال. تستخدم مواقع اإلنترنت الخاص بالنقال 

(WAP sites)  لغةWML (Wireless Markup Language)  وهي عادة مواقع مبسطة عن املوقع األساس، ويجري

الدخول إليها من متصفح النقال بشكل مشابه للدخول إلى مواقع اإلنترنت على حاسب شخص ي، ذلك بإدخال 

ات إضافية في عنوان موقع مزود الخدمة ومن ثم التجول في املوقع. ويحتاج استخدام هذه التقنية إلى مقدر 

جهاز الهاتف وإلى إعدادات من قبل املشغل وهي عادة ال تعطى إال للخطوط الحقة الدفع. وقد انخفض استخدام 

 .HTTPهذه التقنية بعد ازدياد مقدرات الهواتف واستعيض عنها باستخدام بروتوكول 

STK 

هواء أو عبر استبدال البطاقة ويمكن شحن التطبيق على ال SIMُيخزن التطبيق في هذه التقنية في بطاقة 

 في حال الحاجة لتحديث التطبيق. ويستطيع التطبيق املوجود في البطاقة التخاطب مع 
ً
وهذا ما يشكل عائقا

الشبكة وإرسال أوامر إلى الهاتف بغض النظر عن نوع الهاتف. تتميز هذه التقنية بإمكانية تشفير البيانات قبل 

 إرسالها عبر الشبكة.

Welcome to BANK, reply 

with: 

1 for balance enquiries 

2 for inter-account transfers 

3 for person to person 

payments 

4 for bill payments 
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 التقنيات في البلدان الناميةاستخدام 

ونالحظ أن النسبة األكبر هي  [29]يمثل الشكل التالي نسب استخدام هذه التقنيات في الدول النامية 

والتي بدأت تتزايد بسبب االنتشار الكبير للهواتف الذكية النخفاض  Appsويليها التطبيقات  USSDلتقنيات 

 أسعارها.

 

 

 التقنيات املتقدمة

Apps 

طراف ( وتعمل جميع األ اعتماد الهاتف الذكيتتزايد نسبة اعتماد الهواتف الذكية بشكل كبير )انظر فقرة 

 )األفراد واملصنعون واملشغلون واملنظمات( على الدفع في هذا االتجاه.

يمكن ملزودي املال النقال تقديم خدمات بجودة أعلى من خالل استغالل إمكانات الهواتف الذكية، 

 [38]ذلك لألسباب التالية: 

 .واجهات املستخدم الغنية والوظائف املتعددة 

  في 
ً
( ومعالجة أخطاء session time-outزمن جلسة ) USSDتجاوز محدوديات التقانات التقليدية، مثال

 املستخدم.

 .سهولة تحديث التطبيق 

 .استقالل التطبيق عن املصنع 

  ،إمكانية مكاملة تطبيقات خدمات املال النقال مع ميزات الجهاز األخرى )دفتر العناوين، املفكرة

 الخرائط، ...(

 ( تجاوز مشاكل شبكة التوزيع من خالل تقديم وظيفة إيجاد الوكالءAgent locator للزبائن 
ً
(، خصوصا

 الجدد، ويمكن دعم هذه الوظيفة بوضع تقييم للوكالء من حيث خدمة الزبون أو السيولة.
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( bitcoin miningوهي عملة رقمية افتراضية تعتمد التشفير في خلقها ) 5113عام  Bitcoinظهرت 

( ال منظمة وال دولة ويتم تبادلها بشكل مباشر بين األشخاص دون وجود minersوتبادلها، يتحكم فيها أشخاص )

، وكون هذه العملة رقمية فهي يمكن استخدامها فقط بشكل إلكتروني عبر الحاسب 
ً
وسيط وبرسوم صغيرة جدا

أو النّقال )املحفظة(، ويمكن شراؤها بمال حقيقي من صراف، ويوجد عدد من الخدمات والتجار الذين يقبلون 

 .[39]التعامل بهذه العملة 

EMV  وNFC  

EMV  هي تقانة دولية للدفع اآلمن تستخدم شريحة إلكترونية لتشفير التحويالت املالية، وقد ُسميت

 إلى الشركات التي أطلقتها بداية )
ً
(، وتهدف إلى تخفيض االحتيال EuroPay, MasterCard, and Visaاستنادا

. وقد ُوضع هذا املعيار عام [40]باستخدام البطاقات واالنتقال نحو مستوى أعلى من تقانات الدفع اإللكتروني 

 .EMVCoوتديره  4336

 نضوج تقنية  EMVرافق اعتماد تقنية 
ً
للتواصل القريب بين األجهزة  NFCعامليا

ثانية( واستهالك ضعيف للطاقة لكن ال  1.4اإللكترونية، تتميز بسرعة ترابط عالية )

عن بعد  EMVسم. وقد اعُتمدت هذه التقنية في تطبيق تقنية 41يتجاوز مدى إرسالها 

(contactless( وقامت الشركات املختصة بتطوير بطاقات بشريحة مع تماس ،)contact chip card وبطاقات )

( وكذلك األمر بالنسبة Dual interface card( وثنائية التخاطب )Contactless chip cardبشريحة عن بعد )

( وقام مصنعو الهواتف النّقالة Dual interface POS terminalو  Contactless POS terminalلنقاط البيع )

( تستطيع عند تزويدها بالتطبيق املناسب Mobile NFC device) NFCبتطوير هواتف محمولة مع ميزة 

. [40]( tap & goومعلومات الحساب الالزمة تنفيذ عمليات الدفع بشكل مشابه للبطاقات بشريحة عن بعد )

 EMV. [24]ويبين الشكل التالي الفرق بين البطاقة املغناطيسية والبطاقة بشريحة 
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 من التطبيقات، وبالتالي ستكون تطبيقات البطاقات الذكية كلها متاحة 
ً
 واسعا

ً
ستتيح هذه التقنية طيفا

 باستخدام النقال: الدفع، فتح باب غرفة الفندق، استخدام وسائط النقل العامة، التذاكر ...

الغموض الذي يكتنفها واملسائل التي مازالت  لكن لم تنتشر هذه التطبيقات بعد كما هو متوقع بسبب

 ما يتعلق بأمانها.
ً
 موضع تساؤل، خصوصا

 

ال
ّ
 أمن الدفع النق

 للجهات املعنية، ويشمل هذا املوضوع عدة جوانب:
ً
 كبيرا

ً
 يشكل موضوع أمن الدفع النقال نشاطا

ة وال اإللكترونيالجانب التشريعي: يتطلب وجود تشريعات تحمي الزبون وتجرم محاوالت سرقة األم .4

 ومحاوالت الدخول إلى األنظمة اإللكترونية في املخدمات أو لدى الزبون.

الجانب التنظيمي واإلجرائي: يجب وجود تنظيمات لتطبيق القانون، وإيجاد وتحليل الدالئل الرقمية،  .5

 وتعليمات للزبائن والتجار لضمان حماية أموالهم ومعلوماتهم.

 التقنيات لضمان ما يلي: الجانب التقني: يسعى مطورو  .0

حماية األموال اإللكترونية واملعلومات على املخدمات ونقاط البيع، وضمان استمرارية عملها  .أ

(Confidentiality, Integrity and Availability.) 

-Towحماية األموال اإللكترونية واملعلومات على األجهزة النقالة، حتى في حال سرقتها أو فقدانها ) .ب

factor authentication, Securing data & Apps.) 

 (Encryption & tokenizationحماية املعلومات في أثناء مرورها في الهواء وعلى الشبكة ) .ج

 (.Proof of deliveryتأكيد استالم الزبون لتحويالته ) .د

 (.Non-repudiationعدم قدرته على إنكار قيامه بتحويل ما ) .ه

 

 أمن التقنيات

هذا القسم في التقنيات الخاصة باألجهزة النقالة، وسنميز بين التقنيات التقليدية سنتوسع أكثر في 

 عن البطاقات املصرفية )
ً
 (.EVM & NFCوالتقنيات املتقدمة املتعلقة باستخدام األجهزة الذكية عوضا
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 أمن التقنيات التقليدية

تتميز التقنيات التقليدية ببساطتها وتوافرها على معظم األجهزة، ويمثل تشفير املعلومات في أثناء اإلرسال 

وتخبئة املعلومات املخزنة على النقال املشكلتين األكبر في استخدام التقنيات التقليدية في الدفع النقال، يوضح 

 [12]الجدول التالي املميزات األمنية للتقنيات التقليدية: 

 التشفير مالحظات
تخبئة 

 املعلومات
 التقنية

 No 
ال تخزن على 

 الجهاز
IVR 

 No تخزن واضحة SSMS 

Session oriented No 
ال تخزن على 

 الجهاز
USSD 

ال يمكن تشغيل التطبيق دون كلمة سر، 

 SIMمفاتيح التشفير مخزنة في بطاقة 
Yes 

التطبيق مخزن 

 SIMفي بطاقة 
SIM toolkit 

 WAP ممكنة Yes – SSL بحسب املتصفح

إذ يجب  [41]" إدارة مخاطر التقنيات في الصيرفة اإللكترونيةمنهجية متكاملة عن " OECDوتقدم 

اتباعها قبل إطالق هذا النوع من الخدمات. وتشمل هذه املنهجية: حاالت االستخدام ومواقع األذى واملخاطر 

 والضبط، والعوامل املحيطة والنواظم والحوكمة.

 أمن التقنيات املتقدمة

 من البطاقات املصرفية أهمها: أين سي
ً
ظ تم حفُتطرح مجموعة من التساؤالت عن استخدام النقال بدال

بيانات البطاقات الحساسة؟ وكيف ستتم حمايتها في بيئة النقال املفتوحة واملكتظة بالتطبيقات املتنوعة؟ 

ورت مجموعة من التقنيات 
ُ
وكيف ستنتقل هذه املعلومات الهامة عبر الهواء وعبر الشبكة دون اعتراضها؟ وقد ط

 همها:أ [42]لحل هذه املعضالت 

 تقنيات حفظ البيانات الهامة وحمايتها

  العنصر السريSecure Element (SE) عن طريق شريحة خاصة توضع في الجهاز أو متضمنة 
ً
: يكون غالبا

 املقدمة من قبل مشغل الشبكة. SIMمع بطاقة 

 محاكاة البطاقة في املضيف  Host-based card emulation (HCE) قدمت نسخة .Android 4.4 (KitKat) 

طريقة إضافية ملحاكاة البطاقات دون استخدام العنصر السري وأسمتها محاكاة البطاقة في املضيف، 

 .NFCتسمح ألي تطبيق بمحاكاة بطاقة والتخاطب مباشرة مع قارئ 

  بيئة التنفيذ املوثوقةTrusted Execution Environment (TEE) وهي مساحة آمنة في معالج الهاتف الذكي .

 بتخزين ومعالجة وحماية املعلومات الحساسة بشكل معزول وموثوق. تسمح
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 [43] ُيظهر الجدول التالي مقارنة بين التقنيات املختلفة:

 SE TEE HCE 

Rich resources no (limited) Yes Yes 

Level of security high Middle Low 

Performance low High High 

Need  (number  
of  apps 

that need it) 

 
small 

 
high 

 
High 

User Interface none or very 
limited middle rich very rich 

Processing speed Low High High 

Extra costs High Low low or none 

 

 تقنيات نقل البيانات بشكل آمن:

  علومات املتشفيرData Encryption  يسمح بتشفير معلومات البطاقة عند بدء عملية الدفع )تمرير بطاقة .

ممغنطة، إدخال أو تقريب بطاقة ذكية( فيمنع قراءتها أو نسخها من طرف دخيل، وهنالك نوعان منه نهاية 

 .P2PEونقطة لنقطة  E2EEلنهاية 

 Tokenization استبدال رقم الحساب الرئيس ي .primary account number (PAN)  الدفع برمز Payment 

token  عن 
ً
، وهو غير قابل لالستخدام خارج سياقه )التاجر املحدد أو عند الدفع PANيجري إرساله عوضا

 لهذه العملية عام  EMVCoنقطة البيع أو الجهاز النقال(. وقد أصدرت 
ً
 [44] 5141معيارا

 

 النقالآلية الدفع املباشر باستخدام 

عرض في هذه الفقرة آلية الدفع املباشر النقال حسب معيار 
ُ
 .EMVCo [44]ت

 للتمكن من الدفع باستخدام النقال تحضير التطبيق بإدخال البطاقة املصرفية والحصول 
ً
يجب أوال

. ويسهم في إتمام هذه العملية عدة أطراف cloudعلى رمز الدفع وتخزينه في مكان آمن في الجهاز أو في السحابة 

 trusted serviceهي الزبون وُمصدر البطاقة ومشغل شبكة النقال وطرف ثالث موثوق يدير العملية يسمى )

manager (TSM)( وطالب الرمز )token requester وهو مصنع التطبيق أو الجهاز النقال أو غيره، وتجري العملية )

 كما يلي:

معلومات البطاقة إلى التطبيق عبر كتابتها في نموذج إدخال أو تصويرها بالكاميرا. ال ُيخزن  ُيدخل الزبون  .4

 التطبيق املعلومات في الجهاز بل يقوم بتشفيرها وإرسالها إلى طالب الرمز.
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مع معلومات عن الزبون  TSMيقوم طالب الرمز بفك تشفير املعلومات وإعادة إرسالها بتشفير خاص إلى  .5

 والجهاز وربما موقع الجهاز.

 تشفير املعلومات، ويشفر طلب يرسله إلى ُمصدر البطاقة )عبر شبكة البطاقات(. TSMيفك  .0

صدر الطلب وفي حال موافقته على استخدام البطاقة في الدفع النقال ُيعلم  .1
ُ
 بذلك. TSMيدرس امل

( وبحيث يستطيع من الرمز استعادة Token Vaultالرموز ) بتوليد رمز الدفع ويخزنه في خزنة TSMيقوم  .2

في حالة  Googleرقم الحساب، وُيرسل الرمز إلى طالب الرمز الذي قد ُيخزنه في السحابة )كما يفعل 

Android Pay ( أو يرسل الرمز إلى التطبيق ليجري تخزينه في العنصر السري )كما يفعلApple  في حالة

Apple Pay.) 

 

 

 للقيام بعمليات الدفع، وفيما يلي وبعد ا
ً
نتهاء هذه العملية بنجاح يصبح التطبيق وبالتالي النقال جاهزا

 تفاصيل عملية دفع مباشر عبر النقال:

4. (Tap) : يضع الزبون جهازه قرب محطة الدفع القادرة على استقبال تطبيق الدفع املوجود على الجهاز )من

  املمكن وجود أكثر من تطبيق، وهنا يجب
ً
تحديد التطبيق االفتراض ي( ويجب أن يكون الجهاز مفتوحا

(Unlooked وعندما يتحسس القط ،)NFC  إشارة املحطة، التي ترسل فيها القيمة املطلوبة للدفع، يقوم

الجهاز بتفعيل تطبيق الدفع االفتراض ي الذي يقوم بإظهار القيمة ويطلب من الزبون تأكيد عملية الدفع، 

 يتطلب أن يقوم الزبون بالبصم،  Apple Payبيق بطريقته في تأكيد عملية الدفع، وهنا يتميز كل تط
ً
مثال

 وبعد تأكيد الدفع ُيرسل الجهاز رمز الدفع إلى املحطة. 

( مع رمز الدفع وتاريخ انتهاء صالحية الرمز إلى Authorization Requestُترسل املحطة طلب ترخيص ) .5

حّصل، الذي ُيرسله بدور 
ُ
 .TSPه إلى املصرف امل

رمز الدفع للحصول على رقم الحساب من خزنة الرموز، ويضع رقم الحساب مكان رمز الدفع  TSPيستخدم  .0

 في طلب الترخيص ويرسل الطلب إلى ُمصدر البطاقة عبر شبكة البطاقات.

يتفحص ُمصدر البطاقة طلب الترخيص وفي حال موافقته على الدفع يرسل الترخيص باالتجاه املعاكس  .1

علم التطبيق بذلك عبر ليص
ُ
 .NFCل الترخيص إلى محطة الدفع التي تؤكد عملية الدفع وت

 خالل ثالث ثوان.  .2
ً
 (Go)ُيظهر التطبيق للزبون تمام عملية الدفع وتنتهي هذه العملية كاملة
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يمكن مالحظة الفرق بين هذه العملية وعملية الدفع باستخدام البطاقة املصرفية )التي عرضت في فقرة 

(، لكن لم تعرض هنا عملية املقاصة والتسوية التي تجري Credit Cards Networksشبكات بطاقات االئتمان 

 بالطريقة السابقة نفسها.

ستخدام رمز الدفع املرتبط بالسياق والذي يقلل من اهتمام املحتالين ويالحظ أن االختالف األهم هو في ا

، وهذه هي الغاية [45]’( cross-channel fraud)‘للحصول على هذا الرمز لعدم قدرتهم على استخدامه أينما كان 

باالحتيال  5141األساسية من كل هذه التطويرات، حيث بلغ في الواليات املتحدة حجم األموال املسروقة عام 

 .[46]مليون شخص  45.7بليون دوالر، وتعرض لالحتيال  46الرقمي 

 

 دراسات حاالت

 الدول النامية وأخرى في الدول املتقدمة.تقدم هنا دراسات ملجموعة من الحاالت في 

 دول نامية

ال تمتلك هذه الدول بنى تحتية مصرفية متطورة، وال يمتلك قاطنوها في غالبيتهم حسابات مصرفية 

(un-banked( أو ال يستخدمون حساباتهم املصرفية بشكل مناسب )under-banked ولذلك تشكل تقنيات ،)

 تنمية هذه الدول كونها تسمح بتنفيذ التحويالت املالية برخص ووثوقية وأمان.املال النّقال أداة فعالة في 
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 :[12]يعرض الجدول التالي بعض تطبيقات املال النّقال في الدول النامية 

M-money 
application 

 
Countries implemented 

 
Main Features 

 
Technology* 

M-PESA Kenya,  Tanzania,  South  
Africa and Afghanistan 

• P2P transfers 

• Pay school fees 

• Pay electricity bills 

• Pay for goods and services 

STK, USSD, 

app 

Easypaisa Pakistan • Pay utility bills 

• Make P2P transfers 

• Increase air time credits 

• Save money 

• Pay for goods and services 

USSD and 

Internet, App 

T-Cash Haiti • Receive salary 

• Make P2P transfers 

• Pay bills 

USSD, App 

Globe 

GCash 

Philippines Pay utility bills 

Make P2P transfers 
• Use as a mobile wallet 
• Increase air time credits 

• Pay for goods and services 

SMS, STK, App 

Airtel 

Money 

India and 14 African 

countries including Uganda, 

Tanzania and Kenya 

• Make P2P transfers 

• Pay for goods and services 

• Bill payments 

USSD, App 

MTN 

Mobile 

Money 

Africa, including Uganda, 

Ghana, Cameroon, Ivory 

Coast, Rwanda and Benin. 

• P2P transfers 

• Buy air time 

• Check balances 

• Pay utility bills 

USSD, STK, 

App 

EKO India • Make P2P transfers 

• Bill payments 

• Loan payments 

USSD, App 
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WIZZIT South Africa • P2P transfers 

• Buy air time 

• Check balances 

• View statements 

• Pay electricity 

USSD, App 

 تطبيقات ذكية لكافة هذه الخدمات 
ً
 *وقد ظهرت الحقا

 

 
M-PESA  تعني املال النّقال باللغة السواحلية، وهي خدمة تحويل أموال النّقال أطلقتهاVodafone  و

Safaricom  مليون خالل خمس سنوات )أكثر من  42في كينيا، وبلغ عدد مستخدمي هذه الخدمة  5117عام

 [12]لغ حجم التحويالت ما يعادل خمس الناتج املحلي اإلجمالي. ثلث عدد سكان كينيا( وب

أنجح خدمات تحويل  M-PESAواليوم، تعد 

األموال، وهي تسمح ملاليين األشخاص الذين ال يملكون 

حسابات مصرفية أو ال يستخدمون الحسابات املصرفية 

 بإرسال واستقبال األموال وشراء زمن للنقال ودفع الفواتير.

ُيسجل الزبون لدى أي وكيل معتمد، فيتم إنشاء 

ي مبلغ فحساب مرتبط برقم هاتفه النقال. يقوم بإيداع 

حسابه باستخدام قسائم يشتريها من الوكيل وُيدخل رقمها 

خانة، ويستلم رسالة تأكيد. اآلن يستطيع  45املؤلف من 

الزبون تنفيذ العمليات املختلفة من حسابه كما هو موضح 

 في األشكال في األسفل.

 في انتشار هذه الخدمة )االحتواء املالي( هو سهولة استخد
ً
امها ومجانية التسجيل أن ما أسهم كثيرا

( 
ً
 ثابتة

ً
( مقابل الخدمات. تدير الشركة الحسابات الشخصية على flat feeواإليداع، ويدفع الزبون رسوما

 ملجموع حسابات الزبائن لديها. 
ً
 مساويا

ً
 [47]مخدماتها الخاصة وتودع في بنوك الدولة مبلغا
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للسماح بتحويل األموال إلى كينيا من  Western Unionمع  M-PESAتشاركت 

  M-PESAمليون زبون من بريطانيا، أطلق  2الخارج واستفاد من هذه الخدمة 
ً
الحقا

" لتسجيل الطالب في املدارس وللدفع لشراء Nunua Na" وخدمة "Lipa Karo Naخدمة "

 .[48]البضائع والخدمات 

وقدمت خدمات  5140في حزيران  Vodafone Cashباسم  M-PESAمصر خدمة  Vodafoneوافتتحت 

 .[49]مشابهة 

 
من السكان البالغين في باكستان حسابات  %83ال يمتلك 

نماذج مصرفية، وتعتمد التشريعات هناك نموذج املصارف )انظر 

 [50] (.العمل املستخدمة في املال النّقال

من خالل  5113في باكستان عام  EasyPaisaوقد أنشئت 

 Telenorشراكة بين تيلنور باكستان ومصرف تامير للتمويل الصغير )

Pakistan and Tameer Microfinance Bank ووضع الترخيص باسم )

من أسهم مصرف تامير لتحافظ على إدارة املشروع.  %24مصرف تامير بسبب القيد القانوني، واشترت تيلينور 
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وكيل.  52.111شركة شبكة توزيع مؤلفة من أكثر من وقد أنشأت ال

ورغم الشراكة مع املصرف ال يحتاج الزبائن لفتح حساب لدفع 

الفواتير أو إرسال/استالم التحويالت املالية، فقد وفرت الشركة 

( over-the-counterطريقة مبتكرة لتحويل األموال عبر الوكالء )

 عملت على تحفيز مستخدمي شبكة 
ً
الة تيلنور لفتح حسابات نقوالحقا

(m-wallet إلجراء التحويالت من خاللها بحيث ال يحتاجون إلى )

إال إليداع أو سحب النقود منها، وتعد  EasyPaisaالذهاب إلى أكشاك 

تجربة الشركة رائدة في مجال تحفيز الزبائن إلى االنتقال إلى استخدام الحسابات النقالة، فقد عملت على 

. [51]تحويالت عبر الحساب وعلى التعاون مع الحكومة لرقمنة مدفوعاتها من وإلى املواطنين تخفيض كلفة ال

 .[52] تقدم الشركة العديد من الخدمات )انظر الشكل املجاور(

 

 دول متقدمة 

تتوافر في الدول املتقدمة بنى تحتية وتشريعات ونواظم مصرفية فعالة ومستقرة، ويمتلك قاطنو هذه 

الدول في غالبيتهم حسابات مصرفية ويستخدمونها في جميع مناحي حياتهم كالتسوق عبر اإلنترنت أو استخدام 

 على تفع
ً
 NFCو  EMVيل استخدام تقانات البطاقات املصرفية للدفع في نقاط البيع. وتعمل هذه الدول حاليا

 وبدأت تظهر تطبيقات عديدة تعتمد على هذه التقنيات، نورد هنا بعضها.

 

حيث  Tap & Goهذه التقنيات لتمكن الزبون من الدفع بطريقة  Visaو  MasterCardطورت شركات 

علومات بطاقة بتمرير ميقوم بوضع بطاقته املزودة بهذه امليزة قرب الجهاز املخصص في نقطة البيع فتقوم ال

 ما أو لدواٍع أمنية في  PINوال ُيطلب إدخال  NFCالدفع إلى الجهاز عبر تقنية 
ً
إال عند تجاوز املبلغ املدفوع حدا

بل ُيستعاض عنه  PINبعض الحاالت. ويمكن استبدال البطاقة بالنقال وعندها قد ال يحتاج الزبون إدخال 

 بالبصمة.

 

رونية باستخدام جهاز محمول ذكي تعمل محفظة چوچل اإللكت

 تحويل مبلغ من بطاقة NFCمزود بتقنية 
ً
، يستطيع املستخدم مجانا

دائنة أو حساب مصرفي أو حساب املحفظة إلى أي شخص ضمن 

الواليات املتحدة باستخدام بريد إلكتروني أو رقم هاتف حتى لو لم يكن 

 على لديه حساب محفظة چوچل. ويحصل كل مشترك بهذه املحفظة

 PayPassبطاقة خاصة يمكن استخدامها في املتاجر التي تدعم تقنية 

. ATMأو استخدامها لسحب املال املوجود في املحفظة من الصرافات 

[53] 
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ليعمل  5142في عام  Android Payقامت شركة چوچل بإطالق 

على أجهزة أندرويد الذكية كبديل عن عملية الشراء في محفظة چوچل، 

 وأبقت للمحفظة إمكانية تحويل األموال.

يمكن من خالل هذا التطبيق الدفع في املتاجر وفي تطبيقات 

النقال، ويجري إعداد التطبيق بعد تنزيله بإضافة البطاقات املصرفية 

ا وإدخال بعض املعلومات، وعند الشراء يكفي فتح عبر تصويرها بالكامير 

 (.POSالنقال وتقريبه من محطة التاجر )

هنالك العديد من االحتياطيات األمنية التي جرى إدخالها لتمكين عملية الدفع بأمان، كاستخدام تقنية 

HCE بكة، طاقات على الشلحفظ بيانات البطاقات وحمايتها، والتشفير والترميز، ذلك ملنع إرسال معلومات الب

إليقاف الجهاز في حال ضياعه أو سرقته دون الحاجة إلى إلغاء البطاقات  Android Device Managerواستخدام 

 املصرفية املستعملة فيه.

 

التطبيق السابق وهو يعمل على تجهيزات  Apple Payيشابه تطبيق 

Apple  مثلiPhone  وApple Watch  وiPadل ، ويسمح كذلك بإدخا

البطاقات املصرفية إلى التطبيق ومن ثم الدفع في املتاجر فقط عبر تقريب 

الجهاز ووضع اإلصبع على قارئ البصمة كطريقة تعريف بيولوجية. وال ترسل 

معلومات البطاقات على الشبكة، ذلك بشكل مشابه لتطبيق چوچل. 

( لتخزين رمز الدفع. ويمكن SEويستخدم هذا التطبيق العنصر السري )

إيقاف الجهاز أو حذف املعلومات التي عليه في  icloud.com/findباستخدام 

 حال ضياعه.

 

سست هذه الشركة عام 
ُ
، نّفذت 5142، عام 4338أ

منها عبر النقال. لدى  %58بليون عملية دفع أنجزت  1.3الشركة 

ستخدم في أكثر من  473الشركة 
ُ
 511مليون حساب فعال، وهي ت

عملة للتعامل البنكي،  27عملة للتجارة، و 411سوق وبأكثر من 

 .[54]عملة في حسابات املستخدمين لدى الشركة  56و

تقدم الشركة العديد من الخدمات منها خدمة تحويل األموال بين محفظتين، والدفع عبر اإلنترنت 

(Online ولديها تطبيقات على هواتف ،)iPhone وAndroid .وتعمل على غيرها 
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 (Interoperabilityالتوافقية )

 بين حالة البلدان النامية واملتقدمة، ففي حالة البلدان املتقدمة يكون 
ً
يختلف معنى التوافقية كثيرا

، وتعمل على ذلك جهات عديدة منها 
ً
 لتمكين مختلف الالعبين من العمل سويا

ً
 كثيرا

ً
مستوى التوافقية مرتفعا

واملصارف والحكومات، ورغم ذلك ( واملصنعون EMVCoشبكات البطاقات واملنظمات واضعة املعايير )مثل 

 EMV, NFC, Tokenizationفهنالك حاجة كبيرة للعمل على تقدم توافقية الدفع النقال باستخدام تقنيات 

.
ً
 وغيرها كون هذا املجال مازال حديثا

أما في البلدان النامية حيث ال توجد بنية تحتية مصرفية متقدمة، فالتوافقية تعني مقدرة األطراف 

، ويكمن الهدف النهائي في تمكين تبادل األموال بين أي حسابين )املتعدد
ً
 A2Aة على التعامل مع بعضها بعضا

Interoperability )[55] وُينظر إليها بأشكال مختلفة، فهي تعني بالنسبة ملقدمي الخدمات زيادة الكلفة وضعف ،

 أخفض. لكنها على املدى البعيد تحقق فوائد العائد وزيادة املنافسة، 
ً
وبالنسبة للزبون خدمة أفضل وسعرا

 للجميع.

 [56]هنالك ثالثة مستويات من التوافقية: 

(: وتعني ربط منصات مقدمي الخدمات ليستطيع زبون أحد مقدمي Platformsمستوى املنصات ) .4

 بال مال إلى/من زبون ملقدم خدمة آخر.خدمة مال نقال إرسال أو استق

 مستوى الوكالء: تمكين وكيل لخدمة مال نقال من تقديم خدمة لزبون خدمة أخرى ملال نقال. .5

 .SIMمستوى الزبون: مقدرة الزبون على الوصول لخدماته من أية بطاقة  .0

 

 

يق هذا بسهولة. لكن تحقيعد املستوى األول هو األهم ويسمح في حال تحققه بتحقق املستويين األخيرين 

، وهو أمر معقد ومكلف وهنالك القليل 
ً
املستوى يتطلب ربط خدمات الدفع النقال للمشغلين مع بعضها بعضا
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من الدول النامية التي قامت بهذه العملية )إندونيسيا وتانزانيا وباكستان وسيريالنكا ومدغشقر وروندا وتايالند( 

[3]. 

 [56]وهنالك أربعة خيارات لربط املنصات يوضحها الشكل التالي: 

 

 

،  بموضوع التوافقية، ذلك في حال وجود أكثر من مشغل من متقاربي الحجم 
ً
ويهتم مقدمو الخدمة، عادة

 في البلد، أما في حال وجود مشغل واحد مسيطر فال يهتم بهذا املوضوع.
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    الحالة السورية

 أنظمة الدفع السورية

لكنها لم تكتمل حتى اآلن، وقد  RTGSو  ACHهنالك خطط لدى املصرف املركزي السوري لبناء نظامي 

بدأ تطور أنظمة الدفع في سورية في املصرف التجاري واملصرف العقاري اللذين عمال على تركيب العديد من 

رحت فكرة دمج املحولتين ATMالصرافات اآللية )
ُ
( ونجح كل منهما في تشغيل محولته الخاصة، وفيما بعد ط

بمحولة وطنية واحدة تسمح باستخدام صرافات املصرفين بشكل متبادل لكن األمر لم يكتمل. وعندما سمح 

 ةالقانون بدخول املصارف الخاصة استقدمت تلك املصارف أنظمتها معها وسمح بعضها بالترابط مع أنظم

الدفع العاملية لكن بشكل محدود وبإشراف ورقابة املصرف املركزي. وباملحصلة، ما تزال البنية التحتية املالية 

السورية غير ناضجة. وبالتالي وحسب الدراسات التي استعرضناها فمن املفيد إعادة النظر في نموذج العمل 

نماذج العمل املستخدمة في املال شترك )انظر األنسب لسورية ودراسة اعتماد نموذج املشغل أو النموذج امل

 (.النّقال

 البيئة التشريعية والتنظيمية

 القوانين اإللكترونية

التي وضعت البيئة املناسبة لهذا النوع من أصدرت الحكومة السورية حزمة من القوانين السيبرانية 

 التطبيقات، وفيما يلي قائمة بالقوانين الصادرة:

 

 مجاله رقمه وتاريخه القانون 

قانون التوقيع اإللكتروني 

 وخدمات الشبكة

 /1قانون /

5113 

 التوقيع اإللكتروني

 إحداث هيئة خدمات الشبكة

 املركز الوطني ملواجهة مخاطر الحاسوب

 املعطيات الوطنيمركز 

 قانون تنظيم االتصاالت

مرسوم تشريعي 

/48/ 

5141 

 إحداث الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

تحويل املؤسسة العامة لالتصاالت لشركة خاصة 

 مملوكة من قبل الدولة

قانون تنظيم التواصل 

على الشبكة والجريمة 

 املعلوماتية

مرسوم تشريعي 

/47/ 

5145 

الواقعة باستخدام أدوات الجريمة التقليدية 

 تقانات االتصاالت واملعلومات

 الجريمة الواقعة على منظومة إلكترونية

قانون حماية حقوق 

ف والحقوق  ِّ
ّ
املؤل

 اورةلمجا

مرسوم تشريعي 

/65/ 

5140 

 حماية املصنف املعلوماتي

إحداث دائرة إيداع املصنفات املعلوماتية في وزارة 

 االتصاالت والتقانة
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املعامالت قانون 

 اإللكترونية

 /0قانون /

5141 

 التجارة اإللكترونية

 قبول الوثائق اإللكترونية وضبطها وإثباتها

 قبول الدفع اإللكتروني في املعامالت التجارية

 حماية املستهلك وضبط العالقة مع البائع

 

زارة ولم يبق في جعبة و ورغم صدور هذه القوانين، لكنها لم تأخذ طريقها إلى التطبيق العملي حتى اآلن. 

 االتصاالت والتقانة من القوانين سوى قانون حماية البيانات الشخصية، الذي لم يصدر بعد.

 وتعمل الحكومة على تفعيل هذه القوانين من خالل العديد من اإلجراءات، مثل:

 .إطالق برنامج لتدريب القضاة على مفاهيم الجريمة اإللكترونية 

 لتوقيع اإللكتروني، ليحل محل النظام املؤقت الحالي.إنجاز النظام الوطني ل 

 .إصدار التعليمات التنفيذية لقانون املعامالت اإللكترونية 

 

 القوانين املصرفية

 لم تسمح القوانين املصرفية السورية الحالية، لغير املصارف باملشاركة في تطوير الدفع اإللكتروني.

 1551/ لعام 12القانون /

خاصة على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على  القانون تأسيس مصارفأجاز هذا 

شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة يسهم فيها كل من القطاع العام املصرفي واملؤسسة العامة السورية 

ة األعمال املصرفي 45للتأمين واملؤسسات االدخارية األخرى. ووضع القانون شروط الترخيص وحدد في املادة 

 التي يجوز للمصرف ممارستها وآليات عمله.

  1551/ لعام 11قانون النقد األساس ي /

وأسند له مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد  مجلس النقد والتسليفأنشأ هذا القانون 

والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعالياتها، ومن مهامه تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما 

 يها العمليات الجارية بالوسائل اإللكترونية.ف

، وهي العمليات تحظر على غير املصارف ممارسة العمليات املصرفيةمن هذا القانون  31إن املادة 

/ من هذا القانون. ومن العمليات 86/ و /82واملادتين / 5114/ لعام 58/ من القانون /45املعرفة في املادة /

تقديم خدمات الدفع والتحصيل.  8-الفقرة أ 5114/ لعام 58/ من القانون /45املادة /املصرفية املحددة في 

فبذلك يكون هذا القانون قد حصر تقديم هذه الخدمة باملصارف املرخصة في سجل املصارف لدى املصرف 

 املركزي.
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 1511/ لعام 11املرسوم التشريعي /

 لقانون النقد األساس ي السابق، وو 
ً
د  تعديال / منه الخاصة بإسناد مسؤولية تطوير 40رد في املادة /ُيع 

منها: يمكن  1مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص العادية واإللكترونية إلى املصرف املركزي، في الفقرة 

للمصرف املركزي منح التراخيص الالزمة لتأسيس شركات لدى وزارة االقتصاد والتجارة ملمارسة خدمات الدفع 

وبعد التنسيق مع وزارة  1551لعام  11من القانون  92دون التقيد بأحكام املادة اإللكتروني والتحصيل 

 االتصاالت والتقانة.

 1/6/1511تاريخ بمجلس الوزراء الصادر عن  1921القرار رقم 

املصرف املركزي حق الترخيص لشركات سورية بممارسة خدمات الدفع والتحصيل هذا القرار منح 

وبموجب هذا القرار، تم تحديد خدمات الدفع والتحصيل االلكتروني بأنها كل آلية للدفع أو االلكتروني. 

رد في و  التحصيل عن طريق وسيط بين أصحاب خدمات املنافع العامة وزبائنهم، عبر وسائل وقنوات الكترونية.

دمات االتصاالت املادة السادسة من هذا القرار ما يلي: "ال تخضع البطاقات املخصصة لتحصيل أجور خ

واالنترنت، التي تصدرها شركات االتصاالت ومزودي خدمات االنترنت ألحكام هذا القرار، على أن ال تستخدم 

 هذه البطاقات ألية خدمات دفع أخرى، وال يجوز لهذه الشركات أن تشترك مع املصارف ملمارسة هذا النشاط".

 النقد والتسليفالصادر عن مجلس  16/9/1512تاريخ  1125القرار رقم 

 تضمن القرار ما يلي:

 .ضوابط تقديم الخدمات املصرفية االلكترونية 

 .ضوابط استخدام القنوات املصرفية االلكترونية 

 الضوابط الخاصة بالبطاقات املصرفية 

كما أتاح هذا القرار للمؤسسات املالية العاملة )املصارف الخاصة والعامة( الخاضعة لرقابة واشراف املصرف 

 املركزي )باستثناء مؤسسات الصرافة( تقديم الخدمات املصرفية االلكترونية.

 قانون البريد

املؤسسة العامة للبريد حق الحصر بأداء الخدمات البريدية  5111/ لعام 4أعطى قانون البريد رقم /

كما أعطاها الحق بمختلف أنواعها في العالقات الداخلية والدولية، ومن هذه الخدمات الحواالت البريدية، 

بالسماح للقطاعين الخاص واملشترك بأداء بعض الخدمات البريدية بموجب عقود. وكما رأينا، الحواالت أهم 

 
ً
أنواع الخدمات التي يمكن تقديمها باستخدام النقال. وهنالك العشرات من الشركات املرخصة التي تعمل حاليا

منظم بشكل كاٍف، وهنالك خالف مع دور املصارف في التحويل في مجال الحواالت البريدية لكن هذا السوق غير 

املالي حيث ال يجوز حسب قانون البريد للمصرف أن يعمل في الحواالت الشخصية ملن ال يملكون حسابات 

 مصرفية.
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 املؤسسات الحكومية ذات العالقة وأدوارها

 وزارة االتصاالت والتقانة

د  الوزارة املسؤولة عن قطاع تقان ع 
ُ
ة املعلومات في سورية وهي التي أصدرت القوانين اإللكترونية ت

 السابقة، وتعمل كذلك على وضع املعايير واملواصفات املرتبطة بموضع تكنولوجيا املعلومات.

" واعتمدت هذه املواصفة بقرار لجنة مواصفة التخاطب البيني للدفع اإللكترونيوقد وضعت الوزارة "

، غايتها وضع معيار موحد آلليات التخاطب والتحقق 41/5/5140ل.م.و/ تاريخ  4املدفوعات الوطنية رقم /

والتتبع والترميز والتشفير وتحديد البيانات املتبادلة بشكل معياري ووضع أسس الحترام الخصوصية وقواعد 

 أمن املعلومات.

إللكتروني الوطنية للدفع اوتهدف هذه املواصفة إلى تغطية املرحلة االنتقالية ريثما يتم تنفيذ املنظومة 

للفواتير والرسوم التي قامت الھيئة الوطنّية لخدمات الشبكة بوضعها وتحتاج إلى عدة سنوات إلتمامها وإطالقها 

 بالشكل النهائي. وبحيث يتم تغطية املرحلة االنتقالية باستخدام الدفع النقال.

 املصرف املركزي 

ث مصرف سورية املركزي بموجب املرسو  ْحدِّ
ُ
الذي تضّمـن  58/0/4320/ تاريخ 87م التشريعي رقم /أ

. لقد عّرف املرسوم التشريعي املذكور 4326نظام النقد األساس ي في سورية وباشر نشاطه في األول من آب 

املصرف املركزي على أنه مؤسسة عامة مستقلة يعمل تحت رقابة الدولة وبضمانتها، وفي حدود التوجهات 

من مجلس الوزراء ويمارس لحساب الدولة امتياز إصدار األوراق النقدية وإدارة الصندوق  العامة التي تصدر إليه

النقدي ويتولى إدارة مكتب القطع )الصرف األجنبي( كما أنه يلعب دور عميل الحكومة املالي. يعمل املصرف 

 على 
ً
ة التي هات العامفي حدود صالحياته والتوجي تنسيق فعاليات مؤسسات النقد والتسليفاملركزي أيضا

تصدر إليه من مجلس الوزراء بما يحقق أهداف السياسات املالية والنقدية واملصرفية للدولة. كما يمارس 

والسهر على حسن تنفيذ أحكام نظام النقد األساس ي وما يتفرع عنه من أنظمة  الرقابة على الجهاز املصرفي

 وتعليمات وضوابط نقدية ومصرفية. 

. وهو الجهة املخولة بمنح National Switchو  RTGSو  ACHويعمل على تطوير أنظمة الدفع اإللكترونية 

 التراخيص للشركات ملمارسة خدمات الدفع والتحصيل اإللكتروني.

 لجنة املدفوعات اإللكترونية

لت هذه اللجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم / ِّ
ّ
ك

ُ
ت مح 53/0/5144/ تاريخ 1687ش

ّ
ل مجلس وحل

واملحددة مهامه بموجب قرار  3/7/5117تاريخ  5311املدفوعات الوطني املشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . وحدد القرار مهام اللجنة بما يلي:53/44/5116تاريخ  4/م.ن/ب503مجلس النقد والتسليف رقم /

وعات، وبخاصة لدعم استخدام تطوير البيئة القانونية والتشريعية املناسبة التي تخدم صناعة املدف .4

 واعتماد الدفع اإللكتروني.
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وضع استراتيجية وطنية لتطوير الدفع اإللكتروني، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات واألطراف ذات  .5

 العالقة.

وضع السياسات والقواعد الخاصة بالدفع اإللكتروني، والحفاظ على كفاءة وسالمة ونزاهة العمليات التي  .0

اسطته، بالتوافق مع املعايير الدولية، ذلك بهدف تعزيز الدور اإلشرافي والرقابي ملصرف سورية تجري بو 

 املركزي في هذا املجال.

العمل على وضع القواعد املناسبة لتكامل نظم الدفع اإللكتروني في سورية على نحو ينسجم مع املنظومة  .1

 املرجعية للدفع اإللكتروني.

وتدريب املوارد البشرية الالزمة للنهوض بالدفع اإللكتروني على املستوى  وضع الخطط الالزمة لتأهيل .2

 الوطني.

 إدارة التغيير والتطوير للخدمات الحالية للمدفوعات وتطوير خدمات جديدة. .6

 

 االتصاالت الهيئة الناظمة لقطاع

حدثت الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت بموجب قانون االتصاالت رقم /
ُ
. وتعمل على 5141/ لعام 48أ

إيجاد بيئة تنظيمية متطورة في سورية لقطاع االتصاالت بفصل مهام رسم السياسات وتنظيم القطاع وتقديم 

 الخدمات، وهذا توجه عالمي يهدف إلى تطوير القطاع ورفع مستوى رض ى الزبائن. 

 الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة

/ 1أحدثت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بموجب قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة رقم /

، بهدف إدارة وتقديم خدمات التوقيع اإللكتروني والخدمات اإللكترونية 52/5/5113بتاريخ  5113لعام 

 باإلشراف على موضوع الب
ً
لفت الحقا

ُ
 طاقات الذكية والدفع اإللكتروني.املشتركة، وك

 املنظومة الوطنية للدفع اإللكتروني للفواتير والرسوم

طورت هيئة خدمات الشبكة املنظومة الوطنية للدفع اإللكتروني للفواتير والرسوم واعتمدها مجلس 

 [57]: 0/8/5144الوزراء بتاريخ 

 :األساسية الواجب أخذها بعين االعتبار خالل مراحل بناء وعمل املنظومةفيما يلي بعض املبادئ 

  منظومة الدفع االلكتروني: وتعتبر نقطة ربط مركزية تربط املصارف من جهة ومصدري الفواتير

 والرسوم من جهة ثانية في سورية.

  ل مع التواصال تتعامل منظومة الدفع االلكتروني مع الزبائن بشكل مباشر، وإنما تبقى عملية

 الزبائن مقتصرة على البنوك ومصدري الفواتير والرسوم.

  تلعب منظومة الدفع االلكتروني دور الوسيط في عملية تدفق املعلومات، فهي ال تحتفظ باملبالغ

، وإنما تتركز عملية التحصيل على املصارف العاملة في هذا املجال.
ً
 التي يتم تحصيلها الكترونيا
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 نظومة الدفع االلكتروني عملية التوزيع الورقي أو االلكتروني للفواتير التي ال يستبدل تطبيق م

 تصدر عادة من قبل مصدري الفواتير والرسوم.

  ،تقوم منظومة الدفع االلكتروني بتخزين لوائح ملخص الفواتير )رقم االشتراك، قيمة الفاتورة

 .، وال يقوم القطاع املصرفي بتخزين تلك اللوائح) ...

 من قبل القطاع املصرفي باالتفاق يتم اص 
ً
دار البطاقات املسبقة الدفع والقابلة للشحن حصرا

مع وسطاء للدفع االلكتروني، والهيئة الحكومية الوسيطة التي تؤمن خدمة تسديد رسوم 

 إاملعامالت الحكومية 
ً
 .لكترونيا

 تنحصر إدارة املحافظ االلكترونية (e-purse)  سوريةلدى املصارف العاملة في. 

  تقدم منظومة الدفع االلكتروني خدماتها مجانا إلى املواطن )يتحمل مصّدرو الفواتير رسوم لقاء

 .هذه الخدمة(

 التوقيع الرقمي

طورت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة منظومة تجريبية للتوقيع اإللكتروني استخدمت في مشاريع 

ملشروع الوطني للتوقيع اإللكتروني الذي يمكن أن يدعم تجريبية في الحكومة، وهي تعمل على االنتقال إلى ا

 موضوع الدفع اإللكتروني.

 الشركة السورية للمدفوعات اإللكترونية

سست الشركة السورية للمدفوعات اإللكترونية بموجب القانون رقم /
ُ
كشركة  5145/ لعام 40أ

إنشاء البنى التحتية الالزمة لخدمات الدفع مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة أسهمها كافة، غايتها 

اإللكتروني؛ وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل املنظومة الوطنية املوّحدة للدفع اإللكتروني، ذلك 

 على أسس اقتصادية وتنموية.

 املؤسسة العامة للبريد

ّد مشغل البريد العام في سورية و  ع 
ُ
، 41/7/4372/ تاريخ 4306أحدثت بموجب املرسوم التنظيمي رقم /ت

حق الحصر بأداء خدمات الحواالت البريدية، وتمنح املؤسسة  5111/ لعام 4/وقد أعطاها قانون البريد رقم 

التراخيص لشركات الحواالت املالية، وستنتقل صالحيات هذه التراخيص إلى الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت 

 بعد صدور قانون البريد الجديد.
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 السابقة والقائمة وتقييمها التجارب

 جرت التجارب األساسية في سورية في مجال دفع الفواتير وتحويالت الرواتب.

 

 

 

 

 

 

 شركة تسديد

وعملت  5117منها، تأسست عام  %52تملك الشركة السورية لالتصاالت 

كبوابة للدفع اإللكتروني لفواتير الشركة السورية لالتصاالت، تمكن املصرفان 

العقاري والتجاري من تقديم خدمة دفع فواتير االتصاالت عبرها، وقامت شركة 

ل.س، واشترط  2111للتسديد بسعر وصل إلى  Vouchersتسديد بإصدار بطاقات 

 املصرف املركزي تغطية هذه البطاقات بحساب مجمد يساوي قيمتها.

ُعرض الجدول التالي من قبل مدير الشركة في مؤتمر الحكومة اإللكترونية 

 في بدايات الشركة: 5113و 5118، ويبين نتائج عمل الشركة في العامين 5113

  1552عام  1559 1/1-15/9

 إجمالي قيم الفواتير املسددة  446,586,637 534,101,318

 عدد الفواتير املسددة 458,417 021,404

 161املعدل الوسطي اليومي للمكاملات على الرقم  1,176 44,348

 املعدل الوسطي لعدد الفواتير املسددة يوميا 024 323

 املعدل الوسطي ملجموع قيم الفواتير املسددة يوميا 048,230 738,111

 عدد الفواتير املسددة عن طريق األنترنت (47%) 55,517 (54%) 72,712

 عدد الفواتير املسددة عن طريق املجيب الصوتي (80%) 416,187 (73%) 021,404

 متوسط قيمة الفاتورة 317 805

 عدد الفواتير املسددةعن طريق الصراف اآللي (1.112%) 666 (1.116%) 5,481
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 السوري واملصرف العقاري املصرف التجاري 

قدم هذان املصرفان خدمة الصرافات اآللية منذ زمن بعيد، ويجري تحويل معظم رواتب املوظفين إلى 

الحسابات املرتبطة ببطاقات قابلة لالستخدام في الصرافات، وكان للمصرفين محاوالت في مجال دفع الفواتير 

. هنالك تجربة كذلك اإللكتروني عبر الصرافات وهي قائمة حتى اآلن لكن مستوى استخدامها ضعيف ج
ً
دا

للدفع النقال، لكنها لم تكتمل. وُيقدم املصرف العقاري منذ زمن خدمة بنك  USSDللمصرفين الستخدام تقنية 

( الذي يمكن من خالله االستعالم عن الحساب ودفع الفواتير والتحويل بين https://ebank.reb.syاإلنترنت )

 لحسابات ودفع القروض، لكنه لم ينتشر بالشكل املطلوب.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدير تقريبي لحجم السوق السورية

 تقدير حجم السوق السورية الكامنة في مجال الدفع النقال، وسنقدم ما يتوافر من معلومات 
ً
د  صعبا وُيع 

 حول الخدمات املنتشرة في البلدان النامية:

 التحويالت الشخصية

عشرات الشركات التي تعمل في مجال الحواالت املالية البريدية املكتظة بالزبائن، وجرت محاولة هنالك 

لدراسة حجم هذا السوق من قبل املؤسسة العامة للبريد لكن لم تصل إلى أرقام دقيقة، وتعمل الحكومة على 

 تنظيم هذا السوق بإسناد مهمة التنظيم إلى الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت.

 دفع الفواتير

ُتصدر الجهات العامة العديد من الفواتير بشكل دوري، وتتقاض ى الجهات العامة الرسوم مقابل تقديم 

لفت حينها بدراسة موضوع الدفع  5113الخدمات العامة، الجدول التالي وضع عام 
ُ
من قبل لجنة حكومية ك

 اإللكتروني:

https://ebank.reb.sy/
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 الجهة الخدمة 
عدد 

 املشتركين

معدل طلب 

الخدمة 

 
ً
 سنويا

 30,000,000 5,000,000 وزارة الكهرباء تسديد فاتورة كهرباء 1

    طلب تركيب عداد 2

 20,400,000 3,400,000 وزارة اإلسكان والتعمير تسديد فاتورة املياه 3

 24,000,000 4,000,000 املؤسسة العامة لالتصاالت تسديد فاتورة الهاتف 4

 1,600,000 1,600,000 وزارة النقل تجديد ترخيص آلية 5

 1,300,000 650,000 وزارة النقل إصدار رخصة قيادة آلية 6

   وزارة املالية إصدار براءة ذمة مالية 7

 2,000,000 1,000,000 وزارة املالية تسديد ضريبة الرواتب واألجور  8

   وزارة املالية تسديد ضريبة الدخل املقطوع 9

   وزارة املالية إصدار قيد مالي للعقار 10

 إصدار تصريح غير موظف ) غير عامل( 11
مديرية السجل العام للعاملين 

 في الدولة
 500,000 

 125,000 125,000 وزارة الصناعة تصديق الشهادات الصناعية والحرفية 12

13 
إصدار صورة مصدقة عن السجل 

 التجاري 
 460,000 460,000 

   وزارة الزراعة إصدار قيد عقاري  14

   وزارة الزراعة إصدار بيان ملكية عقار 15

   وزارة الزراعة ترخيص سيارة زراعية 16

 3,000,000  وزارة الداخلية إصدار خالصة سجل عدلي 17

   وزارة الداخلية بيان قيد فردي ) قيد نفوس( 18

   وزارة الداخلية طلب إصدار بطاقة شخصية 19

  6,000,000 الداخليةوزارة  تجديد جواز السفر 20

   وزارة الداخلية طلب جواز سفر 21

   وزارة الداخلية إصدار بيان عائلي 22

   وزارة الداخلية تجديد رخصة قيادة آلية 23

 500,000  وزارة الداخلية إصدار بيان والدة 24

   وزارة اإلدارة املحلية إصدار بيانات اإلقامة ) سند إقامة( 25

 300,000 300,000 وزارة الصحة لذوي املهن الطبية منح تراخيص 26

 1,900,000 1,600,000 وزارة الداخلية براءة ذمة من املرور 27

 براءة ذمة من التأمينات االجتماعية 28
وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 والعمل
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29 
طلب تسجيل التالميذ في املدارس 

 الحكومية
 5,200,000 5,200,000 وزارة التربية

30 
التسجيل في املفاضلة العامة للجامعات 

 الحكومية
 200,000 200,000 وزارة التعليم العالي

 91,485,000 املجموع   

 

 املصاريف العامة

تستخدم الكثير من الجهات العامة البطاقات املصرفية لدفع الرواتب للموظفين، وهنالك خطط حكومية 

 واملعونات.الستخدام األسلوب نفسه في الدعم الحكومي 

 تجارة التجزئة

 هذا سوق غير ملبى ويمكن أن يشكل فرصة.

 التحويالت الخارجية

. ويشكل هذا املجال Western Unionهنالك بعض الشركات التي تعمل في هذا املجال في سورية مثل 

، بلغ حجم التحويالت 5142أنه، في عام  [58]فرصة كبيرة بعد ازدياد عدد املهاجرين. يشير تقرير البنك الدولي 

بليون دوالر، وأنه في طاجيكستان على سبيل املثال، وصلت  24الخارجية الداخلة إلى منطقة الشرق األوسط 

 (.GDPمن الناتج املحلي اإلجمالي ) %15مساهمة التحويالت الخارجية إلى نسبة 

 

 مقترح لتحقيق الدفع اإللكتروني في سورية

عام  %50( أنه قد بلغ عدد مالكي الحسابات املصرفية [59]ُيبين تقرير البنك الدولي )االحتواء املالي 

( ويجب أن ُيحفز استخدام الحسابات املصرفيةلم يشمل سورية(، )انظر فقرة  5141في سورية )تقرير  5144

 هذا الحكومة التخاذ خطوات أكثر فعالية لزيادة تلك النسبة.

يجب االستفادة من التجربة السورية في التعامل مع الصحون الالقطة، من حيث تأخر تنظيم 

ملية التنظيم، األمر الذي جعل من عملية التنظيم الالحقة غير ذات استخدامها وانتشارها الواسع قبل انتهاء ع

. وهنا في حالة الدفع اإللكتروني األمر مشابه، فمع انتشار الهواتف الذكية 
ً
 واقعا

ً
معنى، وأصبح استخدامها أمرا

شر بين املواطنين ، قد تنتBitcoinواإلنترنت ذي الحزمة العريضة وتقنيات الدفع اإللكتروني العاملية وتقنيات مثل 

عمليات الدفع اإللكتروني من خارج النظام املالي الوطني دون تمكن الدولة من السيطرة على هذا األمر، لذلك 

فإن اإلسراع في تنظيم عمليات الدفع اإللكتروني والدفع النقال على وجه الخصوص هو أمر بالغ األهمية لحماية 

 االقتصاد الوطني.
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 وتبعات األزمةالحالة السورية 

، وأهم تأثيرات األزمة في زيادة تحديات تحقيق 
ً
أّدت الحرب التي مرت على سورية إلى زيادة التحديات كثيرا

 الدفع اإللكتروني:

 هجرة املوارد البشرية. .4

 تراجع موارد الحكومة املالية وتوقف الكثير من املؤسسات اإلنتاجية. .5

 األزمة.االزدياد الهائل في اإلنفاق الناتج عن  .0

 التخريب الكبير الذي لحق بالبنى التحتية: الكهرباء والطرق وشبكات النقال والصّرافات. .1

 ترجع قيمة الليرة السورية وتأثر مستوى املعيشة. .2

 تراجع اهتمام الحكومة بموضوع تقانة املعلومات. .6

 وأهمها:ورغم ذلك فقد عززت األزمة قيمة الفوائد التي يمكن أن يقدمها الدفع اإللكتروني 

 زيادة األمان وتخفيض مستوى املخاطرة من خالل تقليل التنقل. .4

 خارج  .5
ً
 في املحافظات التي تقع حاليا

ً
تمكين الحكومة من تحصيل الفواتير والرسوم عن بعد، خصوصا

سلطة الدولة أو التي تحمل خطورة عملية الوصول إليها. وهنالك تجربة لعملية التراسل اإللكتروني في 

نت املؤسسات من إنجاز بعض أعمالها بعض 
ّ
مؤسسات الدولة أثبتت فائدتها في ظل األزمة حيث مك

 دون الحاجة إلرسال كتب ورقية، مثل وكاالت السيارات في وزارة النقل.

تخفيض التكاليف في حال إيجاد حلول مرحلية ال تتطلب استثمارات كبيرة أو التشارك مع القطاع  .0

 الخاص.

 بالحكومة من خالل تقديمها خدمات ذات قيمة مضافة عالية للمواطن. تعزيز ثقة املواطن .1

 

 مقترح للخطوات الالزمة لتحقيق الدفع اإللكتروني

 وبناء على ما ذكرنا، نقترح القيام باألعمال التالية لتحقيق الدفع اإللكتروني في هذه املرحلة:

أهمية زيادة الوصول للخدمات املالية حسم النموذج الوطني للدفع اإللكتروني إليجاد التوازن بين  .4

(supportive( واستقرار النظام املالي )protective وتشجيع االبتكار في مجال تقديم الخدمات من ،)

 :[61]ويجب أن يحتوي النموذج الوطني بالنسبة للدفع النقال ما يلي  .[60]خالل الفهم الجيد للطلب 

من ُيسمح له تقديم خدمات الدفع النقال. يجب اعتماد نموذج يفسح املجال لكافة األطراف،  .أ

 من القطاعين العام والخاص، ذلك الستثمار كافة الجهود واإلمكانات املتوافرة.

 فعالية التعريف والتحقق من املستخدم في منع غسيل األموال وتمويل اإلرهاب. .ب

ية أموال الزبائن: من خالل التأكد من حجز ضمانات كافية من قبل مقدمي خدمات حما .ج

الدفع النقال، وحماية الزبائن في حال إفالس مقدم الخدمة أو البنك أو املؤسسات األخرى 

 املعنية وتعويضهم قبل تعويض الدائنين.
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قابة املفروضة تعريف ضوابط السوق: املالءة املالية ملقدمي الخدمات، والضمانات والر  .د

 عليهم.

ضوابط شبكات التوزيع )الوكالء(: انتشارهم وتخديمهم للمناطق الريفية وضمان حقوق  .ه

 الزبائن لديهم.

تفعيل دور املصرف املركزي في سرعة الترخيص ملقدمي خدمات الدفع اإللكتروني وإنجاز وتشغيل  .5

 أنظمة الدفع السورية.

 حتيال.وضع ضوابط تضمن حقوق املواطنين وتمنع اال  .0

 تفعيل البيئة القانونية اإللكترونية من خالل تدريب القضاة واملحققين على الجوانب التقنية. .1

ريع دفع الفواتير، وتسدعم دور الشركة السورية للمدفوعات االلكترونية في بناء املنظومة الوطنية ل .2

 في سوق الدفع االلكتروني و واعتبار الشركة السورية من، عملية البناء هذه
ً
الشركات  معاملتها كباقيافسا

 الخاصة األخرى فيما يخص ذلك.

  بالربط الخاصة االلكتروني الدفع لشركات السماح .6
ً
 اصوالخ العام القطاع فواتير مصدري  مع مؤقتا

 ثماري االلكترونية، للمدفوعات السورية الشركة عبر الربط يكون  أن االشتراط دون  مباشر بشكل

 .التشغيل قيد الوطنية املنظومة تصبح

املالية من املؤسسة العامة للبريد إلى املصرف املركزي نقل صالحيات اصدار تراخيص لشركة الحواالت  .7

 من الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت كون املصرف املركزي سيكون املعني بموضوع الحواالت 
ً
بدال

 في حال النقد االلكتروني.
ً
 املالية وخاصة

 دعم املفوترين في بناء أنظمة الفوترة املركزية الخاصة بهم. .8

مكين كافة القنوات وأولها النقال كونه يستطيع الوصول إلى كافة املواطنين وحتى إنجاز نظام الدعم وت .3

 في الريف.

ويمكن االستفادة من األدوات التي يقدمها البنك الدولي للمساعدة في وضع "االستراتيجية الوطنية 

 .[62]وهي عبارة عن وثائق وهياكل وتجارب  لالحتواء املالي"
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 جدول املختصرات
 

 العبارة املختصر

IVR Interactive Voice Response 

SMS Short Message Service 

STK SIM Toolkit 

EMV EuroPay, MasterCard, and Visa 

NFC near-field communication 

IMF International Monetary Fund 

BIS Bank for International Settlements 

FMIS Financial market infrastructures 

USSD Unstructured Supplementary Service Data 

WAP Wireless Application Protocol 

E2EE End-to-end encryption 

P2PE Point-to-point encryption 

HCE how host-based card emulation 

TEE Trusted Execution Environment 

SWIFT The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 

CHIPS The Clearing House Interbank Payments System 

ACH Automatic Clearing House 

SEPA The Single Euro Payments Area 

CIPS China International Payment System 

MNO Mobile Network Operator 

CGAP Consultative Group to Assist the Poor 
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 جدول املصطلحات
 

 الترجمة العربية املصطلح اإلنكليزي 

Mobile payments الدفع عبر النّقال 

Mobile money transfer تحويل األموال عبر النّقال 

Mobile banking الخدمات املصرفية النّقالة 

International Monetary Fund (IMF) صندوق النقد الدولي 

Articles of agreement of the International Monetary 

Fund 

اتفاقية تأسيس صندوق النقد 

 الدولي

World Bank البنك الدولي 

Bank for International Settlements (BIS) بنك التسويات الدولية 

Global Financial Inclusion (Global Findex) املالي الكلي االحتواء 

Financial market infrastructures (FMIs) الُبنى التحتية لسوق املال 

Mobile money املال النّقال 

near-field communication (NFC) االتصال قريب املدى 

Global mobile broadband population coverage 
التغطية العاملية للحزمة العريضة 

 النّقالة

)MasterCard, and Visa (EMVEuroPay,  تقنية دفع باستخدام شريحة 

stripe plastic card-magnetic 
البطاقة البالستيكية ذات الشريط 

 املغناطيس ي

chip card البطاقة ذات الشريحة 

EMV chip-enabled POS 
نقطة بيع مؤهلة الستقبال بطاقات 

EMV 

Fraud Liability Shift (FLS) policy  نقل مسؤولية االحتيالسياسة 

Un-banked 
 
ً
 مصرفيا

ً
شخص ال يملك حسابا

 )المصرفي(

Under-banked 
 لكن 

ً
 مصرفيا

ً
شخص يملك حسابا

 ال يستخدمه بشكل مناسب
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