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الملخص

ي بلدان االأسواق تتيح 
ي يومنا هذا سبيال مخترصا للكث�ي من الناس �ن

التقنيات الرقمية �ف
ر أنظمة الدفع  الصاعدة للحصول عل الخدمات المالية واالستفادة منها. وتوفِّ

رسال االأموال إل الوطن، أو الحصول عل  الرقمية طرقا مأمونة وناجعة الإ
ي كينيا، 

اء سلع من تاجر. وبرنامج إم-بيسا )M-PESA( �ن ي الوقت المناسب، أو رسش
قرض أو سداده �ن

ي كولومبيا ليست سوى أمثلة قليلة عل 
ي )Movii( �ن

ي بنغالديش، ونظام مو�ن
ي كاش )bKash( �ن ونظام �ب

ي بلدان االأسواق الصاعدة. 
ي تتيح خدمات الدفع الرقمية �ن

الخدمات المرصفية وغ�ي المرصفية ال�ت

ا من خدمات الدفع المتاحة للعمالء محدودي الدخل أصبحت أنظمة ذات دائرة مغلقة،  بيد أن كث�ي
دي الخدمات  /التبادلي )Interoperability( مع أنظمة ُمزوِّ ي

ي أنها ال تتيح التشغيل البي�ن
وهو ما يع�ن

ن القيمة للعمالء،  /التبادلي تساعد عل تحس�ي ي
ي تتسم بالتشغيل البي�ن

المالية االآخرين. فاالأنظمة ال�ت
ن العمالء من إرسال أموال  ن التعامل خارج نطاق الشبكة الخاصة بهم. وتُمكِّ إذ إنها تتيح للمستخدم�ي

د آخر، أو سحب أموال  ي نقطة بيع لتاجر مملوكة لُمزوِّ
إل صديق باستخدام خدمة مختلفة، أو الدفع �ن

، غالبا ما يلجأ العمالء إل حلول  /التبادلي ي
ي غياب التشغيل البي�ن

ي شبكة مختلفة. و�ن
من أحد الوكالء �ن

نجاز معامالتهم. بديلة غ�ي مالئمة وباهظة التكلفة الإ

مي  /التبادلي عل المنافسة بالحد من الحواجز أمام ُمقدِّ ي
ع التشغيل البي�ن عالوًة عل ذلك، يُشجِّ

الخدمات االأصغر حجماً لدخول السوق. وقد تساعد عل تقليص التكاليف بفضل الحجم الكب�ي 
دي الخدمات فرادى إل تكرار شبكات التوزيع حيثما توجد  للمعامالت من خالل الحد من اضطرار ُمزوِّ

. بالفعل منافذ للوصول المالي

ي يُطلق عليها أيضا أنظمة الدفع ال�يع - مدفوعات المبالغ 
ل أنظمة الدفع الفوري - ال�ت وتُسهِّ

ا ما يستخدمها العمالء ذوو الدخل المحدود. وتتيح  ي كث�ي
ة القيمة ع�ب الهاتف المحمول ال�ت الصغ�ي

دي  ن ُمزوِّ أنظمة الدفع الفوري تقديم الخدمات آنيا دون انقطاع، ومن ثمَّ إنجاز المعامالت ب�ي
اف الواضح،  رسش ن أنظمة الدفع الفوري الناجحة باالإ

َّ ي أي وقت من ليل أو نهار. تتم�ي
ي ثواٍن �ن

الخدمات �ن
نجاز الموثوق لعمليات تحويل  دارة الفعالة لمجموعة القواعد االتفاقية )Payment scheme(، واالإ واالإ

المدفوعات، والتسوية المحكمة التوقيت للمعامالت. وحيثما تُدار هذه االأنشطة إدارًة جيدة، فإنها 
ن الحوافز، وتعزيز المعامالت عل نطاق واسع. ومع أن البنك المركزي  تساعد عل تحقيق التوازن ب�ي

اف عل أنظمة الدفع، فإن مجموعة متنوعة من المؤسسات  رسش يؤدي عل الدوام تقريبا وظيفة االإ
يمكنها أداء االأدوار االأخرى.

ي نظام الدفع الفوري
الأدوار والفاعلون �ف

الفاعلون المحتملونالواجباتالأدوار

ف ن الُم�ش االرتقاء بسالمة المدفوعات وكفاءتها عن طريق متابعة وتقييم أنظمة الدفع والتحف�ي
ورة. عل تعديلها إذا اقتضت الرصن

البنك المركزي

ي ذلك الحوكمة الكلية، وكتابة القواعد، مدير قواعد االتفاقية
إدارة مجموعة القواعد االتفاقية، بما �ن

اتيجي. وتحديد التوجه االس�ت
كيان خاص، رابطة/مؤسسة غ�ي ربحية، 

بنك مركزي

ل نظام تحويل  ُمشغِّ
المدفوعات

كيان خاص، رابطة/مؤسسة غ�ي ربحية، إرسال تعليمات الدفع، وحساب مراكز التسوية، وإتمام االأنشطة التشغيلية ذات الصلة.
بنك مركزي

ن المؤسسات المالية الُمرخص لها.وكيل التسوية مؤسسة مالية، بنك مركزيتحويل االأموال النهائية ب�ي
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ينطوي تنشيط نظاٍم للدفع الفوري عل ثالث مراحل:

ي المنظومة الحالية لخدمات الدفع. 
التخطيط. تقوم جهة مختصة بتحديد المشكلة أو أوجه قصور السوق �ن  .1

ي من جانب أصحاب المصلحة 
ي ذلك القبول الكا�ن

، بما �ن /التبادلي ي
ن التشغيل البي�ن كة لتحس�ي وتوضع رؤية مش�ت

ن العام والخاص.  ي القطاع�ي
ن �ن المناسب�ي

/التبادلي من خالل عملية تعاونية مع أصحاب المصلحة. ويتم حل  ي
التصميم. يتم تصميم حل التشغيل البي�ن  .2

اف والحوكمة والحوافز االقتصادية ونموذج التشغيل. رسش المسائل الرئيسية المتصلة باالإ

ي عملية متواصلة لتعزيز حجم 
وع �ن دخول السوق. يبدأ تشغيل النظام ويصبح متاحا للعمالء. مع ال�ش  .3

المعامالت واالبتكار.

هم من االأطراف الفاعلة المعنية بتعزيز  دي الخدمات المالية، وغ�ي م هذا الدليل أفكارا قيمة لواضعي السياسات، وُمزوِّ يُقدِّ
ن االأدوار االأربعة الرئيسية لنظام 

ِّ د المفاهيم االأساسية، ويُب�ي /التبادلي الأنظمة الدفع الرقمية. وهو يُحدِّ ي
التشغيل البي�ن

ال وتوسيع نطاقه. ن لنظام فعَّ الدفع الفوري، ويعرض أفكارا قيمة قابلة للتطبيق بشأن التخطيط والتصميم والتدش�ي
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القسم 1

مقدمة

/إن  ي
القصد من هذا الدليل هو أن يكون أداة عملية لمن يسعون إل تحقيق التشغيل البي�ن

ز عل المدفوعات  ي الخدمات المالية الرقمية. وهو يُركِّ
التبادلي )Interoperability( �ن

ي يتم فيها إرسال رسالة الدفع وإتاحة االأموال النهائية للطرف المستفيد بشكل 
الفورية ال�ت

ي عملية متواصلة عل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع وخالل العام بأكمله )لجنة المدفوعات 
فوري �ن

والبنية التحتية لالأسواق 2020(. وغالبا ما تتيح أنظمة الدفع الفوري تقديم الخدمات الرقمية ع�ب 
ي تساعد الفقراء عل دخول عالم الخدمات المالية الرسمية. وبالمقارنة بأنظمة 

الهاتف المحمول ال�ت
ة، فإن أنظمة الدفع الفوري  الدفعات التقليدية، وأنظمة البطاقات، وأنظمة مدفوعات المبالغ الكب�ي
ن أمر الدفع الفوري الذي يُطلق عليه أيضا "PUSH PAYMENT"، واستخدام الهاتف المحمول  تتضمَّ

ع حدود هذا التعريف، ويناقش  كقناة لتنفيذ الدفع. ومع ذلك، مازالت أنظمة الدفع الفوري اليوم تُوسِّ
نة.  هذا الدليل استثناءات ُمعيَّ

اف عل أنظمة الدفع الفوري، والمكونات الرئيسية  رسش يتناول الجزء االأول من هذا الدليل مسألة االإ
لنظاٍم للدفع الفوري: مجموعة القواعد االتفاقية )Payment scheme(، وتحويل المدفوعات، ونظام 

التسوية. والأغراض هذا الدليل، ينبغي للقراء فهم تعريف هذه المكونات.

ي هذا الدليل إل "م�د" 
يستند الكث�ي من التعريفات الواردة �ن  .1 

ين االأول 2016.  ي 17 أكتوبر/ت�ش
بنك التسويات الدولية الذي تم تحديثه �ن

https://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm
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ي عل االرتقاء بسالمة وكفاءة المدفوعات  ع البنوك المركزية من خالل دورها الرقا�ب تُشجِّ
ورة  ن عل تعديلها إذا اقتضت الرصن عن طريق متابعة وتقييم أنظمة الدفع والتحف�ي

يعات واللوائح التنظيمية لعمليات الدفع  د الت�ش )بنك التسويات الدولية 2020(. وتُحدِّ
ي إطارها القرارات 

ي سُتتَخذ �ن
ن الضوابط الواقية ال�ت

ِّ اف، وتُب�ي رسش ي لالإ
االأساس القانو�ن

الخاصة بنظام الدفع الفوري.

ي تحكم إنفاذ 
جراءات والقواعد والمعاي�ي الفنية ال�ت قواعد االتفاقية هي مجموعة االإ

الة مساندًة من  عمليات الدفع )بنك التسويات الدولية 2020(. وتَْلقى االتفاقيات الفعَّ
د نماذج  وضوح الملكية ونظام الحوكمة، وهو ما يضمن توازن الحوافز االقتصادية، ويُحدِّ
التشغيل االآمنة والموثوق بها. وتلعب القرارات المتصلة بالحوكمة والجوانب االقتصادية 

ي تحديد هل يمتلك نظام 
ا �ن ي يتخذها مديرو قواعد االتفاقية دورا كب�ي

والتشغيلية ال�ت
الدفع الفوري مقومات االستدامة ويؤدي إل نمو المعامالت.

الة  لو البدَّ الة تقنية تساعد عل تنفيذ معامالت تتسم باالأمان والكفاءة. ويقوم ُمشغِّ البدَّ
ن )تُشكِّل هذه المعامالت مجتمعًة وظيفة  ن المشارك�ي بإرسال وتأكيد وتصفية المعامالت ب�ي

ل لالأموال النهائية )بدء إجراءات التسوية(،  ي أو الُمؤجَّ
المقاصة(؛ وإحالة طلبات التحويل االآ�ن

وأداء الوظائف التشغيلية االأخرى، ومنها إدارة المنازعات ورصد عمليات االحتيال.

وط المتفق عليها  امات المالية وفق ال�ش ن ي تسهيل الوفاء باالل�ت
تُستخدم عملية التسوية �ن

)بنك التسويات الدولية 2020(. وتتيح التسوية التحويل الفعلي لالأموال النهائية إل الجهة 
ي العميل لالأموال. والتسوية االآمنة والكفؤة عامل  المتلقية والذي قد يحدث قبل أو بعد تلقِّ

أساسي لسالمة نظام الدفع.

اف �ش الإ

 )SWITCH( الة البدَّ

 قواعد التفاقية 
 )SCHEME( 

التسوية

نات الأربعة الرئيسية الُمكوِّ
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ف  التدش�ي

 تشغيل الخدمة
ن الجدد  انضمام المشارك�ي

ي السوق
طرح المنتج �ن

 النطاق
تعزيز نمو المعامالت

البتكار
خريطة طريق االبتكار

ويُغطِّي هذا الدليل أيضا الخطوات الرئيسية لتحقيق التشغيل 
ي 

م أدوات للمساعدة �ن /التبادلي للمدفوعات الفورية، ويُقدِّ ي
البي�ن

هذا الصدد. انظر الشكل 1. وقد تختلف عملية وْضع نظام للدفع 

/التبادلي للمدفوعات الفورية  ي
الشكل 1. تحقيق التشغيل البي�ف

التخطيط

التصميم

دخول السوق

تحديد المشكلة
تحديد أوجه القصور الحالية أو المستقبلية 

اتيجية التحديث ي السوق، أو إس�ت
�ن

 الحوكمة
 ملكية وإدارة االتفاقية
 كتابة قواعد االتفاقية
ي االتفاقية

المشاركة �ن

كة وْضع رؤية مش�ت
/التنظيمي، وهيكل السوق،  ي

 السياق القانو�ن
وطلب العمالء

 الجوانب القتصادية
 نموذج االأعمال

ن االأطراف  رسوم المعامالت ب�ي

ف الموارد،  المواءمة ب�ي
 ، ن  وأصحاب المصلحة المحتمل�ي

وتحديد آلية للتعاون

العمليات
 عمليات االتفاقية
 عمليات البدالة
نموذج تسوية

التفاق عىل رؤية 
كة وخريطة  مش�ت

طريق

التفاق عىل 
مجموعة القواعد 

للدفع الفوري

ف  اعتماد المستخدم�ي
مجموعة القواعد التفاقية 

ي تتسم بالستدامة 
ال�ت

المالية

ا من بلٍد الأخر، وتتوقف عل االأوضاع السائدة  الفوري اختالفا كب�ي
ي السوق. ويعرض هذا الدليل سلسلة من الُنُهج المختلفة كأمثلة 

�ن
توضيحية من مختلف أنحاء العالم.
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ي سياق المدفوعات 
ي إل قدرة مختلف أنظمة الدفع عل العمل معا. و�ن

تش�ي خدمة التشغيل البي�ن
/التبادلي للعمالء إجراء معامالت خارج نطاق الشبكة الخاصة بهم.  ي

الرقمية، تتيح خدمة التشغيل البي�ن
ي نقطة بيع 

د آخر للخدمات، أو الدفع �ن ي هذا إرسال المال إل صديق يمتلك حسابا لدى ُمزوِّ
وقد يع�ن

د آخر للخدمات. د آخر، أو سحب أموال من وكيل ُمزوِّ تابعة لتاجر ومملوكة لُمزوِّ

/التبادلي الأنظمة الدفع، يختلق العمالء سبال بديلة للتعامل غالبا ما تكون  ي
ي غياب التشغيل البي�ن

و�ن
دي الخدمات  صعبة وباهظة التكلفة. ومن أمثلة هذه السبل االحتفاظ بحسابات لدى العديد من ُمزوِّ

باستخدام وكيل ليقوم بدور الوسيط، والرجوع إل المعامالت النقدية. 

/التبادلي عل المنافسة بإزالة الحواجز  ي
ع خدمة التشغيل البي�ن ضافة إل زيادة راحة العمالء، تُشجِّ وباالإ

دي الخدمات المالية االأصغر حجماً لدخول السوق. وقد تساعد أيضا عل تقليص التكاليف  أمام ُمزوِّ
دي الخدمات فرادى إل تكرار شبكات  بفضل الحجم الكب�ي للمعامالت من خالل الحد من اضطرار ُمزوِّ
التوزيع حيثما توجد بالفعل منافذ للوصول المالي )لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016ب(.

/التبادلي والقيمة للعمالء ي
قابلية التشغيل البي�ف

6 دليل لأنظمة الدفع الفوري الشاملة—نحو مدفوعات أرسع وأفضل



ي 
ي يشار إليها أيضا �ن

ز هذا الدليل عل المدفوعات الفورية ال�ت يُركِّ
كث�ي من االأحيان باسم "المدفوعات ال�يعة" أو "المدفوعات االآنية" 

 )لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2020(. 
ي الغالب الهاتف 

وهذه المدفوعات دائما رقمية، وتستخدم �ن
ا ما تتضمن أمر الدفع  المحمول باعتباره أداة للتنفيذ، وكث�ي

)Push payment( كأداة. لكن بعض أنظمة الدفع الفوري االأخرى 
تساند قنواٍت وأدواٍت أخرى مثل القياسات الحيوية، والبطاقات، 

والخدمات الشبيهة ببطاقات الخصم.2 

وتتيح المدفوعات الفورية للعمالء إمكانية الحصول عل الخدمات 
ي أي وقت. وتشمل أمثلة المنتجات ذات الدائرة المغلقة 

آنيا �ن
( ولها هذه السمات الكث�ي من الحلول  ي

)غ�ي القابلة للتشغيل البي�ن
ي تتيح سبال بديلة للحصول عل الخدمات المالية الرسمية. 

ال�ت
ي  ي كينيا، ونظام �ب

ومن هذه االأمثلة برنامج إم-بيسا )M-PESA( �ن
ي كولومبيا. 

ي )Movii( �ن
ي بنغالديش، ونظام مو�ن

كاش )bKash( �ن
امج تعمل بمعزل عن بعضها بعضاً.  ا من هذه ال�ب ولكن كث�ي

ي 
، و�ن /التبادلي ي

وتُطبِّق أنظمة الدفع الفوري خدمة التشغيل البي�ن
تاحة المستمرة  الوقت نفسه تحافظ عل مستوى تجربة العمالء - االإ

ي ال�عة؟
مدفوعات آنية أ�ع وفورية - ماذا تع�ف

نت هذه الخدمات  ي مكَّ
للخدمات وتسليم االأموال عل الفور- ال�ت

من أن تخدم الفقراء عل نحو فعال.

ي تحدث 
وبحكم التعريف، كل المدفوعات القابلة للتشغيل البي�ن

ي العادة 
ن مركزين للقيمة أو الحسابات. وتتيح الحسابات المعنية �ن ب�ي

ا  أشكاال من المدفوعات المنخفضة القيمة والمرتفعة الحجم، وكث�ي
ما يُشار إليها عل أنها "حسابات تجزئة" أو "حسابات معامالت" 

)لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016(. وتشمل هذه 
ي تصدرها البنوك، وحسابات االأموال 

يداع ال�ت ات حسابات االإ التعب�ي
ي غالبا ما تصدرها جهات غ�ي مرصفية:

ونية ال�ت لك�ت االإ

ص له  يداع. حسابات يُحتَفظ بها لدى بنك ُمرخَّ حسابات الإ  •
 )Grameen Bank( ن ي الودائع مثل بنك جرام�ي أو مؤسسة لتلقِّ
ي المملكة المتحدة )لجنة 

ن )Barclays( �ن ي بنغالديش، وباركل�ي
�ن

المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016ب(.

ونية. هي مراكز قيمة مدفوعة مسبقا،  لك�ت حسابات الأموال الإ  •
ي كينيا، 

غالبا ما تصدرها جهة غ�ي مرصفية مثل إم بيسا )M-PESA( �ن
ي بنك 

، ويُحتفظ باالأموال كوديعة �ن ن ي الص�ي
وعلي باي )Alipay( �ن

ص له )لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016ب(. ُمرخَّ

مدفوعات رقمية تتسم بإتاحة الحصول عل أموال   •
العمالء بشكل شبه فوري.

هي متاحة طوال الوقت.  •

نفاذ  غالبا ما تستخدم الهاتف المحمول كقناة لالإ  •
لكنها ال تقترص عليه.

 )Push payments( ا ما تستخدم أمر الدفع كث�ي  •
كأداة لكنها قد تستخدم أيضا أدوات أخرى.

ي الغالب معامالت منخفضة القيمة 
وهي �ن  •

ة الحجم. وكب�ي

ما هي المدفوعات الفورية؟

، تتيح بطاقات الخصم تجربة دفع آنية، لكن االأموال من خالل بطاقات الخصم ال تصبح متاحة  ن  2. من منظور المستهلك�ي
" للمستفيد المدفوع له/التاجر )لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2020(. ي

"عل الفور وبشكل نها�أ

Communication for Development Ltd ،)بعدسة: تيميالدي أديالجا، )سيجاب
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ن  ي تحويل االأموال ب�ي
ي تُستخَدم �ن

جراءات والقواعد ال�ت نظام الدفع هو مجموعة من االأدوات واالإ
ن كل  ن فيه )بنك التسويات الدولية 2020(. وهو يتضمَّ ي يُحتَفظ بها لدى المشارك�ي

الحسابات ال�ت
. انظر الشكل 2. /التبادلي ي

ي يؤديها الكيان )أو الكيانات( لتسهيل التشغيل البي�ن
االأنشطة ال�ت

ي تخدم مختلف أنواع المعامالت. ومن أمثلة 
وغالبا ما تشهد السوق العديد من أنظمة الدفع ال�ت

جمالية الفورية، وأنظمة الدفع الفوري  هذه االأنظمة نظام البطاقات، ونظام الدفعات/التسوية االإ
ي تخدم مجموعة متماثلة من 

ي السوق العديد من االأنظمة ال�ت
ي يغطيها هذا الدليل. وقد يوجد �ن

ال�ت
المعامالت. وقد توجد أنظمة تؤدي أدوارا متماثلة الأسباب تتعلق بالملكية أو المشاركة العادلة أو 

ي تؤدي أدوارا 
لمجرد أسباب تاريخية مرتبطة بكيفية تطور السوق. ولكن وجود العديد من االأنظمة ال�ت

/التبادلي عل  ي
ي تحقيق آثار الشبكات أو الحصول عل التشغيل البي�ن

متشابهة قد ينطوي عل تحديات �ن
مستوى السوق )لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016ب(.

ن الحسابات، فإن اعتماد  ومع أن الدور االأساسي لنظام الدفع ال يزال تيس�ي تحويل االأموال ب�ي
دي الخدمات من الخارج الحصول  ي تتيح لمزوِّ

الخدمات المرصفية المفتوح )Open banking( ال�ت
ى إل توسيع دور المؤسسات  ة المدفوعات نيابة عنهم أدَّ عل المعلومات المالية للعمالء أو مبارسش

 United Payments( دة ي ال تحوز أموال العمالء. وتطمس خدمات مثل واجهة المدفوعات الموحَّ
ال�ت

كات  ن أدوار ُمصِدري الحسابات ورسش ايد الخطوط الفاصلة ب�ي ن ي الهند عل نحو م�ت
Interface – UPI( �ن

ي نظام الدفع.
التقنيات المالية �ن

ما هو نظام الدفع )Payment system(؟

الشكل 2. نظام الدفع

يشمل 
المستخدمون:

المستهلكون

منشآت االأعمال

الحكومة

التجار

الوكالء

تشمل 
المؤسسات 

المالية:

البنوك

الجهات 
المصدرة لالأموال 

ونية لك�ت االإ

كات التقنيات  رسش
المالية

مسؤوليات مالك التفاقية

حوكمة االتفاقية

متطلبات التشغيل

النماذج االقتصادية

الة مسؤوليات مالك البدَّ

رصد االحتيال

ن المعامالت المقاصة ب�ي

ة إجراءات التسوية مبارسش

مسؤوليات وكيل التسوية

التسوية النهائية
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جراءات  مجموعة القواعد االتفاقية هي عبارة عن مجموعة االإ

ي تحكم كيفية إنفاذ المعامالت 
والقواعد والمعاي�ي الفنية ال�ت

)لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016أ(. وتتجاوز 

د  القواعد الُمنظِّمة لالتفاقية االعتبارات الفنية. فهي تُحدِّ

ي 
ي ذلك القواعد ال�ت

ال، بما �ن وط لتحقيق نظام دفع فعَّ ال�ش

ن كيف سيعمل المشاركون معا، وكيف يتم تحقيق التوازن 
ِّ تُب�ي

ن الحوافز االقتصادية، وكيف تدار المنازعات. ب�ي

ن  ومدير االتفاقية مسؤول عن حوكمتها - العالقات ب�ي

دارة )أو ما يعادله( وجهاز إدارة االتفاقية  ن ومجلس االإ المالك�ي

ي 
هم من أصحاب المصلحة. وهو �ن ن فيها وغ�ي والمشارك�ي

ي فيما يتصل بمجموعة قواعد 
العادة متخذ القرار النها�أ

د التوجه  االتفاقية مع مراعاة اللوائح التنظيمية والرقابية، ويُحدِّ

اتيجي لالتفاقية. س�ت االإ

وقد تختلف المشاركة والنماذج االقتصادية ومتطلبات 

التشغيل حسب نوع المعامالت. ولذلك، قد يفرض مدير 

االتفاقية قواعد منفصلة للدفع لمختلف أنواع المعامالت. 

ما هي قواعد التفاقية )Payment scheme(؟

ي بادئ االأمر عل 
ز �ن وكان الكث�ي من أنظمة الدفع الفوري يُركِّ

تيس�ي معامالت التحويالت )من شخص الآخر(، لكن عدة أنواع 

: من المعامالت يمكن دعمها، من بينها ما يلي

ن حسابات مملوكة الأفراد،  التحويالت المالية. التحويالت ب�ي  •
مثل أفراد االأرسة واالأصدقاء، داخليا أو ع�ب الحدود.

تحويالت مجمعة. تحويالت من مرسٍل واحد إل العديد   •
ي وقت واحد مثل مدفوعات الرواتب أو 

ذ �ن ن تُنفَّ من المتلق�ي
ي تديرها الحكومة. 

برامج الرعاية االجتماعية ال�ت

ي حساب تجار. تحويالت من فرد إل حساب 
مدفوعات �ف  •

يات داخل متجر أو التجارة  منشأة أعمال مثال ثمنا لمش�ت
ونية أو مدفوعات الفوات�ي أو المدفوعات للحكومة. لك�ت االإ

يداع والسحب النقدي. تحويالت من خالل منفذ خدمة  الإ  •
ضافة أو سحب أموال من حساب مثال لدى وكيل. الإ

أنواع المعامالت

يداع مدفوعات للتجارتحويالت مجمعةتحويالت مالية عمليات االإ
والسحب النقدي
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الة )Switch(؟ ما هي البدَّ

ي نظام الدفع وتدعم 
ن �ن ن المشارك�ي الة تقنية تربط ب�ي البدَّ

لي هذه التقنية  نقل بيانات المعامالت. وقد يُطَلق عل ُمشغِّ
الة، ُمشِغلو نظام التحويل، وغرف المقاصة،  ُمشِغلو البدَّ

لو نظام الدفع، وتسميات أخرى مماثلة. ويُستخدم  وُمشغِّ
شارة إل مالك  ي هذا الدليل لالإ

الة" �ن ل البدَّ تعب�ي "ُمشغِّ
ل هذه التقنية الذي قد يكون هو نفسه مدير االتفاقية. وُمشغِّ

الة إرسال وتأكيد وتصفية  ل البدَّ وتشمل واجبات ُمشغِّ
ي نظام الدفع )يشار إليها 

ن �ن ن المشارك�ي المعامالت ب�ي
مجتمعًة بالمقاصة( وإصدار تعليمات لتحويل االأموال 

الة  ل البدَّ النهائية )بدء إجراءات التسوية(. ويعرض ُمشغِّ
ي العادة أيضا مجموعة متنوعة من الخدمات االأخرى. وقد 

�ن
تشمل هذه الخدمات تحديد عنوان المدفوعات، وإدارة 
المنازعات، ورصد االحتيال، وعمليات التحقق لمكافحة 

رهاب. غسل االأموال وتمويل االإ

الة.  ل واحد للبدَّ وقد يستخدم نظام الدفع أك�ش من ُمشغِّ
قليمي SCT Inst الذي  فعلي سبيل المثال، نظام الدفع االإ

ي نظام الدفع إجراء 
ن �ن ي يتيح للمشارك�ي يدعم االتحاد االأورو�ب

الة  لي البدَّ المعامالت من خالل مجموعة متنوعة من ُمشغِّ
ي توف�ي بيئة تنافسية لتسع�ي أعمال 

، وهو ما يسهم �ن ن المؤهل�ي
االت  التحويل.3 ولكن من الجدير بالمالحظة أيضا أن تعدد البدَّ

ي السوق قد يؤدي إل تقليل حجم المعامالت لكل نظام 
�ن

ي 
تحويل منفردا، االأمر الذي قد يقلِّص مزايا الوفورات ال�ت

تنجم عن الحجم الكب�ي ويزيد من تكاليف الوحدة.

الة أيضا العديد من أنظمة الدفع، ح�ت تلك  ل البدَّ وقد يخدم ُمشغِّ
الة  ل البدَّ ي أسواق مختلفة. فعل سبيل المثال، ُمشغِّ

ي توجد �ن
ال�ت

ي 
م خدمات محلية �ن ي دولة جنوب أفريقيا BankservAfrica يُقدِّ

�ن
بلدان جنوب القارة االأفريقية وخدمات معامالت الدفع الفوري ع�ب 
.)SADC( نمائية للجنوب االأفريقي الحدود داخل منطقة الجماعة االإ

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-pay- ، ي 3.  "آليات المقاصة والتسوية"، مجلس المدفوعات االأورو�ب
.ment-scheme-management/clearing-and-settlement-mechanisms
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ما هي التسوية؟

وط  تهدف عملية التسوية إل تسهيل تحويل االأموال وفق ال�ش
المتفق عليها )بنك التسويات الدولية 2020(. وتُتيح التسوية 
د الخدمة المتلقي، وهو ما  ي لالأموال إل ُمزوِّ

التحويل النها�أ
قد يحدث قبل تلقي العميل لالأموال )نموذج التسوية االآنية( 
أو بعد تلقي العميل لالأموال )نموذج التسوية المؤجلة(. وال 

يَلَزم أن يؤدي نموذج التسوية االآنية إل إتاحة االأموال للعميل 
المتلقي عل الفور. وثمة أمثلة الأنظمة دفع فوري ناجحة 

تستخدم كال من هذه النماذج.

د الخدمات المالية للُمرِسلالجهة المرسلة مزوِّ

وكيل التسوية

المتلقي

نظام التسوية

د الخدمات المالية للُمتلقي مزوِّ

ي الغالب بنك 
ويضطلع بمهمة التسوية وكيل التسوية. وهو �ن

مركزي، لكن يجوز أن تؤدي البنوك أيضا هذا الدور، السيما 
ي نظام الدفع.

ين �ن حيثما يوجد مشاركون غ�ي مبارسش
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ي نظام الدفع الفوري
الجدول 1. الأدوار والفاعلون �ف

الفاعلون المحتملونالواجبات

االرتقاء بسالمة وكفاءة المدفوعات من خالل متابعة وتقييم 
ورة. ن عل تعديلها إذا اقتضت الرصن أنظمة الدفع والتحف�ي

البنك المركزي

ي ذلك الحوكمة الكلية، وكتابة القواعد، 
يدير االتفاقية، بما �ن

اتيجي. س�ت وتحديد التوجه االإ
كيان خاص

رابطة/مؤسسة غ�ي ربحية

البنك المركزي

يرسل تعليمات الدفع، ويحسب مراكز التسوية، 
ي االأنشطة التشغيلية ذات الصلة. ويؤدِّ

كيان خاص

رابطة/مؤسسة غ�ي ربحية

البنك المركزي

ن المؤسسات المالية  يقوم بتحويل االأموال النهائية ب�ي
الُمرخص لها.

مؤسسة مالية

البنك المركزي

الأدوار والفاعلون

ف الُم�ش

مدير التفاقية

الة ل البدَّ ُمشغِّ

وكيل التسوية
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ي نظام الدفع الفوري
ف �ف الجدول 2. أمثلة الأدوار والفاعل�ي

فالبلد، نظام الدفع الةمدير التفاقيةالُم�ش ل البدَّ وكيل التسويةُمشغِّ

المكسيك، نظام 
ونية  لك�ت المدفوعات الإ

 )SPEI( ف البنوك ب�ي

بنك المكسيك )الُمنظِّم(بنك المكسيك )الُمنظِّم(بنك المكسيك )الُمنظِّم(بنك المكسيك )الُمنظِّم(

سنغافورة، نظام 
التحويالت ال�يعة الآمنة 

 )FAST(

جمعية غرف مقاصة هيئة نقد سنغافورة )الُمنظِّم(
سنغافورة )جمعية غ�ي ربحية(

 Network forمؤسسة
 Electronic Transfers

)خاصة وربحية(

هيئة نقد سنغافورة 
)الُمنظِّم(

المملكة المتحدة، خدمات 
 )FPS( المدفوعات الأ�ع

ا والهيئة التنظيمية  بنك إنجل�ت
الأنظمة الدفع )الُمنظِّم(

مؤسسة Pay.UK )مؤسسة غ�ي 
ربحية(

مؤسسة Pay.UK )مؤسسة 
غ�ي ربحية(

ا )الُمنظِّم( بنك إنجل�ت

انيا، ترتيبات تقودها  ف ت�ف
جهة إصدار النقود 

ونية لك�ت الإ

انيا المركزي  ن مرصف ت�ن
)الُمنظِّم(

ال يوجد كيان لملكية االتفاقية، 
واتفاق متعدد االأطراف 

ن جهات إصدار النقود  ب�ي
ونية لك�ت االإ

ن جهات  ترتيبات ثنائية ب�ي
ونية  لك�ت إصدار النقود االإ
الة ( ل للبدَّ )ال يوجد ُمشغِّ

ن جهات  ترتيبات ثنائية ب�ي
ونية  لك�ت إصدار النقود االإ

)مؤسسة مالية(

جنوب أفريقيا، نظام 
 )RTC( المقاصة الآنية

بنك االحتياطي لجنوب 
أفريقيا SARB )الُمنظِّم(

رابطة مدفوعات 
 PASA جنوب أفريقيا

)رابطة غ�ي ربحية(

 BankservAfrica مؤسسة
)خاصة وتستهدف الربح(

بنك االحتياطي لجنوب 
أفريقيا SARB )الُمنظِّم(

13  



 بعدسة: ماركو سيموال،
 مسابقة سيجاب للصور الفوتوغرافية، 2009
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القسم 2

اف عىل  �ش  الإ
نظام الدفع الفوري

اف �ش ي لالإ
الأساس القانو�ف

يع الُمنظِّم للمدفوعات، مثل قانون الدفع،  غالبا ما ينص الت�ش
ي لتكوين نظام الدفع وتشغيله.4 فعل سبيل 

عل االأساس القانو�ن
ي الهند 

ن قانون المدفوعات الوطنية لعام 2007 �ن
ِّ المثال، يُب�ي

االأنشطة المتصلة بتشغيل نظام الدفع، وينص عل االأساس 
ي هذه الحالة، 

ي للكيان الذي يدير مدفوعات التجزئة. �ن
القانو�ن

ي معظمه لبنوك القطاع 
يجب أن يكون ذلك الكيان مملوكا �ن

يع المنظِّم  ي جنوب أفريقيا وكينيا، ينص الت�ش
العام.5 و�ن

سناد بعض  للمدفوعات عل صالحية الجهة التنظيمية الإ
السلطات إل رابطة للمدفوعات عل مستوى القطاع.

يع المدفوعات أيضا دورا أك�ش فاعلية  ويمكن أن يؤدي ت�ش
/التبادلي الأنظمة الدفع.  ي

ي تحديد كيفية تحقيق التشغيل البي�ن
�ن

لة  يع أحكاما تشغيلية ُمفصَّ ن الت�ش ، يتضمَّ ي ي االتحاد االأورو�ب
و�ن

الة،  ل البدَّ ومعاي�ي فنية يجب أن يُطبِّقها مدير االتفاقية، وُمشغِّ
ي يُعد بيئة  ي النظام. غ�ي أن االتحاد االأور�ب

والمشاركون �ن
يع القواعد والمعاي�ي ليس  ن الت�ش ديناميكية معقدة، وتضم�ي

القاعدة العامة.

دور ُمنظِّم الدفع 
اف عل  رسش من المرجح أن يكون الُمنظِّم المسؤول عن االإ

ي المناقشات بشأن 
نظام الدفع السلطة االأك�ش مشاركًة �ن

ي العادة البنك 
خدمة التشغيل التبادلي الأنظمة الدفع، وهو �ن

د البنك الدولي ولجنة المدفوعات والبنية  المركزي. ويُحدِّ
ف  التحتية لالأسواق ثالثة أدوار رئيسية للُمنظِّم الذي ي�ش

، والدور  ي نة: الدور الرقا�ب ي سوق ُمعيَّ
عل مدفوعات التجزئة �ن

. ز، والدور التشغيلي الُمحفِّ

ن المسؤولية عن  ي يتشارك فيها عدة ُمنظِّم�ي
ي االأسواق ال�ت

و�ن
تنظيم مؤسسات الدفع - مثل أجهزة تنظيم االتصاالت 

لو خدمات  ي يُصِدر فيها ُمشغِّ
ي االأسواق ال�ت

السلكية والالسلكية �ن
ونية - تكون للتعاون والتنسيق  الهاتف المحمول أمواال إلك�ت

أهمية بالغة )التحالف العالمي من أجل الشمول المالي 2018(. 
ن استخدام مجموعة واسعة من االأدوات للتأث�ي  ويُمِكن للُمنظِّم�ي
. ويجب أن تكون  ي السوق والتشجيع عل التغي�ي

ن �ن عل الفاعل�ي
اتيجية االأوسع لمدفوعات التجزئة هي العامل االأساسي  س�ت االإ

ي تحديد أي االأدوات ينبغي استخدامها.6 
�ن

اف عىل نظام الدفع الفوري �ش الإ

اف عل ضمان سالمة نظام الدفع  رسش ي االإ
يتمثَّل دور الُمنظِّم �ن

وكفاءته )لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016أ(. 
وبالمقارنة بأنظمة المدفوعات عالية القيمة، تنطوي أنظمة 

ز لجنة  ي العادة عل مخاطر نظامية أقل. وت�ب
الدفع الفوري �ن

المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق مجموعة فرعية من 
المخاطر المتصلة بالبنية التحتية للسوق بوصفها بالغة االأهمية 

الأنظمة الدفع الفوري.7

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ

يعية، أو هيئة تنفيذية، أو سلطة تنظيمية، وبحسب الهيئة  يع" إل مجموعة من االأحكام الملزمة تصدرها هيئة ت�ش ي هذا الدليل، يش�ي تعب�ي "الت�ش
4.  و�ن

ة دورية.  ي شكل مرسوم أو قانون أو الئحة نظام داخلي أو الئحة داخلية أو توجيهات أو أمر تنفيذي أو ن�ش
يع �ن الُمصدرة يمكن إصدار الت�ش

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/86706.pdf ،2007 5. القسم 4 )2(، قانون المدفوعات الوطنية
اتيجية شاملة لمدفوعات التجزئة. 6. انظر البنك الدولي )2012( للمزيد من المعلومات عن وْضع إس�ت

ي لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق )2016أ( والبنك الدولي )2010(.
ي للُمنظِّم �ن 7.  ويمكن االطالع عل المزيد عن الدور الرقا�ب
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دته لجنة المدفوعات والبنية  تأث�ي المدفوعات الفورية عىل المخاطر عىل النحو الذي حدَّ
التحتية لالأسواق

كيف يختلف هذا الخطر بالنسبة للمدفوعات الفورية؟الخطر أ

مخاطر الئتمان: احتمال أن يعجز أحد 
اماته المالية. )يشار  ن ن عن الوفاء بال�ت المشارك�ي

إليها أيضا مع مخاطر السيولة بأنها "مخاطر 
متصلة بالتسوية"(

ي نظام للدفع الفوري وذلك تبعا لنموذج تسوية المعامالت. 
ن �ن ن المشارك�ي قد تنشأ مخاطر االئتمان ب�ي

ي التسوية االآنية لكنه سينشأ حيثما يتم تأجيل التسوية. ويمكن تدبر أمر هذا 
ولن ينشأ خطر االئتمان �ن

ي تحمل الخسائر والضمانات.
الخطر من خالل تداب�ي مثل ترتيبات المشاركة �ن

ي أنظمة الدفع الفوري غ�ي قابلة 
وبالمقارنة بأنظمة الدفع االأخرى، يزيد احتمال أن تكون المعامالت �ن

داد االأموال  ن يقل احتمال قدرتهم عل حجب/اس�ت ي أن المشارك�ي
لغاء أو الرجوع عنها، وهو ما يع�ن لالإ

من العميل إذا نشأت مشكالت.

مخاطر السيولة: احتمال أال تكون لدى أحد 
اماته  ن ن أموال كافية للوفاء بال�ت المشارك�ي

ن أجل استحقاقها. )يشار  المالية حينما يح�ي
إليها أيضا مع مخاطر االئتمان بأنها "مخاطر 

متصلة بالتسوية"(

ن يحتاجون إل أن تكون االأموال  ومهما كان نموذج التسوية المتبع، فإن مخاطر السيولة تنشأ الأن المشارك�ي
ن أجل استحقاقها. وحيثما تستخدم التسوية االآنية،  اماتهم المتصلة بالتسوية حينما يح�ي ن متاحة للوفاء بال�ت

ستظل الحاجة إل السيولة قائمة عل الدوام.

وبالمقارنة بأنظمة الدفع االأخرى، يزيد احتمال أن تتطلب أنظمة الدفع الفوري هذه السيولة خارج 
ساعات العمل المعتادة.

المخاطر القانونية: احتمال التطبيق غ�ي 
با  المتوقع لقانون أو الئحة تنظيمية ُمتسبِّ

ي وقوع خسارة.
ي العادة �ن

�ن

وري وضوح االأطر القانونية واالأحكام واللوائح التنظيمية من أجل تخصيص المسؤوليات كما  من الرصن
ي معاملة من المعامالت.

ن والعمالء �ن ن المشارك�ي ينبغي ب�ي

وبالمقارنة بأنظمة الدفع االأخرى، فإن خطوات إدارة المخاطر القانونية قد تكون متشابهة لكن تلبية 
المتطلبات قد تكون أك�ش صعوبًة بالنظر إل الطبيعة االآنية لنظام الدفع الفوري.

ي أوجه  مخاطر التشغيل: احتمال أن تُؤدِّ
ي النظام/العمليات، أو 

النقص والقصور �ن
دارة،  ية، أو جوانب تقص�ي االإ االأخطاء الب�ش

أو التعطيالت الناجمة عن أحداث خارجية 
إل تعطيل الخدمات.

ي )cybersecurity(، واالستغناء عن االأيدي العاملة 
ا�ن يجب أن توجد آلية لمعالجة تحديات االأمن السي�ب

الزائدة عن الحاجة، وضمان استمرارية االأعمال لدعم أي نظام للدفع.

ي أنظمة الدفع الفوري تكون عل 
بالمقارنة بأنظمة الدفع االأخرى، فإن المشكالت المتصلة بالعمليات �ن

تاحة المستمرة  تاحة المستمرة للخدمات. وقد تكون االإ االأرجح ملحوظة عل الفور للعمالء بالنظر إل االإ
للخدمات أيضا أك�ش إرهاقا للنظام نفسه.

مخاطر الحتيال: احتمال وقوع سوء سلوك 
ن  ن أو المشارك�ي متعمد يعرض المستهلك�ي

لخسارة.

يلزم وجود تداب�ي لمنع االحتيال ورصده لتقليل مخاطر وقوع خسارة من جراء سوء سلوك متعمد.

ي الغالب( الأنظمة الدفع 
لغاء �ن ي ال�عة )والطبيعة غ�ي القابلة لالإ وبالمقارنة بأنظمة الدفع االأخرى، تؤدِّ

الفوري إل أنه من المحتمل ارتكاب احتيال وأن يتم سحب االأموال قبل رصد االحتيال. والأن معامالت الدفع 
ي الغالب، فإن وضع حدود للمعامالت قد يُساعد عل الحد من هذا الخطر.

الفوري ذات قيمة أقل �ن

مخاطر تمس السمعة: المخاطر عل 
ي الخدمات المالية حينما ال 

السمعة والثقة �ن
تُدار المخاطر المذكورة آنفا إدارًة فاعلة.

ي تشهدها أنظمة الدفع 
ن أو العمالء مماثلة لتلك ال�ت ي تصيب المشارك�ي

وستكون المخاطر عل السمعة ال�ت
االأخرى. ولكن التوقعات بأن نظام الدفع الفوري سيكون عل الدوام متاحا من خالل التحويالت االآنية 

ات أك�ب عل السمعة. ي أن حدوث تعطيالت أصغر قد تكون له تأث�ي
يع�ن

المصدر: لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق، 2016أ، القسم 5-2.

ي تقارير اللجنة.
أ. لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق، 2016أ، و2016ب، وتعريف سيجاب استنادا إل سياق المدفوعات الفورية الوارد �ن
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ف عىل تطوير نظام الدفع الفوري ي التحف�ي
دور الُمنظِّم �ف

ن االأطراف الفاعلة  يُمِكن للُمنظِّم أن يختار التشجيع عل التنسيق ب�ي
ي السوق بالتنسيق من تلقاء 

ي القطاع حيثما ال يقوم المشاركون �ن
�ن

أنفسهم. فعل سبيل المثال، يستطيع الُمنظِّم بدء مناقشة بشأن 
/التبادلي أو ممارسة نفوذ لتغي�ي ممارسات التشغيل  ي

التشغيل البي�ن
ي تفتقر فيها االأنظمة القائمة إل القدرة عل االبتكار أو توف�ي بيئة 

ال�ت
ي السوق.

ن �ن يسودها تكافؤ الفرص للمشارك�ي

ن  ي يمكنه استخدامها لتحف�ي
ويمتلك الُمنظِّم الكث�ي من االأدوات ال�ت

غيب  ي القطاع عل التحرك، من بينها أسلوب ال�ت
ن �ن الفاعل�ي

ي عدة 
هيب بشكل رسمي وغ�ي رسمي. وتقوم بنوك مركزية �ن وال�ت

ن بتوجيه المناقشات بشأن خدمة  اليا والهند والفلب�ي بلدان منها أس�ت
اتيجية  س�ت /التبادلي عن طريق تحديد االأولويات االإ ي

التشغيل البي�ن
ها من  اتيجيات نظم الدفع، وغ�ي من خالل بيانات الرؤية، وإس�ت

وثائق السياسات.

ي 
رشادات التوجيهية. �ن وقد أصدرت بعض االأسواق مزيداً من االإ

د يلزم جهات  ي ُمحدَّ
أوغندا، أصدر البنك المركزي تكليفا ذا إطار زم�ن

/التبادلي فيما بينها  ي
ونية بتحقيق التشغيل البي�ن لك�ت إصدار النقود االإ

. واستجاب القطاع بالتواصل بادئ االأمر من خالل  ن
َّ بحلول تاريخ ُمع�ي

دها الُمنظِّم، ثم بإقامة صالت ثنائية.  ي حدَّ
ام بالمهلة ال�ت ن ع لالل�ت ُمجمِّ

لة قد  دة زمنيا تث�ي أيضا خطر عملية ُمعجَّ بيد أن التكاليف المحدَّ
تنطوي عل آثار غ�ي مقصودة وغ�ي مستحبة.

ي الهند مجموعة متنوعة من الحوافز 
واستخدم واضعو السياسات �ن

ي البداية، طلب البنك المركزي من رابطة 
. و�ن للحث عل التغي�ي

ي مؤسسة 
ي االستثمار �ن

ن البنوك الراغبة �ن ي الهند تعي�ي مرصف�ي
المدفوعات الوطنية الهندية NPCI، وهي مؤسسة غ�ي ربحية كانت 

قد أُنشئت حديثا. وقام البنك أيضا بنقل التكنولوجيا القديمة 
ي ثبت نجاحها إل مؤسسة المدفوعات الوطنية NPCI للهند 

ال�ت
يرادات  بسعر التكلفة، وأتاح ذلك للمؤسسة مصدرا مبكرا لالإ

من تدفقات المدفوعات التقليدية )كوك ورامان 2019(. وساندت 
االأجزاء االأخرى للحكومة المؤسسة بجعل الُمنظَّمة فاعال رئيسيا 

ي توزيع مدفوعات الحماية االجتماعية )المدفوعات المستندة إل 
�ن

 BHIM للبيانات الوطنية( وبتشجيع تطبيق Aadhaar برنامج أدهار
دة(.8  من خالل UPI )واجهة المدفوعات الموحَّ

غ�ي أن الحوافز وأشكال الدعم قد تث�ي االنتقادات إذا ُوِجدت عدة 
ي السوق، وإذا كان هناك اعتقاد بأن 

أنظمة لمدفوعات التجزئة �ن
ل أحدها. وال�ت البنك المركزي للهند مثل هذا االنتقاد  الُمنظِّم يُفضِّ

عل مساندته المبكرة لمؤسسة المدفوعات الوطنية.

ن أيضا من خارج البنك المركزي. ففي عام  ي التحف�ي
وقد يأ�ت

1998، أمر وزير مالية المملكة المتحدة بإعداد تقرير مستقل عن 
ي الصناعة المرصفية. وخلص التقرير الناتج 

المنافسة واالبتكار �ن
ة قيَّدت  عن هذا الجهد )Cruikshank 2000( إل أن البنوك الكب�ي
ة. وردا  ن ومنشآت االأعمال الصغ�ي المنافسة بما يرصن بالمستهلك�ي

ك  عل ذلك، تم تشكيل فريق عمل نظم الدفع - وهو فريق مش�ت
ي عام 2004 كخطوة أول نحو ما أصبح 

من الحكومة والصناعة - �ن
المدفوعات االأرسع بالمملكة المتحدة: وهي مبادرة مرصفية 
ي مختلف البنوك 

ن حسابات العمالء �ن لتقليص وقت الدفع ب�ي
إل ثوان قليلة.

ي يعمل واضعو السياسات عل 
وتختلف مجموعة التدخالت ال�ت

ن  فون عليها. ويعد تحف�ي ي ي�ش
انتهاجها قدر اختالف االأسواق ال�ت

ي القطاع عل التحرك دورا مهما للقطاع العام لكن 
ن �ن الفاعل�ي

ي هذا الصدد تتوقف 
ي ينبغي اتخاذها �ن

دة ال�ت التدخالت الُمحدَّ
ي السوق. وبوجه عام، استخدم 

إل حد كب�ي عل السياق السائد �ن
الُمنظِّمون الذين فعلوا ذلك بأك�ش السبل فعالية مزيجا من "أساليب 
ن بدال من تطبيق صالحيات  ن المستهلك�ي غيب" لتحف�ي هيب وال�ت ال�ت

الحظر والتحريم أو إصدار إرشادات توجيهية أخرى.

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ

ن  تستخدم المدفوعات المستندة إل برنامج Aadhaar نظام بوابة أدهار للمدفوعات ونظام أدهار للدفع باستخدام القياسات والبيانات الحيوية لتمك�ي  .8
ي مدفوعات الحماية االجتماعية والتعامل باستخدام تحديد الهوية بناء  حائزي الحسابات الذين حصلوا عل هوية رقمية من خالل نظام آدهار من تلقِّ

. )White label( الأعضائها NPCI ن متاحة من مؤسسة عل البيانات الحيوية. وتطبيق BHIM هو قناة للمستهلك�ي
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ي تشغيل نظام الدفع الفوري
دور الُمنظِّم �ف

ك، وجدت  ي السوق عل التحرُّ
ن االأطراف الفاعلة �ن ضافة إل تحف�ي باالإ

وري( أن تشارك  بعض البنوك المركزية أنه من المفيد )أو الرصن
ي امتالك وتشغيل نظام الدفع الفوري. فحيثما 

ًة �ن مشاركًة مبارسش
ي الغالب 

، فإن ذلك مرجعه �ن يضطلع الُمنظِّمون بدور تشغيلي
وجود معوقات أو فرص ترتبط بكل سياق. ففي المكسيك، عل 

ي نظام 
ي اعتباره الطاقة الزائدة �ن

سبيل المثال، أخذ البنك المركزي �ن
الة  ل البدَّ جمالية االآنية حينما قرر القيام بدور ُمشغِّ التسويات االإ

)لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016أ(.

ي والبنك المركزي 
ي االأردن، اضطلع مجلس المدفوعات الوط�ن

و�ن
/التبادلي  ي

ي الملكية وتشغيل خدمة التشغيل البي�ن
ي بدورين �ن

االأرد�ن
خيص كان ينظر  ونية من وقت ال�ت لك�ت ن جهات إصدار النقود االإ ب�ي

ونية الوليدة.  لك�ت اتيجية لسوق االأموال االإ إليها عل أنها أولوية إس�ت
ي نظام البدالة الوطنية 

وبعد أن احتضن البنك المركزي االأرد�ن
للدفع بواسطة الهاتف النقال )JoMoPay(، انتقلت ملكية االتفاقية 

كة  ن العام والخاص هو ال�ش ك من القطاع�ي وتشغيلها إل كيان مش�ت
االأردنية الأنظمة الدفع والتقاص )JoPACC( المملوكة للبنوك 

االأردنية والهيئة التنظيمية.9 

ي 
/التبادلي الأنظمة الدفع �ن ي

ومسألة م�ت ينبغي تطبيق التشغيل البي�ن
دة وغالبا ما تث�ي الجدال. فالبعض يرى أن فرض  السوق مسألة ُمعقَّ

ي مرحلة مبكرة من تطور السوق يرسي االأساس 
ي �ن

التشغيل البي�ن
لتحقيق نمو شامل للجميع. ويرى آخرون أن التعجيل قبل االأوان 

دي الخدمات لتنمية  ي يُضِعف الحافز لدى ُمزوِّ
بفرض التشغيل البي�ن

نماذج أعمال وشبكات توزيع مستدامة.

ل بعض البنوك المركزية السيطرة عل نظام الدفع الفوري  وتُفضِّ
ي كيان منفصل. 

من خالل الملكية الكاملة أو لغالبية االأسهم �ن
ن  ففي غانا، تعد المؤسسة الغانية الأنظمة الدفع والتسوية ب�ي

كة  الة، وهي رسش ل البدَّ البنوك GhIPSS مدير االتفاقية وٌمشغِّ
ي مرص، يمتلك 

تابعة ومملوكة ملكيًة كاملًة لبنك غانا المركزي. و�ن
كة بنوك مرص للتقدم  البنك المركزي المرصي أغلب أسهم رسش

، كانت الهيئة التنظيمية - مؤسسة نظام  ن ي الص�ي
التكنولوجي. و�ن

ي السابق بامتالك 
نت IBPS- تقوم �ن ن�ت ي ع�ب االإ

الدفع المرص�ن
ي عام 2018، استحوذت عل 

وتشغيل منظومة الدفع الفوري، و�ن
ي كيان ثان هو مؤسسة اتحاد الشبكات للمقاصة 

أغلبية االأسهم �ن
تيب  ي ال�ت

ي يطلق عليها أيضا Wanglian. وتشارك �ن
NUCC ال�ت

ونية  لك�ت صدار النقود االإ ن الإ الجديد البنوك وكذلك أك�ب مؤسست�ي
-وهما Tencent وAlipay - )بنك التسويات الدولية 2019(.

ي بعض االأحيان ترشيد اضطالع الُمنظِّم بتشغيل تقنية 
ويتم �ن

تحويل االأموال وذلك عل أساس أنه يتيح رقابة أفضل من خالل 
صدار النقود  متابعة المعامالت، السيما للجهات غ�ي المرصفية الإ
ي 

اف ال�ت رسش ي قد ال تُفَرض عليها نفس متطلبات االإ
ونية ال�ت لك�ت االإ

تخضع لها البنوك. ولكن متابعة المعامالت ممكنة بدون تشغيل 
نظام تحويل المدفوعات، عل سبيل المثال من خالل الوصول 
الة. ويجب أيضا أال يُنظر إل تشغيل نظام  ي إل منظومة البدَّ

االآ�ن
اف الفعال عل جهات  رسش تحويل المدفوعات عل أنه بديل عن االإ

ونية.10  لك�ت إصدار النقود االإ

ى الحذر عند تقرير ما إذا كان ينبغي  وينبغي للُمنظِّم أن يتوخَّ
أن يقوم بتشغيل االتفاقية أو خدمات تحويل المدفوعات. 

ل نظام تحويل  فالقيام بكٍل من دور مدير االتفاقية )و/أو ُمشغِّ
اف قد يخلق انطباعات عن معاملة  رسش المدفوعات( وسلطة االإ
ي السوق. ومع أن 

مناهضة للمنافسة تجاه الخدمات االأخرى �ن
ل بتطوير النظام،  ملكية وتشغيل الُمنظِّم للمدفوعات قد تُعجِّ

فإنها قد تُث�ي أيضا تحديات جديدة. وتبعا لقدرات الُمنظِّم 
ي يقودها الُمنظِّم 

وعات ال�ت جراءات الُمتبعة، قد تواجه الم�ش واالإ
ن بتحقيق النجاح. ام المشارك�ي ن تحديات لضمان ال�ت

ي أن يتولَّ الُمنظِّم "تشغيل" نظام الدفع الفوري؟
ماذا يع�ف

كيف يقوم الُمنظِّم بتشغيل نظام الدفع الفوريالظروف

ي السوق
ها من أنشطة حوكمة االتفاقية غياب التنسيق �ن يدير الُمنظِّم عملية وضع القواعد وغ�ي

ي السوق
ن المدفوعات نقص القدرات �ن ل تقنية المقاصة ب�ي يمتلك الُمنظِّم و/أو يُشغِّ

مالك التفاقية

ل نظام تحويل المدفوعات ُمشغِّ

 . ي
ي والقطاع المرص�ن

ن البنك المركزي االأرد�ن ي عام 1998 كهيئة استشارية للتعاون ب�ي
أ �ن . وقد أُن�ش ي

ي بوضع كيان قانو�ن
ال يحظى مجلس المدفوعات الوط�ن  .9 

ي 
ي والبنوك )45% من أسهمها مملوكة للمركزي االأرد�ن

ي أوائل عام 2017 من ِقَبل البنك المركزي االأرد�ن
كة االأردنية الأنظمة الدفع والتقاص �ن وتأسست ال�ش

ي ولتشغيل أنظمة مدفوعات التجزئة 
ي لمجلس المدفوعات الوط�ن

صة( لتصبح الخلف القانو�ن ين الُمرخَّ ونسبة 55% الباقية مملوكة للبنوك الخمسة والع�ش
ل أنظمة مدفوعات مرخص. كة JoPACC هي ُمشغِّ ومنها نظام JoMoPay. ورسش

ن )2018(. ونية، انظر دياس وستاش�ي لك�ت اف عل جهات إصدار النقود االإ رسش 10. للمزيد من المعلومات عن موضوع االإ
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فون عل أنجح أنظمة الدفع الفوري  ز الُمنظِّمون الذين ي�ش وقد ركَّ
ن ضمن جملة  اليا والفلب�ي من حيث أحجام المعامالت )الهند وأس�ت

ن بدال من  ن المشارك�ي من البلدان االأخرى( عل تعزيز التوافق ب�ي
التشغيل المبارسش لالتفاقية أو للبدالة.

المنافسة، وسلوك السوق، والمشاركة 

التنظيمية الأخرى 

ف عل نظام الدفع الفوري  يجب أن يراعي الُمنظِّم الذي ي�ش

أيضا االآثار عل المنافسة وحماية المستهلك. لكن هيئات تنظيمية 

ي هذه القضايا تبعا 
أخرى قد يكون لها أيضا دور ينبغي أن تؤديه �ن

لظروف السوق.

اك سلطات المنافسة حيثما تجري مناقشات  ومن االأهمية بمكان إرسش

ن االأطراف  بشأن معاي�ي مقيِّدة للعضوية أو رسوم المعامالت ب�ي

اك السلطات  ن أيضا إرسش
َّ . وقد يتع�ي ها من مسائل التسع�ي أو غ�ي

ف عل سلوك السوق عندما يتعلق االأمر  ي ت�ش
المستقلة ال�ت

ي 
تهم. ومن االأمثلة �ن بالتسع�ي الموجه بتفضيالت العمالء أو خ�ب

ي المكسيك، وسلطة 
هذا الصدد مؤسسة كوندوسيف Condusef �ن

ي 
سلوك القطاع المالي Financial Sector Conduct Authority �ن

اك ُمنظِّمي االأمن  ن إرسش جنوب أفريقيا. عالوًة عل ذلك، قد يتع�ي

ي )cybersecurity( أو حماية البيانات تبعا لنموذج التشغيل 
ا�ن السي�ب

ي النظام.
المعمول به �ن

ن عل ظروف السوق  وسيتوقف نطاق مشاركة مختلف الُمنظِّم�ي

ي نظام الدفع. وحيثما يشارك البنك 
ونموذج التشغيل المعمول به �ن

ة مثل ضمان  المركزي بشكل ُمكثَّف، قد تكون المهمة واضحة ومبارسش

ا حينما يكون القطاع الخاص  ي القطاع العام. وأمَّ
التنسيق مع النظراء �ن

وع، فإن ضمان االمتثال للقواعد التنظيمية قد  ك للم�ش هو الُمحرِّ

. ي
يتطلب ممارسات متعمقة تتضمن طلب المشورة من مستشار قانو�ن

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ

بعدسة: ثاو فو خوان، مسابقة سيجاب للصور الفوتوغرافية، 2016.
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بعدسة: أحمد سهل، مسابقة سيجاب للصور الفوتوغرافية، 2016.
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القسم 3

 قواعد التفاقية 
للدفع الفوري

فعالية التفاقيات وضوح يتطلب   ضمان 
الحوكمة، وتوازن الحوافز االقتصادية، 
ونماذج تشغيل آمنة وموثوقا بها. ومع 

ي 
ن الضوابط الواقية ال�ت

ِّ يعات الُمنظِّمة لعمليات الدفع تُب�ي أن الت�ش
ي إطارها نظام الدفع الفوري، فإن القرارات المتصلة 

سيعمل �ن
ي سيتخذها مديرو 

بالحوكمة والجوانب االقتصادية والتشغيلية ال�ت
تيب  ي تحديد هل سينجح هذا ال�ت

ا �ن االتفاقية ستلعب دورا كب�ي
ي نهاية المطاف. انظر الشكل 3.

�ن

يبحث هذا القسم كال من المكونات الثالثة لالتفاقية: الحوكمة 
والجوانب االقتصادية والعمليات:

ن  حوكمة التفاقية. تشمل حوكمة االتفاقية العالقات ب�ي  •
دارة )أو ما يعادله( وجهاز إدارة االتفاقية  ن ومجلس االإ المالك�ي

د قواعد  هم من االأطراف المعنية. وتُحدِّ ن وغ�ي والمشارك�ي
الحوكمة كيف تُتخذ القرارات وكيف تدار العمليات. وتساعد 
ي تهيئة البيئة الالزمة لضمان 

الحوكمة المنصفة والمفتوحة �ن
ي نظام الدفع. 

مشاركة فعالة �ن

ن الجوانب االقتصادية  الجوانب القتصادية لالتفاقية. تتضمَّ  •
لالتفاقية تعريف المسؤوليات المالية والفرص المرتبطة 

. ويتطلب تحقيق اتفاقية  ي
بالمعامالت القابلة للتشغيل البي�ن

ن الحوافز لتنمية استخدام العمالء،  متوازنة للدفع المواءمة ب�ي
دي الخدمات  وتهيئة بيئة تكفل تكافؤ الفرص لمشاركة مزوِّ

ي النظام، وضمان االبتكار المتواصل. 
�ن

عمليات التفاقية. تشمل عمليات االتفاقية إدارة االأمور الخاصة   •
داري إل المسائل  باالتفاقية - من توف�ي أماكن المكاتب والدعم االإ

المتصلة بخدمات التسويق والعالمة التجارية. وإذا كان مدير 
ل نظام تحويل المدفوعات،  االتفاقية يقوم أيضا بدور ُمشغِّ

ن اتخاذ مجموعة متنوعة من القرارات بشأن حلول  فإنه سيتع�ي
التكنولوجيا من أجل تنفيذ نموذج المقاصة والتسوية.

اف  �ش التفاقيةالإ

الشكل 3. مكونات القواعد التفاقية الفعالة

الة  التسوية البدَّ

حوكمة
ا�تفاقية

الجوانب ا�قتصادية 
ل
تفاقية

عمليات 
ا�تفاقية
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حوكمة التفاقية

وريا لضمان فعالية  يُعد التحديد الواضح لحوكمة االتفاقية �ن
ي بعض االأحيان يُغَفل عن هذا 

، لكن �ن /التبادلي ي
التشغيل البي�ن

ن عل التكنولوجيا. وتساعد الحوكمة الرشيدة  ك�ي الموضوع لل�ت
ن  ن المالك�ي د العالقات ب�ي عل توضيح كيف تُتَخذ القرارات. وتُحدِّ

ن  دارة )أو ما يعادله( وجهاز إدارة االتفاقية والمشارك�ي ومجلس االإ
ين، والسوق االأوسع نطاقاً. ين وغ�ي المبارسش المبارسش

وتساعد الحوكمة المنصفة والمفتوحة عل ضمان نجاح االتفاقية 
ي صياغة 

ن فيه للتعب�ي عن رأيهم �ن عن طريق إتاحة الفرصة للمشارك�ي
ي 

وط - ال�ت . وتشمل هذه ال�ش /التبادلي ي
وط خدمة التشغيل البي�ن رسش

ي تحكم االتفاقية 
ي الغالب من خالل القواعد ال�ت

يتم تحديدها �ن
ي تتعلق بالحوافز المالية للمشاركة، ومصداقية 

- المسائل ال�ت
د هل سيساعد  ي سُتحدِّ

ها من المجاالت ال�ت نماذج االتصال، وغ�ي
المشاركون عل نجاح النظام أم يعملون عل تقويض أهدافه.

ي - 
اف الذا�ت رسش ي االتفاقية - وقدرتها عل االإ

وستتوقف االأدوار �ن
ي إطار االتفاقية، 

ن واللوائح التنظيمية المحلية. و�ن عل القوان�ي
يمكن تصنيف الحوكمة عل ثالثة مستويات مختلفة: ملكية وإدارة 

ي 
االتفاقية، وكتابة قواعد االتفاقية، والمشاركة )أو العضوية( �ن

االتفاقية. انظر الشكل 4.

ملكية وإدارة التفاقية

عل الرغم من أن مجموعة متنوعة من الهياكل التنظيمية ممكنة 
ها شيوعا الكيانات المملوكة ملكيًة خاصة  ي هذا الصدد، فإن أك�ش

�ن
ن العام والخاص. وتُنَشأ هذه الكيانات عل  ن القطاع�ي اكات ب�ي وال�ش

أساس طائفة متنوعة من الهياكل القانونية تبعا للوالية القضائية 
كة هادفة للربح أم غ�ي ربحية، عامة أم  والقصد من االتفاقية - رسش

خاصة، مضمونة أم خاصة ذات مسؤولية محدودة، وهكذا.

التوثيق

دارة الملكية والإ

كتابة القواعد

العضوية

الدور والمشاركة

/إلخ. مرسوم تأسيس/نظام أساسي

ي
امتالك االتفاقية، واتخاذ القرار النها�أ

المشاركة:
دارة دارة التنفيذية، مجلس االإ االإ

تحديد القواعد لحاالت االستخدام الفردي/
تدفقات المدفوعات

المشاركة: 
ي حالة 

أعضاء لهم حقوق اتخاذ القرار �ن
االستخدام

استخدام خدمات االتفاقية.
المشاركة: 
العضوية العامة

القواعد االتفاقية

اتفاقية العضوية

الشكل 4. المستويات الثالثة لحوكمة التفاقية
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ي الكث�ي من المنظمات، يمكن أن يكون حملة االأسهم 
كما هو الحال �ن

: ي االتفاقيات هذه من مجموعة متنوعة من المؤسسات، منها ما يلي
�ن

ي 
ي االتفاقية )كما هو الحال �ن

ي تشارك �ن
المؤسسات المالية ال�ت  •

اليا والمملكة المتحدة، والسويد، وكولومبيا، وكينيا(. أس�ت

ي 
مستثمرون أفراد أو صناديق استثمار )كما هو الحال �ن  •

.) ن االأرجنت�ي

ي الدانمرك(.
جمعيات االأعمال )كما هو الحال �ن  •

ي بولندا ومرص وغانا(.
الهيئة التنظيمية )كما هو الحال �ن  •

 يتضمن مرسوم التأسيس أو النظام االأساسي أو أي وثائق تأسيسية 
ي العادة تعريف الجوانب االأساسية للحوكمة، ومنها التمثيل 

أخرى �ن
دارة، وطلبات العضوية، وإجراءات فسخ العضوية،  ي مجلس االإ

�ن
كة. دارية مثل أختام ال�ش تيبات االإ وال�ت

دارة هيكل ملكية االأسهم أو قد  ي مجلس االإ
وقد يعكس التمثيل �ن

يتم تحديده بشكل منفصل عنه. ومن الممكن أن يساعد أعضاء 
ي ضمان اتخاذ القرارات وفقا لما تقتضيه 

دارة المستقلون �ن مجلس االإ
المصلحة العامة حيثما تكون االتفاقيات مملوكة لمؤسسات مالية 

اليا(، أو أن يُمثِّلوا مصالح القطاع حيثما  ي الهند وأس�ت
)كما هو الحال �ن

ي غانا(. 
ي االتفاقية )كما هو الحال �ن

يمتلك الُمنظِّم حصة مسيطرة �ن

وتوجد مجموعة متنوعة من هياكل الملكية. فبعض االأسواق تدير 
ي 

حوكمة االتفاقية من خالل جمعيات االأعمال )كما هو الحال �ن
ام جانب  ن اليابان وسنغافورة وجنوب أفريقيا(. وينبغي أيضا ال�ت
ي تدير االتفاقية، 

الحرص والعناية لفهم مسؤوليات المنظمة ال�ت
ي جنوب أفريقيا، تضطلع بإدارة 

ن الحوافز. �ن ولضمان المواءمة ب�ي
حوكمة االتفاقية رابطة مدفوعات جنوب أفريقيا PASA. بيد أن 

ة  ي االأعوام االأخ�ي
ت عن قلقها �ن َّ الهيئة التنظيمية لجنوب أفريقيا ع�ب

ي تشجيع التعاون 
خشية أن يؤدي "التفويض المزدوج" للرابطة �ن

دارة الذاتية )استنادا إل المسؤوليات الُمسندة  ن االأعضاء واالإ ب�ي
ي المصالح )بنك االحتياطي 

إليها من الهيئة التنظيمية( إل تضارب �ن
لجنوب أفريقيا 2018(.

وبعض االتفاقيات يديرها بشكل مبارسش بنك مركزي ليس له كيان 
ي نظام البدالة الوطنية للدفع 

ي منفصل كما هو الحال �ن
قانو�ن

ي 
ي االأردن ح�ت يناير/كانون الثا�ن

بواسطة الهاتف النقال )JoMoPay( �ن
ة لالتفاقية  دارة المبارسش ي الهيئة التنظيمية االإ ل تولِّ 2020. وقد يُعجِّ

دارة قد  بإطالق نظام جديد. لكن اضطالع الهيئة التنظيمية باالإ
يخلق أيضا تحديات جديدة. فإذا لم يشعر المشاركون أنهم 

ي وضع القواعد- السيما فيما يتعلق بنماذج 
يشاركون مشاركًة كافية �ن

التشغيل والحوافز االقتصادية - فسوف يقل احتمال أن يساعدوا 
. ي

عل تعزيز المعامالت القابلة للتشغيل البي�ن

ا، تعتمد بعض االأسواق عل ترتيب تعاقدي لتحديد حقوق  وأخ�ي
ي منفصل )كما هو 

، دون وجود كيان قانو�ن ن امات المشارك�ي ن وال�ت
انيا وأوغندا  ن ي كينيا وت�ن

ونية �ن لك�ت ي اتفاقيات النقود االإ
الحال �ن

ومدغشقر(.

تيب التعاقدي وسيلة أخرى للتعجيل بإطالق الخدمات  وال�ت
بالمقارنة بكيان خاص، لكنه ينطوي أيضا عل تحديات جديدة. 

تيبات التعاقدية عبئا ثقيال مع ازدياد أعداد  إذ رسعان ما تصبح ال�ت
ام المؤس�ي  ن تيبات إل االل�ت ، وقد تفتقر هذه ال�ت ن المشارك�ي

باالبتكار المستمر حالما تستقر.

وتتناول الصفحة التالية النماذج التنظيمية فيما يتصل بدور الُمنظِّم 
ي مساندة تطوير النظام.

�ن

ومسألة ما إذا كانت االتفاقية تعمل عل أساس قصد تحقيق ربح 
ي الغالب مرتبطة 

داد التكلفة هي مسألة منفصلة لكنها �ن أم اس�ت
ة، ينطوي شكل الكيان  . ففي أسواق كث�ي ي

بمسألة الكيان القانو�ن
ي عل قيود عل كيفية استخدام االأرباح )مثال محدودة 

القانو�ن
لة بأنها ال تستهدف الربح(. بيد أن بعض الكيانات  بالضمان، أو ُمسجَّ

ي إطار هياكل قانونية تستهدف الربح يمكنها مع ذلك 
ي أُنشئت �ن

ال�ت
ي هذا الصدد 

داد التكاليف. وتشمل االأمثلة �ن أن تعمل بقصد اس�ت
ن العام والخاص  ن القطاع�ي اكة ب�ي االتفاقيات القائمة عل ال�ش

ي مرص واالأردن.
�ن

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ



دور الُمنظِّم والنمط التنظيمي لالتفاقية

اف فقط رسش افاالإ رسش ن واالإ اف والتشغيلالتحف�ي رسش ن واالإ التحف�ي
ل لالتفاقيةأ (ب الُمنظِّم هو المالك والُمشغِّ ي ف الشع�ب ف )بنك الص�ي الص�ي

*) ي
 بالأردن )البنك المركزي الأرد�ف

) المكسيك )البنك المركزي المكسيكي

ف  ك من القطاع�ي كيان عام أو كيان مش�ت
العام والخاص )يسيطر الُمنظِّم عىل 

أغلب أسهمه(

)GhIPSS( غانا 
كة بنوك مرص للتقدم  مرص )�ش

التكنولوجي(ج

ف العام والخاص  كيان من القطاع�ي
 )يسيطر الُمنظِّم عىل حصة الأقلية 

ي أسهمه(
�ف

اليا )NPPA(هـبولندا )KIR(د  أس�ت
ف )NUCC(و  الص�ي

 *)JoPACC( الأردن 
يا )NIBSS(ز نيج�ي

)ACH Colombia( كولومبيا
)IPSL( كينيا

 )1Link( باكستان
بولندا )Blue Media(ح 

إسبانيا )SDPP(ط
 )BKM( تركيا

كة  الوليات المتحدة )�ش
مدفوعات دار المقاصة(

ف )Prisma(ي  الأرجنت�ي
 الدانمرك )Finance Denmark(ك

)GIE Paylib Services( فرنسا 
 )NPCI( الهند 
و )PDP(ل  ب�ي

ف )PPMI(م  الفلب�ي
)SCHA( سنغافورة

)PASA( جنوب أفريقيا
)Bankgirot( السويد
)Twint AG( سوي�ا

)PAY UK( المملكة المتحدة

ي
مدغشقر )EMIs(ل يوجد كيان قانو�ف

)EMIs( انيا ف ت�ف
)EMIs( كينيا

)EMIs( أوغندا

ونيةرمز الألوان لك�ت المشاركون: البنوك وجهات إصدار النقود الإ
*  انتقلت ملكية وتشغيل نظام البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال )JoMoPay( من الُمنظِّم إل كيان 
ي 2020.

ي يناير/كانون الثا�ف
كة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص �ف ف العام والخاص هو ال�ش ك من القطاع�ي مش�ت

ونية فقط لك�ت المشاركون: البنوك فقط أو جهات إصدار النقود الإ

كة يمتلك فيها الُمنظِّم أك�ش من 50% من االأسهم/حصص الملكية.أ.  ي رسش
ي الهيئة التنظيمية أو �ن

ي يوجد مقرها �ن
االتفاقيات ال�ت

ي )لجنة المدفوعات ب.  ن الشع�ب نت منذ عام 2010، ويقوم عل تشغيله بنك الص�ي ن�ت ن البنوك من خالل شبكة االإ نت IBPS عل معامالت مدفوعات التجزئة ب�ي ن�ت ف نظام تسوية المدفوعات المرصفية ع�ب االإ ي�ش
والبنية التحتية لالأسواق 2016أ(.

ن البنوك ع�ب الهاتف المحمول باستخدام تقنية ماس�ت كارد. وهي مملوكة للبنك المركزي المرصي ووزارة المالية )54% من االأسهم( ج.  ة ب�ي ن كة بنوك مرص للتقدم التكنولوجي بتشغيل نظام م�ي تقوم رسش
و17 بنكا )46% من االأسهم(.

ي 2015(.د. 
ي 2012. وهي مملوكة للُمنظِّم )34%( والبنوك )بنك بولندا الوط�ن

ي بولندا �ن
تدير مؤسسة KIR التفاقية Express Elixir الذي تم تدشينه �ن

/NPPA. http://www.nppa.com.au/the-company كة"، منصة المدفوعات الجديدة "ال�ش هـ.   

ي ومؤسسات حكومية مرتبطة به 40% من هذه المؤسسة، انظر "III. و.  ن الشع�ب ي 2018 وتديرها مؤسسة اتحاد الشبكات للمقاصة NUCC. يمتلك بنك الص�ي
بدأ تشغيل Wanglian �ن

Big Tech in Finance: Opportunities and Risks," https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.pdf.ز. 

ي تمتلك أسهمها البنوك والُمنظِّم. انظر "نبذة عن" NIBSS الرابط: /https://nibss-plc.com.ng/company-overview.ح. 
كة NIBSS ال�ت يا، وهي مملوكة ل�ش ي نيج�ي

اتفاقية NIP �ن

، 2015.ط.  ي
ي عام 2012. انظر بنك بولندا الوط�ن

ي تم تدشينها �ن
تدير مؤسسة Blue Media اتفاقية Blue Cash ال�ت

مؤسسة SDPP كيان خاص مملوك للبنوك ويدير اتفاقية Bizum. انظر "http://www.sdpp.es/ ،Breve Presentación," Sociedad de Procedimientos de Pagoي. 

تمتلك مؤسسة Prisma Medios de Pago اتفاقية PEI. انظر "http://www.bcra.gob.ar/noticias/PEI.asp ،Pagos Electrónicos Inmediatos," Banco Central de la Republica Argentinaك. 

ي الدانمرك. وهي تمتلك نظام مدفوعات التجزئة الفورية ل. 
مؤسسة Finance Denmark هي رابطة أعمال للبنوك والمؤسسات العقارية وإدارة االأصول وتداول االأوراق المالية وصناديق االستثمار �ن

http://www.nationalbanken.dk/en/ ،Clearing and Settlement of Retail Payments" Denmark’s National Bank انظر .NETS الذي تقوم عل تشغيله مؤسسة Strakclearing الدانمركي
bankingandpayments/retail_payments/Pages/SETTLEMENT-OF-RETAIL-PAYMENTS.aspx

كة تشغيل خاصة. الملكية: بنسبة 51% لمركز الدراسات المالية التابع لمؤسسة ASBANC، وهو ال يستهدف الربح، و49% لجهات إصدار النقود م.  تتول PDP تشغيل نظام BIM، وهي رسش
داد التكاليف. ونية. ويعمل نظام BIM عل أساس اس�ت لك�ت االإ

ي PPMI.ن. 
تمتلك مؤسسة PPMI عدة اتفاقيات منها InstaPay. وقد تأسست كرابطة ال تستهدف الربح. وال يمتلك الُمنظِّم أي حصة �ن
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كتابة قواعد التفاقية

وط الالزمة لتحويل المدفوعات  د القواعد الُمنظِّمة لالتفاقية ال�ش تُحدِّ
ي الغالب لجهاز 

ك �ن َ
ي يُ�ت

بأمان وكفاءة. ومع أن اتخاذ القرار النها�أ
ي اتخاذ 

ن فيه قد تكون لهم دور �ن إدارة االتفاقية، فإن المشارك�ي
القرار، وذلك من خالل لجان كتابة القواعد أو منصات مماثلة.

وغالبا ما توجد مجموعات منفصلة من القواعد لكل خدمة أو نوع 
ن الذين  من المعامالت، وتضم عضوية اللجان أولئك المشارك�ي

من المتوقع أن يستخدموا الخدمة، أي أولئك الذين لهم مصلحة 
ي ذلك االأمر. عل سبيل المثال - البنك المشارك الذي ال يقوم 

�ن
ي كيفية صياغة 

بتشغيل شبكة وكالء يقل احتمال أن يشارك �ن
. /التبادلي ي

ي تعتمد عل التشغيل البي�ن
القواعد لشبكات الوكالء ال�ت

ي تستخدم بنجاح 
كما تبذل معظم اتفاقيات الدفع الفوري ال�ت

اك طائفة متنوعة  رسش ي كتابة القواعد جهوداً الإ
ن �ن لجان المشارك�ي

ة، ومختلف  ة وكب�ي ي هذه العملية )مؤسسات صغ�ي
من االأصوات �ن

. ففي  ي العادة عل أساس تمثيلي
اخيص(. ويتم هذا �ن أنواع ال�ت

ن فيها بالمئات،  اتفاقية الدفع الفوري قد يكون عدد المشارك�ي
يصبح االستماع لصوت كل فرد تحديا جسيما، وقد يتوارى صوت 

. ن أصغر المشارك�ي

 NPCI ي الهند، تعد إجراءات مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية
�ن

لوضع القواعد مثاال لهذا النهج الذي يقوده المشاركون. ومع أن 
المؤسسة مملوكة لبنوك، فإن لجان كتابة القواعد تتألَّف من عينة 
ن مثل بنوك المدفوعات، والبنوك التجارية  تمثيلية من المشارك�ي

المتعاملة مع االأفراد، وجهات إصدار أدوات الدفع المسبق، 
ة. وتُتَخذ قرارات اللجان  ة والكب�ي وطائفة من المؤسسات الصغ�ي

عل أساس توافق االآراء وتُرَفع إل إدارة المؤسسة للموافقة عليها.11 
انظر الشكل 5.

https://www.npci.org.in/board-of-directors ،NPCI ،"دارة انظر "مجلس االإ  .11

المصدر: كوك ورامان، 2019.

دار المقاصة ا��لية الوطنية
 (NACH)

واجهة المدفوعات 
 (UPI) الموحدة

(RBI) بنك ا�حتياطي الهندي

مجلس إدارة NPCI يوافق ويخطر بذلك

*99#RuPay

� يقودها المشاركون  لجان NPCI ال��
تصوغ المسودة وتقدمها للموافقة عليها 

 � النظام الوط�¤
 (NFS) �©للتحويل الما

نظام المدفوعات 
 (IMPS) الفورية

 (STC) مقاصة الشيكات نظام بوابة أدهار للمدفوعات 
 (Aadhaar Payments
Bridge System AeBS)

نظام المدفوعات المستندة 
 (Aadhaar Enabled   نامج أدهار ÁÂل

Payment System AePS)

12
34 5555 XXXX

 NPCI ي مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية
الشكل 5. عملية تطوير قواعد التفاقية �ف

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ

25  



26 دليل لأنظمة الدفع الفوري الشاملة—نحو مدفوعات أرسع وأفضل

ي يُتَفق عليها عىل احتياجات التفاقية، وقد تختلف بنود ُمعيَّنة اختالفا واسعا من نظام لآخر. ويرد فيما يىلي بيان لبعض البنود 
يتوقف نوع القواعد ال�ت

ي الغالب. 
ي تشملها قواعد التفاقية �ف

ال�ت

الوصفالموضوع

نهاء العضوية.معاي�ي المشاركة )العضوية(اتخاذ القرارات ن جدد والإ وط لقبول مشارك�ي د ال�ش يُحدِّ

حقوق التصويت وعملية اتخاذ 

القرارات

ي وْضع القواعد الأي أنواع المعامالت، 
ن يحق له المشاركة �ن د أي المشارك�ي يُحدِّ

وما هي االأغلبية المطلوبة )البسيطة/المطلقة( التخاذ القرارات المتصلة بالقواعد.

ن االأطرافالجوانب القتصادية ن للتعويض رسوم المعامالت ب�ي ن المشارك�ي /التبادلي ب�ي ي
د أي رسوم محتملة لخدمة التشغيل البي�ن يُحدِّ

عن آثار االختالالت االقتصادية المحتملة.

المسؤولية القانونية وتوزيع 

الخسائر

ي االتفاقية. يتضمن 
ي حالة إفالس مشارك �ن

ن �ن د المسؤولية القانونية للمشارك�ي يُحدِّ

ي 
توزيع الخسائر القرارات بشأن كيف يتم توزيع الخسائر الناجمة عن الخسارة ال�ت

. ن تصيب المشارك�ي

 تجربة العمالء العمليات

)Customer experience(

ن )مثل تأكيد اسم المتلقي،  كة لتجربة المستخدم�ي د الحد االأد�ن للقواعد المش�ت يُحدِّ

د قواعد  خطارات، إلخ(. قد يُحدِّ فصاح عن الرسوم قبل إجراء المعاملة، واالإ واالإ

العالمة التجارية أو قواعد خدمة العمالء.

ي االتفاقية.المعاي�ي الفنية
ي سُتستخَدم �ن

د المعاي�ي الفنية ال�ت يُحدِّ

جودة الخدمات واستمرارية 

االأعمال

د مستويات جودة الخدمة المطلوبة لحماية سالمة نظام الدفع من حيث  يُحدِّ

ي من الكوارث، 
إتاحة االستفادة من النظام، واستمرارية االأعمال، وإجراءات التعا�ن

واالنقطاعات المخطَّطة وغ�ي الُمخطَّطة، واستجابات التعامل مع الحوادث.

د متطلبات رفع التقارير من االتفاقية )مثال إل الهيئات التنظيمية(.المتابعة ورفع التقارير يُحدِّ

مكافحة غسل االأموال ومحاربة 

رهاب ورصد االحتيال تمويل االإ

ن مقابل مسؤوليات االتفاقية وسلطات التدقيق الممكنة  د مسؤوليات المشارك�ي يُحدِّ

لالتفاقية للتحقق من االمتثال للقواعد.

 )cybersecurity( ي
ا�ن االأمن السي�ب

 )compliance( واالمتثال

دارة االأمنية الفعالة، والقدرات لضمان سالمة المعامالت  د المسؤوليات عن االإ يُحدِّ

فصاح أو االستخدام أو التعديل  ن من االإ وموثوقيتها، وحماية بيانات المستخدم�ي

بغ�ي إذن.

ن حسابات نموذج المقاصة والتسوية د نموذج تسجيل معامالت الدفع وتسوية تحويل االأموال ب�ي يُحدِّ

. ن المشارك�ي

د كيفية تحديد المنازعات ومعالجتها وكيفية توزيع أي خسارة محتملة.تسوية المنازعات يُحدِّ

موضوعات تُغطيها غالب قواعد التفاقيات الفورية
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ي التفاقية
العضوية والمشاركة �ف

ي وصف المشاركة الكاملة أو 
تختلف المصطلحات المستخدمة �ن

ة" من اتفاقية الأخرى، وقد يستخدم أيضا مصطلح  الرسمية أو "المبارسش
دة، فإن هذه المصطلحات  "العضوية". ومع أنه ال توجد قاعدة موحَّ
ن لعضوية االتفاقية  ن المؤهل�ي تش�ي بوجه عام إل مجموعة المشارك�ي

ي اتفاق المشاركة الرسمية مع هذا النظام.
والدخول �ن

وقد يشمل االأعضاء أولئك الذين لهم صالحيات كتابة القواعد 
وحقوق التصويت، وكذلك أولئك الذين ليس لهم حقوق تتصل 

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ

ي حوكمة التفاقية، أمثلة من مختلف أنحاء العالم 
الجدول 3: المشاركة �ف

البلد )اسم التفاقية(

ي التفاقية
الدور �ف

دارةالملكية التأهل لعضوية التفاقيةكتابة قواعد التفاقيةتركيبة مجلس الإ

)NPP( اليا المساهمون هم بنوك ومؤسسات غ�ي أس�ت
مرصفية مختارة والُمنظِّم أ

حملة االأسهم ومديرون 

مستقلون والُمنظِّم

كل االأعضاء )الذين هم أيضا 

ي كتابة 
مالكون( يشاركون �ن

القواعد.

البنوك الُمرخصة وجهات 
ونية ب لك�ت إصدار النقود االإ

NUCC/( ن الص�ي

)Wanglian

الُمنظِّم وجهات إصدار النقود 
ونية هم حملة االأسهم. ج لك�ت االإ

البنوك ليست من حملة االأسهم.

حملة االأسهم والُمنظِّم 

والمشاركون االآخرون

البنوك وجهات إصدار النقود 

ي عملية 
ونية ال تشارك �ن لك�ت االإ

ي يقودها 
كتابة القواعد )ال�ت

الُمنظِّم(

البنوك الُمرخصة وجهات 

ونية لك�ت إصدار النقود االإ

)Transfiya( البنوك هي حملة االأسهم. جهات كولومبيا

ونية ليست  لك�ت إصدار النقود االإ

من حملة االأسهم.

حملة االأسهم، وأعضاء مجلس 

إدارة مستقلون

دارة القواعد  يضع جهاز االإ
ن بالتشاور مع المشارك�ي

 البنوك الُمرخصة 

جهات إصدار النقود 
ونية د لك�ت االإ

 )UPI( البنوك هي حملة االأسهم. جهات الهند

ونية ليست  لك�ت إصدار النقود االإ

من حملة االأسهم.

حملة االأسهم وأعضاء مجلس 

إدارة مستقلون والُمنظِّم

تشارك البنوك االأعضاء 

ي لجان كتابة القواعد
�ن

البنوك الُمرخصة هـ

 كينيا 

)MNO-led EMIs( 

 ، ي
ال توجد حملة أسهم أو مجلس إدارة الأنه ال يوجد كيان قانو�ن

ويتم  تنفيذ قواعد الحوكمة من خالل اتفاق متعدد االأطراف.

ي جهات 
المشاركون �ن

ونية  لك�ت إصدار النقود االإ

)هم الموقعون عل االتفاق(

جهات إصدار النقود 

ونية المرخص لها لك�ت االإ

كة"، /NPPA. http://www.nppa.com.au/the-companyأ.  انظر "ال�ش
ن الذين يريدون االتصال بشكل مبارسش بمنصة المدفوعات الجديدةNPP  حيازة حساب تسوية المدفوعات، وقد يكون حائزو هذا الحساب بنوكا وجهات إصدار النقود ب.  يجب عل المشارك�ي

.https://nppa.com.au/accessing-the-platform/ ،NPPA ،"Accessing the Platform" ونية.  انظر لك�ت االإ
، والمؤسسات الحكومية المرتبطة به )40%(، ج.  ي ن الشع�ب ي يطلق عليها أيضا Wanglian هم بنك الص�ي

ي مؤسسة اتحاد الشبكات للمقاصة NUCC ال�ت
حملة االأسهم الرئيسيون �ن

 .III" :9.6%(، ومنصات أطراف أخرى للدفع )40.8%(. انظر( Alipayو )%9.6( Tencent ومؤسسة
Big tech in Finance: Opportunities and Risks" https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.pdf.د. 
ي ACH Colombia منذ عام 2018.ه. 

ونيةSEDPES  قد تكون أعضاء �ن لك�ت ي الودائع والمدفوعات االإ
كات المتخصصة �ن ال�ش

كات المرخص لها إصدار أدوات الدفع المسبق، و.  ي UPI ال تزال مقترصة عل البنوك. لكن خدمة المدفوعات الفورية IMPS متاحة أيضا لل�ش
، كانت العضوية �ن  ح�ت تاريخ الن�ش

ة لجهات غ�ي مرصفية. وتتيح UPI المشاركة غ�ي المبارسش

طالق وذلك تبعا لحوكمة االتفاقية. وتوضع  باتخاذ القرارات عل االإ
ي العادة من خالل الوثائق الحاكمة للمنظمة، ويرتبط 

معاي�ي االأهلية �ن
د عل سبيل  ي الغالب باالتفاقية من خالل اتفاق رسمي يُحدِّ

االأعضاء �ن
وط العضوية والحقوق ومعاي�ي إنهاء العضوية. المثال رسش

ويتضمن الجدول 3 بعض االأمثلة عن كيف يسهم المشاركون 
ي 

ي العضوية، وكتابة القواعد، والملكية �ن
عل اختالف أنواعهم �ن

مختلف االتفاقيات.
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التسوية

الة البد�

ا�تفاقية

ين. ين وغ�	 المبا� � المبا� اف بوجه عام انطباقا متماث  ع� كٍل من المشارك�	 � ينطبق ا��

هل تتعاقد المنظ�مة بشكل مبا� مع ا�تفاقية؟
َم من خ�ل كيان آخر تربطه ع�قة تعاقدية مع ا�تفاقية؟ أم أن ا�تفاقات تُ��

الة؟ هل تندمج المنظ�مة بشكل مبا� مع البد�
الة؟ أم أنها تقوم بتسوية المدفوعات من خ�ل كيان آخر تربطه صلة بالبد�

	 ا�تفاقية؟ �� � � هل تحوز الُمنظ�مة حسابا لدى وكيل التسوية الُمع�	
أم أنها تقوم بتسوية المعام�ت من خ�ل كيان آخر يحوز حسابا لدى وكيل التسوية؟

اف � ا��

ي تتم فيها 
ة باختالف السياقات ال�ت الشكل 6. تختلف دللت المشاركة غ�ي المبا�ش

ة المشاركة غ�ي المبا�ش

يشتمل الكث�ي من أنظمة الدفع الفوري أيضا عل شكل من أشكال 
ة مدلوالت مختلفة  ة. وللمشاركة غ�ي المبارسش المشاركة غ�ي المبارسش

تبعا للسياق السائد، لكنها بوجه عام تش�ي إل واحد أو أك�ش مما يلي 
)انظر الشكل 6(:

إذا كان المشارك يتعامل بشكل مبارسش مع االتفاقية كعضو.  •

تمام  الة الإ إذا كان المشارك يتصل بشكل مبارسش مع البدَّ  •
المعامالت.

إذا كان المشارك يقوم بتسوية المعامالت بشكل مبارسش مع   •
وكيل التسوية. 

ي حوكمة 
ة �ن ة و/أو غ�ي المبارسش وغالبا ما تحدث المشاركة المبارسش

ادف. عل سبيل  الة، والتسوية بشكل م�ت االتفاقية، واالتصال بالبدَّ
ن  اليا المشارك�ي ي أس�ت

المثال، تلزم منصة المدفوعات الجديدة �ن
ي بنك االحتياطي 

ين بحيازة حساب لتسوية المعامالت �ن المبارسش
اليا )RBA(. ويجب عليهم أيضا أن يصبحوا من حملة االأسهم  الأس�ت

ي الذي يمتلك االتفاقية )منصة المدفوعات الجديدة 
ي الكيان القانو�ن

�ن
اليا 2019ب( ولهذا السبب، وأيضا العتبارات محتملة تتعلق  الأس�ت
ا لديه حساب لتسوية  بالقدرات الفنية والتكاليف، فإن بنكا مرخصَّ
الي يحق له إن أراد أن يصبح  ي بنك االحتياطي االأس�ت

المعامالت �ن
ي االتفاقية.

مشاركا غ�ي مبارسش �ن

ي السوق مدى تأث�ي المشاركة 
د أيضا السياق السائد �ن وقد يُحدِّ

ي مجال آخر. 
ة �ن ي أحد المجاالت عل المشاركة المبارسش

ة �ن المبارسش
ي المكسيك حيث يخدم نظام المدفوعات 

فعل سبيل المثال، �ن
ن البنوك SPEI كال من نظام الدفع الفوري ونظام  ونية ب�ي لك�ت االإ

ون  جمالية االآنية، البد أن يحتفظ المشاركون المبارسش التسويات االإ
ي الهند، 

ي المقاصة أيضا بحسابات تسوية لدى البنك المركزي. و�ن
�ن

ي مؤسسة المدفوعات 
ونية أعضاء �ن لك�ت جهات إصدار النقود االإ

الوطنية الهندية ويتصلون بشكل مبارسش بخدمة المدفوعات الفورية 
IMPS، لكن جرت العادة أنهم ال يتصلون بشكل مبارسش بواجهة 

.UPI المدفوعات الموحدة

ي غ�ي ذلك "أعضاء كاملون" قد 
ن الذين هم �ن ولكن بعض المشارك�ي

الة الأسباب تتعلق بالسعة  يختارون االتصال بشكل غ�ي مبارسش بالبدَّ
والقدرات الفنية. فعل سبيل المثال، يشتمل نظام بيسالنك 

ي 
ي كينيا عل عدة بنوك مشاركة تحمل العضوية الكاملة �ن

PesaLink �ن
ن )البنك 

َّ االتفاقية وتحوز حسابات تسوية لدى وكيل التسوية الُمع�ي
الة بشكل غ�ي مبارسش من خالل الصالت  المركزي(، لكنها تتصل بالبدَّ

مع مزودي الخدمات االآخرين.

جمالية االآنية  وإذا حدثت التسوية من خالل نظام التسويات االإ
ي الغالب، فإن قواعد البنك 

لدى البنك المركزي كما هو الحال �ن
المركزي بشأن من يحق له حيازة حسابات التسوية لدى البنك 

ة القدرة  المركزي ستنطبق عل االأرجح. وتقرص بنوك مركزية كث�ي
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عل حيازة حسابات التسوية عل البنوك. ولكن توجد استثناءات. 
ففي المكسيك، يُسمح لبعض المؤسسات غ�ي المرصفية بحيازة 

حسابات تسوية لدى البنك المركزي إذا أوفت بالمعاي�ي التشغيلية 
ي ناميبيا، يجوز أن تحوز البنوك والمؤسسات 

واالأمنية الصارمة.12 و�ن
غ�ي المرصفية حسابات تسوية لدى البنك المركزي لكن يجب عل 

المؤسسات غ�ي المرصفية تقديم ضمانات إضافية.

ي أٍي من هذه المجاالت 
وال تستبعد المشاركة غ�ي المبارسش �ن

ي مجال آخر مع أن المتطلبات تختلف 
ة �ن ورة المشاركة المبارسش بالرصن

ن اتفاقيات الدفع الفوري. وعل النقيض من  اختالفا واسعا ب�ي
ذلك، تحظر بعض أنظمة الدفع الفوري بشكل كامل المشاركة غ�ي 

يا وبولندا.13 انظر الجدول 4. ي نيج�ي
ة - كما هو الحال �ن المبارسش

مته لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق  ي المقاصة والتسوية عىل النحو الذي قدَّ
الجدول 4. المشاركة �ف

مؤسسات غ�ي مرصفية أالبنوكالتنفيذالبلد

ي المقاصة
ةالمشاركة �ف ةمبا�ش ةمبا�ش ةغ�ي مبا�ش ةغ�ي مبا�ش ةمبا�ش غ�ي مبا�ش

ي التسوية
ةالمشاركة �ف ةمبا�ش ةغ�ي مبا�ش ةمبا�ش ةغ�ي مبا�ش ةغ�ي مبا�ش غ�ي مبا�ش

ونية EBS كوريا لك�ت √√√√√√الخدمات الوطنية االإ

ن البنوك RTC جنوب أفريقيا √نظام المقاصة االآنية ب�ي

لي ATM كوريا
√√√√√√نظام الرصف النقديCD/الرصاف االآ

√√√√خدمات المدفوعات االأرسع FPS المملكة المتحدة
ن نت IBPS  الص�ي ن�ت √√نظام تسوية المدفوعات المرصفية ع�ب االإ

نت IMPS الهند ن�ت √√√√نظام تسوية المدفوعات المرصفية ع�ب االإ

√√√نظام BiR للدفع ع�ب الهاتف المحمولالسويد

√BKM Expressتركيا

ونية Jiffy إيطاليا لك�ت √√√√√منصة جيفي للمدفوعات االإ

ن البنوكFAST سنغافورة √منصة فاست للتحويالت االآنية ب�ي

ونية ع�ب الهاتف سوي�ا لك�ت تطبيق توينت للتحويالت االإ
 Twint المحمول

√

ن البنوكSPEI المكسيك ونية ب�ي لك�ت √نظام المدفوعات االإ

ي تقديم 
شارة إل أي كيان يشارك �ن ي تقبل الودائع. ويُستخَدم تعب�ي "غ�ي المرصفية" لالإ

ها من المؤسسات المالية ال�ت شارة إل البنوك وغ�ي أ. الأغراض هذا الجدول يُستخدم تعب�ي "بنوك" لالإ
ي تقديم قروض.

خدمات مدفوعات التجزئة وال يتصل نشاطه الرئي�ي بقبول الودائع من الجمهور واستخدام هذه الودائع �ن

المصدر: لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق، 2016 أ.

ي االأوراق المالية، 
ن �ن ي نظام SPEI منها 17 من السمارسة المتعامل�ي

ة �ن ي 2014، شارك نحو 44 مؤسسة غ�ي مرصفية مشاركًة مبارسش
وبحلول يناير/كانون الثا�ن  12

دارة صناديق معاشات التقاعد،  كتان الإ كة للتمويل االأصغر والخدمات المالية، ورسش ، و11 رسش ن كات للتأم�ي ، وسبع رسش ي كات للرصف االأجن�ب  وأربع رسش
 ،SPEI ي نظام

ن 1.4% من حجم التعامالت �ن ن مجتمع�ي كة لالتصاالت. ويبلغ نصيب هؤالء المشارك�ي دارة صناديق االستثمار، ورسش كتان الإ ورسش
ي تم تسويتها من خالل هذا النظام )لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2014(.

و2.6% من القيمة ال�ت
ي )2015(.

للمزيد من المعلومات عن تجربة بولندا، انظر بنك بولندا الوط�ن  13

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ
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الجوانب القتصادية لالتفاقية

رات االقتصادية الأنظمة الدفع الفوري أنظمة الدفع  تماثل الم�ب
االأخرى. فالمستهلكون )أو التجار( يدفعون رسوم المعامالت إل 

، ويدفع هؤالء المشاركون  ن مزودي الخدمات المالية المشارك�ي
ي تدير نظام 

الة للمنظمة )للمنظمات( ال�ت رسوم االتفاقية والبدَّ
ن بشأن رسوم  ن المشارك�ي الدفع، وقد تكون هناك ترتيبات ب�ي

رات  ز التوصيفات التالية عل الم�ب ن االأطراف. وتُركِّ المعامالت ب�ي
االقتصادية الأوامر الدفع )Push payments(، وهي أك�ش االأشكال 

ي تساندها أنظمة الدفع الفوري. 
شيوعا للدفع ال�ت

/ ي
وحينما يتعلق االأمر بالمدفوعات المستندة إل التشغيل البي�ن

الة  لي البدَّ ن ومديري االتفاقية، وُمشغِّ التبادلي فإن للعمالء والمشارك�ي
حوافز اقتصادية خاصة بكل منهم. إن تحقيق استدامة االتفاقية من 
ن هذه الحوافز لتعزيز أحجام  الناحية االقتصادية يكفل المواءمة ب�ي

المعامالت الالزمة لتحقيق االنتشار عل نطاق واسع. وتتطلَّب 
ن  ن الحوافز أوال فهم كيف يمكن أن تختلف الحوافز ب�ي المواءمة ب�ي

ن )انظر الجدول 5(. الفاعل�ي

ي نظام الدفع الفوري 
ف �ف ف الرئيسي�ي الجدول 5. الحوافز القتصادية للفاعل�ي

الةالمشاركونالعمالء ل البدَّ مدير التفاقية/ُمشغِّ

ماذا يريد 

الفاعلون 

الرئيسيون؟

ن  ترك انطباع جيد لدى العمالء يتم�ي

بانخفاض مستوى الرسوم، وتحسن 

القدرة عل االستخدام، والتحويل 

الفوري لالأموال.

تحقيق أرباح عن طريق زيادة أحجام 

المعامالت وخفض التكاليف.

إيرادات لتغطية التكاليف، واالستثمار، وإذا كان القصد 

. ن تحقيق أرباح تقديم عائد إل المالك�ي

ماذا يكسب 

الفاعلون 

الرئيسيون وماذا 

يدفعون؟

ن رسوم  يدفعون للمشارك�ي

المعامالت.

وقد يدفعون سعرا أعل مقابل 

. ي
المعامالت القابلة للتشغيل البي�ن

ي يدفعها العمالء.
يكسبون الرسوم ال�ت

 ويدفعون رسوما لمدير االتفاقية 

الة. ل البدَّ و/أو ُمشغِّ

ويدفعون أو يكسبون رسوم المعامالت 

ن االآخرين. ن االأطراف إل/من المشارك�ي ب�ي

ن عل أساس االستخدام  يكسبون رسوما من المشارك�ي

و/أو المشاركة.
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ي توجيه القرارات المتصلة بالجوانب القتصادية لالتفاقية: 
ثالثة أسئلة يمكن أن تساعد �ف

ي يدفعها العمالء؟
/التبادلي عل الرسوم ال�ت ي

ما التأث�ي المحتمل للتشغيل البي�ن  •

ن الحوافز؟ ن االأطراف للموازنة ب�ي كيف ينبغي تطبيق رسوم التعامل ب�ي  •

؟ ن مة للمشارك�ي الة الُمقدَّ كيف ينبغي تسع�ي خدمات االتفاقية والبدَّ  •

/التبادلي عىل الرسوم  ي
ما التأث�ي المحتمل للتشغيل البي�ف

ي يدفعها العمالء؟
ال�ت

دو  ي العادة مزوِّ
دها �ن ي سوق تنافسية، رسوم معامالت العمالء يُحدِّ

�ن
الخدمات بشكل منفصل ما لم تقيِّد اللوائح التنظيمية هذه القدرة. 

ي 
ي تحديد أسعار المستخدم النها�أ

ونادرا ما يكون لالتفاقية دور �ن
ي االأردن وغانا والمكسيك. 

ولكن ثمة استثناءات مثل ما يوجد �ن
د االتفاقية رسوم العمالء، يشارك الُمنظِّم غالبا  وحيثما تحدِّ

ي عملية اتخاذ القرارات.
�ن

ي رسوما أعل من العمالء عن المعامالت 
وقد يقرر المشاركون تقا�ن

ن سعر المعامالت عل  ن ب�ي ، ومن ثم التمي�ي ي
القابلة للتشغيل البي�ن

ي تُجَرى خارج منصاتهم. وقد تتباين 
منصاتهم الخاصة وتلك ال�ت

 : ي االأسعار، وقد تشتمل عل ما يلي
ن لهذا التمايز �ن رات المشارك�ي م�ب

داد التكاليف، مثل رسوم  تغطية التكاليف. قد يريدون اس�ت  •
. ي

ي المعامالت القابلة للتشغيل البي�ن
الة الُمتكبَّدة �ن االتفاقية والبدَّ

داد تكلفة  يرادات. قد يريدون اس�ت التعويض عن فقدان الإ  •
ي كان العميل - خالفا 

الفرص الضائعة مثل رسوم السحب ال�ت
لذلك - سيدفعها لمنصتهم. 

اتيجيا. قد يسعى المشاركون إل استخدام  حماية الشبكة إس�ت  •
أسعار أعل خارج الشبكة كحافز إل الحد من المعامالت القابلة 

ي شبكتهم. 
ي واالحتفاظ بالعمالء �ن

للتشغيل البي�ن

ي سعر أعل مقابل التحويالت المستندة إل قابلية 
ومع أن تقا�ن

ي بعض السيناريوهات، 
ي قد يكون استجابة معقولة �ن

التشغيل البي�ن
ي الغالب هدف االتفاقية ككل، وهو تعظيم أحجام 

فإنه يقوض �ن
التعامل وترك انطباع لدى العمالء عن خدمة سلسلة خالية من 

المشاكل. ولذلك، فإن بعض االتفاقيات مثل جهات إصدار النقود 
انيا تتضمن قيودا متفقا عليها عل هذا النوع من  ن ي ت�ن

ونية �ن لك�ت االإ
ن االأطراف قد تكون حينئذ  تمايز االأسعار، لكن رسوم المعامالت ب�ي

ن الحوافز.  مطلوبة للموازنة ب�ي

1

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ



ف الأطراف للموازنة  كيف ينبغي تطبيق رسوم المعامالت ب�ي
ف الحوافز؟  ب�ي

مي  ن من ُمقدِّ ن االأطراف المشارك�ي تُدفع رسوم المعامالت ب�ي
. وال  /التبادلي ي

ي ترتيب خدمة التشغيل البي�ن
الخدمات المالية �ن

الة، ووكيل التسوية شيئا من  ل البدَّ يكسب مدير االتفاقية وُمشغِّ
ن االأطراف ليست رسوما  هذه الرسوم. ورسوم المعامالت ب�ي

يدفعها العمالء مع أنه قد تكون لها آثار )إيجابية أو سلبية( عل 
ي نهاية المطاف.

ي يدفعها العمالء �ن
االأسعار ال�ت

ن االأطراف بوجه عام لموازنة شكل ما  وتُطبَّق رسوم المعامالت ب�ي
ي رسوم 

من االختالل االقتصادي. ونظراً الأن العمالء ال يمكن تقا�ن
المعامالت منهم إال إذا كانوا يحوزون حسابا، فمن المحتمل أن 
ن دخال من المعاملة بينما يتحمل المشارك  يحقق أحد المشارك�ي

االآخر التكلفة.

ن  فعل سبيل المثال، لو أن عميال لديه حساب يتيحه أحد المشارك�ي
سحب أمواال من وكيل مشارك آخر، فإن المشارك الذي يحوز 

الحساب يتقا�ن رسوما من العميل، لكن المشارك الذي يمتلك شبكة 2
ي مثل هذا السيناريو، قد يكون 

التوزيع يتكبد معظم التكلفة. و�ن
وريا لموازنة الحوافز. ن االأطراف �ن ي رسوم المعامالت ب�ي

تقا�ن

ومع أن التوصيفات واالأمثلة التالية تخص أنظمة الدفع الفوري، 
ي تتعلق بأشكال الدفع 

فإن المبادئ بوجه عام هي نفس تلك ال�ت
االأخرى، مثل المعامالت ببطاقات االئتمان.

ن االأطراف: وفيما يلي النماذج الثالثة لرسوم المعامالت ب�ي

المرسل يدفع. المشارك الُمرِسل يدفع للمشارك المتلقي.  .1

المتلقي يدفع. المشارك المتلقي يدفع للمشارك الُمرِسل.  .2

ن  ف الأطراف. ال أحد من المشارك�ي ل رسوم للمعامالت ب�ي  .3
يدفع لالآخر.
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التحويالت )من شخص إل آخر( 

غالبا ما تُطبَّق رسوم العمالء عن المعامالت من شخص الآخر 
عل المشارك الُمرِسل. ويتضمن هذا فقط رسوم إرسال 

ن عل 
َّ ي كث�ي من الحاالت قد يتع�ي

، مع أنه �ن ن ن حساب�ي أموال ب�ي

، تغادر االأموال منصة المشارك  ي
ي معاملة قابلة للتشغيل البي�ن

�ن
ي هذا فقدان إيرادات 

المرِسل. بالنسبة للبنوك المشاركة، قد يع�ن
ن من  ي تحويل االأموال. وبالنسبة للمشارك�ي

من أنشطة التوسط �ن
ي هذا فقدان إيرادات 

ونية، قد يع�ن لك�ت جهات إصدار النقود االإ
ي يدفعها العمالء. 

ي المستقبل من الرسوم ال�ت
من المعامالت �ن
انظر الشكل 8.

ي غياب آلية للموازنة، سيتقا�ن المشارك الُمرِسل بوجه 
و�ن

عام سعرا أعل للمعامالت خارج الشبكة للتعويض عن فقد 

العميل 
المتلقي

د  مزو�
الخدمات المالية  

يدفع رسوم العميل
ا	
موال الرئيسية

العميل 
الُمرِسل

الشكل 7. معامالت الدائرة المغلقة من شخص لآخر 

ف الأطراف  ي من شخص لآخر مع عدم وجود رسوم للمعامالت ب�ي
الشكل 8. المعامالت القابلة للتشغيل البي�ف

ي بيئة ذات 
العميل المتلقي أن يدفع رسوم السحب أيضا. و�ن

دائرة مغلقة، تبقى االأموال داخل الشبكة ويستمر تداولها. 
انظر الشكل 7.

ي المستقبل. بل إن بعض االتفاقيات تتضمن رسما 
إيرادات �ن

ي نموذج 
ن االأطراف عل هذه المعامالت �ن للمعامالت ب�ي

ن  ن الُمرسل�ي "الُمرِسل يدفع" عل فرضية أن المشارك�ي
ن االأطراف  ون رسوم ما ب�ي سيتقاضون سعرا أعل ويعت�ب

يرادات" الناجمة عن تلك العالوة مع المشارك  "حصة من االإ
المتلقي. لكن تأث�ي هذه السياسة هو أنها تدفع إل مزيد من 

. ي
االرتفاع لسعر المعاملة القابلة للتشغيل البي�ن

مالك 
ا�تفاقية

ل  ُمشغ�
الة البد�

المشارك 
المتلقي

العميل 
المتلقي

المشارك 
الُمرِسل

وكيل 
التسوية

يدفع رسوم العميل
ا	
موال الرئيسية

رسائل المقاصة
يدفع رسوم ا	تفاقية

الة يدفع رسوم البد�

العميل 
الُمرِسل

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ
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ي سعر أعل من العميل مقابل معاملة قابلة 
قد يساعد تقا�ن

ن الحوافز، لكنه قد يقوض  ي عل الموازنة ب�ي
للتشغيل البي�ن

ي تحقيق النتيجة المثلي فيما يتصل 
أيضا هدف االتفاقية �ن

بتجربة العميل وتعزيز حجم المعامالت. ولذلك، تُطبِّق بعض 
ن االأطراف عل أساس  االتفاقيات نموذج رسوم للمعامالت ب�ي
ن  ن المشارك�ي "المتلقي يدفع" بدال من ذلك لموازنة الحوافز ب�ي

تحويالت مجمعة 

تها  الجوانب االقتصادية لمعامالت الدفع بالجملة مماثلة لنظ�ي
ي المعامالت من شخص الآخر من حيث إن العميل المرسل 

�ن
رات الختيار نموذج  يدفع بوجه عام رسوم المعامالت. والم�ب

ي الغالب أيضا مماثلة. 
ن االأطراف �ن رسوم المعامالت ب�ي

ي الغالب 
ولكن الرسوم لتحويالت حسابات بالجملة يجري �ن

التفاوض بشأنها مع الجهة المرسلة. ويجب أن يؤخذ هذا 
ي االعتبار عند تقييم الحوافز االقتصادية لكل مشارك 

�ن
ن االأطراف.  وأي دور محتمل لرسوم المعامالت ب�ي

ي إطار "المتلقي يدفع"
ف الأطراف �ف ي من شخص لآخر مع رسوم للمعامالت ب�ي

الشكل 9. المعامالت القابلة للتشغيل البي�ف

ي الوقت نفسه إبقاء الرسوم عل العمالء خارج الشبكة 
و�ن

عند نفس مستوى الرسوم داخل الشبكة، ومن ثم منع 
ي تقودها جهات 

ي االأسعار. وتستخدم االتفاقيات ال�ت
التمايز �ن

انيا وأوغندا هذا النموذج.  ن ي ت�ن
ونية �ن لك�ت إصدار النقود االإ

انظر الشكل 9.

مالك 
ا�تفاقية

ل  ُمشغ�
الة البد�

المشارك 
المتلقي

العميل 
المتلقي

المشارك 
الُمرِسل

وكيل 
التسوية

يدفع رسوم العميل
تحويل ا	
موال الرئيسية 

رسائل المقاصة
يدفع رسوم ا	تفاقية

الة يدفع رسوم البد�
� ا	
طراف يدفع رسوم المعام�ت ب��

العميل 
الُمرِسل
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مدفوعات للتجار. 

ي رسوم المعامالت عن المدفوعات للتجار 
يمكن تقا�ن

ي معاملة واحدة 
من التاجر أو العميل الذي يدفع أو كليهما �ن

. نة لمعامالت دفع الفوات�ي ي أشكال ُمعيَّ
عل سبيل المثال كما �ن

ي عل من سيدفع، 
ويتوقف النموذج المناسب للتشغيل البي�ن

العميل أم التاجر. وحيثما يتم تحميل العمالء رسوم 
المعامالت، فإن الحوافز وخيارات النموذج تماثل المعامالت 

من شخص الآخر، باستثناء أن المشارك المتلقي يتحمل االآن 
ضافية للحفاظ عل شبكة التاجر. هذه التكلفة  التكلفة االإ

ضافية قد تؤدي إل تسوية الحوافز مع المشارك الُمرِسل  االإ
ان لصالح  ن الذي يخ� دخال من منصته أو ح�ت إل إمالة الم�ي

تيب المعمول به.  نموذج المرسل يدفع وذلك تبعا لل�ت

ف الأطراف  ي حيث يدفع التاجر رسوم المعامالت ويتم تطبيق رسوم المعامالت ب�ي
الشكل 10. مدفوعات التاجر القابلة للتشغيل البي�ف

لموازنة الحوافز 

وحيثما يتم تحميل التجار رسوم المعامالت، قد يطلب 
المشارك الذي لديه حساب العميل أن يقوم المشارك 

ل الرسوم بدفع رسوم  الذي لديه حساب التاجر ويُحصِّ
ن االأطراف - السيما إذا كان المشارك الذي  المعامالت ب�ي

ة مثل رسوم  ي التكاليف المبارسش
لديه حساب العميل يشارك �ن

تحويل المعامالت.

ي النموذج الذي يدفع فيه التاجر رسوم المعامالت، 
و�ن

ويدفع فيه المشاركان الُمرِسل والمتلقي كالهما رسوم 
التحويل، فإن هيكل الرسوم من المرجح أن يظهر كما هو 

ي الشكل 10.
ن �ن

َّ ُمب�ي

مالك 
ا�تفاقية

ل  ُمشغ�
الة البد�

المشارك 
المتلقي

التاجر 
المتلقي

المشارك 
الُمرِسل

وكيل 
التسوية

يدفع رسوم التجار 
التحويل الرئي� ل��موال 

رسائل المقاصة
يدفع رسوم ا�تفاقية

الة يدفع رسوم البد�
  ا��طراف يدفع رسوم المعام�ت ب

العميل 
الُمرِسل

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ
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ف الحوافز ف الأطراف للموازنة ب�ي ي مع تطبيق رسوم المعامالت ب�ي
ي إطار التشغيل البي�ف

يداع النقدي لدى الوكيل �ف الشكل 11. الإ

مالك 
ا�تفاقية

ل  ُمشغ�
الة البد�

المشارك 
المتلقي

العميل 
المتلقي

المشارك 
الُمرِسل

وكيل 
التسوية

يدفع عمولة للوكيل 
التحويل الرئي�� ل�موال 

رسائل المقاصة
يدفع رسوم ا�تفاقية

الة يدفع رسوم البد�
� ا��طراف يدفع رسوم المعامت ب��

الوكيل 
الُمرِسل

يداع والسحب النقدي  الإ

ي تدعم 
يداع والسحب النقدي من الحسابات ال�ت يحدث االإ

ي تقودها 
المدفوعات الفورية بعدة طرق. ففي االأسواق ال�ت

ي الغالب من خالل فروع هذه البنوك 
البنوك، قد يحدث هذا �ن

ن  . وتتشابه النماذج االقتصادية ب�ي لي
أو أجهزة الرصاف االآ

ز  مختلف قنوات الوصول إل المدفوعات، لكن هذا القسم يُركِّ
ي 

ي غالبا ما تعتمد عليها الخدمات �ن
عل شبكات الوكالء، ال�ت

بلدان االأسواق الصاعدة.

ي العادة يكون 
يداع النقدي �ن وبالنسبة لشبكات الوكالء، فإن االإ

ي 
مجانا للعمالء، بينما يُفَرض رسم عل السحب النقدي. و�ن

، تُدفع عمولة للوكيل عن أداء هذه الخدمة. وحينما  ن الحالت�ي
يداع النقدي إل  ي معامالت االإ

ال ينتمي الوكيل الُمستخَدم �ن

المشارك نفسه الذي ينتمي إليه العميل الذي يودع المال، 
فإنه قد يحدث اختالل الأن المشارك الذي يتكبد التكلفة مثل 
ي شبكة الوكيل ليس هو المشارك 

تكلفة االحتفاظ بالسيولة �ن
ي يدفعها العميل 

يراد من الرسوم ال�ت الذي يحصل عل االإ
ي هذه الحاالت، قد يلزم فرض رسم عل 

ي المستقبل. و�ن
�ن

ن الحوافز. انظر الشكل 11. ن االأطراف للموازنة ب�ي المعامالت ب�ي

ي للسحب النقدي، تقف 
بالنسبة لمعاملٍة قابلة للتشغيل البي�ن

ي نقيض تماما. وينشأ 
الحوافز وآلية الموازنة المطلوبة عل طر�ن

ي حوزته حساب العميل 
االختالل حينما يقوم المشارك الذي �ن

ل تكلفة  بتحصيل رسم السحب النقدي، لكن مشاركا آخر يتحمَّ
ي نقطة تقديم الخدمة. انظر الشكل 12.

االحتفاظ بالسيولة �ن

ف الحوافز ف الأطراف للموازنة ب�ي ي مع تطبيق رسوم المعامالت ب�ي
ي إطار التشغيل البي�ف

الشكل 12. السحب النقدي لدى الوكيل �ف

� ا��طراف يدفع رسوم المعام�ت ب��

مالك 
ا�تفاقية

ل  ُمشغ�
الة البد�

المشارك 
المتلقي

الوكيل 
المتلقي

المشارك 
الُمرِسل

وكيل 
التسوية

يدفع رسوم العميل
التحويل الرئي�� ل��موال 

يدفع عمولة الوكيل 
رسائل المقاصة

يدفع رسوم ا�تفاقية
الة يدفع رسوم البد�

العميل 
الُمرِسل
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مدفوعات تشمل القطاع العام 

ي تتعلق بأنواع 
تشبه الحوافز لمدفوعات القطاع العام تلك ال�ت

المعامالت االأخرى. عل سبيل المثال، المدفوعات الحكومية 
للحماية االجتماعية تُطبِّق بوجه عام المنطق نفسه الذي يستند 

إليه تحويل حسابات بالجملة. وتشبه المدفوعات من العمالء 

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ

ف الأطراف  تحديد رسوم المعامالت ب�ي

ن االأطراف عل االعتبارات  يتوقف مقدار رسوم المعامالت ب�ي
االقتصادية لالتفاقية وطبيعة االختالل االقتصادي. وعل 

الرغم من أن الرسوم يمكن أن تستند إل التكاليف الُمتكبَّدة 
ي نهاية المطاف 

أو فرص الدخل الضائعة، فإنه يجب �ن
تحديدها عل أساس أن هدفها تهيئة تكافؤ الفرص الذي 
ق أفضل انطباع ممكن  ع عل نمو المعامالت ويحقِّ يُشجِّ

لدى العمالء.

ن االأطراف للفحص  وقد تخضع رسوم المعامالت ب�ي
والتدقيق من جانب السلطات المنظمة للمنافسة إذا نُِظر إليها 

ن لتثبيت االأسعار أو لوضع حد  ن المتنافس�ي عل أنها تآمر ب�ي
أد�ن مصطنع لالأسعار للعمالء. ويجب دراسة عملية تحديد 

ن االأطراف دراسًة وافية، والتشاور  رسوم المعامالت ب�ي
ي هذا الشأن مع السلطات المعنية المنظمة للمنافسة. 

�ن

ي ترتيبات 
ن االأطراف �ف ويُمِكن تحديد رسوم المعامالت ب�ي

ثنائية أو متعددة الأطراف، ومتماثلة أو غ�ي متماثلة.

ن  ف الأطراف ب�ي ويُتَفق عل الرسوم الثنائية للمعامالت ب�ي
. وقد يساعد هذا النهج عل معالجة  ن ي من المشارك�ي

مثا�ن
الشواغل المتعلقة بتحديد االأسعار لدى السلطات التنظيمية 

للمنافسة. ومع ذلك، قد تبقى الشواغل بشأن سوء استخدام 
ي تحديد االأسعار وإمكانية توسيع 

ي السوق �ن
الوضع المهيمن �ن

تيب. وقد يستخدم المشاركون الحاليون  نطاق هذا ال�ت

ائب أو فوات�ي المرافق المدفوعات  إل الحكومة مثل الرصن
ي إطار هذه 

للتجار. واالعتبارات االقتصادية لتحديد الحوافز �ن
المعامالت متشابهة أيضا.

ي وجه" 
غالق االأبواب �ن ي لالأسعار أيضا "الإ

التحديد الثنا�أ
لة  ن الجدد إل السوق من خالل إجراء مفاوضات ُمطوَّ الداخل�ي

وط مجحفة. أو فرض رسش

ي ترتيب متعدد الأطراف 
ف الأطراف �ف ويُتَفق عل الرسوم ب�ي

عل مستوى االتفاقية، وتكون أوسع نطاقا، لكنها قد تتعرض 
النتقادات من السلطات المنظمة للمنافسة فيما يتصل بتحديد 
تيب متعدد االأطراف لوضع رسوم  االأسعار. ولذلك، فإن ال�ت

ي الغالب تدخل السلطات 
ن االأطراف يتطلب �ن المعامالت ب�ي

التنظيمية أو موافقتها. ويُمكن أن يتولَّ تحديد الرسوم 
متعددة االأطراف المشاركون أو االتفاقية أو سلطة تنظيمية. 
ويُمِكن أيضا أن يقوم باحتسابها االتفاقية من خالل أسلوب 
متسق يُتَفق عليه مع السلطات التنظيمية. ولكل نهٍج مزاياه 

ن  ي الغالب إل الموازنة ب�ي
وعيوبه. وتهدف هذه الرسوم �ن

ن وخطر التعرض للطعن من السلطات  أولويات المشارك�ي
المنظمة للمنافسة.

ن االأطراف إل ما إذا  ي رسوم المعامالت ب�ي
ويش�ي التماثل �ن

كان المشاركون يدفعون بعضهم إل بعض نفس الرسم. 
أ أك�ب الشبكات أو أوسع  ا الرسوم غ�ي المتماثلة فقد تكا�ن وأمَّ

شبكات التوزيع، لكنها قد تؤدي أيضا إل تفاقم اختالالت 
ي السوق.

المنافسة �ن
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مة  الة الُمقدَّ كيف ينبغي تسع�ي خدمات التفاقية والبدَّ

؟  ف للمشارك�ي

الة، يجب أن يُغطِّي  لتحقيق االستدامة المالية لالتفاقية والبدَّ
التمويل استثمارات رأس المال )االأولية والجارية( ومصاريف 
ة(. وقد تشتمل هذه التكاليف عل  التشغيل )الثابتة والمتغ�ي

الة أو كليهما، إذا كانت نفس  عمليات االتفاقية، أو عمليات البدَّ
اعى أيضا  ُ ن معا. وحيثما يوجد دافع للربح، س�ي المنظمة تدير االثن�ي

توليد عوائد لحملة االأسهم.

؛  ن ويُمِكن إدرار التمويل الالزم من خالل )1( مساهمات المالك�ي
؛ )3( الرسوم  ن ي تُدفع للمشارك�ي

)2( الرسوم )الدورية( الثابتة ال�ت
؛ أو )4( بعض هذه  ن ي تدفع للمشارك�ي

ة )لكل معاملة( ال�ت المتغ�ي
السبل مجتمعة.

 ، ن ن المشارك�ي وإذا كان متوقعا تقاسم التكاليف بالتساوي فيما ب�ي
فإن أبسط الخيارات لهذا الغرض هو رسم ثابت لكل مشارك. 

داد  ا بالفعل إل درجة تكفي الس�ت وإذا كان حجم المعامالت كب�ي
التكاليف بسعر معقول للمعاملة الواحدة، فإن فرض رسم 

متغ�ي عل أساس الحجم الفعلي لمعامالت كل مشارك قد يكون 
أفضل طريقة لضمان تقاسم التكاليف عل نحو متناسب. وإذا لم 

ة بدرجة تكفي لدعم تكلفة معقولة  تكن أحجام المعامالت كب�ي
للمعاملة الواحدة، أو إذا كان من الصعب التنبؤ بحجم المعامالت، 
ة. فقد يكون من المناسب اعتماد مزيج من الرسوم الثابتة والمتغ�ي

ن عل االأرجح  ي ال تستهدف الربح فسيتع�ي
ا المنظمات ال�ت وأمَّ

ي مرحلة مبكرة، ويتيح اعتماد 
داد التكاليف �ن أن تضمن اس�ت

نموذج للرسوم الثابتة تحقيق ذلك. ومن الممكن أن تختار هذه 2
ن أن الحاجة إل 

َّ ة إذا تب�ي المنظمات اعتماد نموذج للرسوم المتغ�ي
يرادات.  ن أك�ش أهمية من ضمان االإ ن المشارك�ي توزيع التكاليف ب�ي
وقد تُعِطي أي منظمة تتسم باستعداد أك�ب للمخاطرة ثقال أك�ب 

يرادات مع نمو  ي تنطوي عل احتمال زيادة االإ
ة ال�ت للرسوم المتغ�ي

حجم المعامالت، ولكن أيضا مع زيادة احتماالت الخسارة إذا لم 
تزد المعامالت.

ن أنه  ومن مزايا الرسوم الثابتة والمساهمات الرأسمالية للمالك�ي
ما لضمان تدفقات نقدية مطردة.  ن ُمقدَّ يمكن تحصيلها من المشارك�ي

ي تستند إل االأحجام الفعلية للمعامالت 
ة ال�ت ا الرسوم المتغ�ي وأمَّ

ن عليه تقدير  رًة - أي أن المالك سيتع�ي فال يمكن تحصيلها إال متأخِّ
التدفقات النقدية بقدر أك�ب من الدقة والعناية. 

وثمة جانب آخر ينبغي النظر فيه هو هل ينبغي تحصيل الرسوم 
ن عل أساس أحجام كٍل من معامالتهم الواردة  من المشارك�ي

والصادرة. فإذا كان الهدف تقسيم التكاليف تقسيما متناسبا، فإنه 
ة لكٍل من التدفقات  ي الرسوم الثابتة والرسوم المتغ�ي

يجب النظر �ن
ن الذين  الواردة والخارجة لضمان أال ينتهي المطاف بالمشارك�ي

ن  ينفقون أو يتلقون أك�ش بأن يدعموا بغ�ي وجه حق عمليات مشارك�ي
ي المملكة المتحدة، يجري جمع المدفوعات الواردة 

آخرين. و�ن
 ،FPS ي إطار نظام المدفوعات االأرسع

والخارجة لكل مشارك �ن
ي رسم 

ب حاصل القسمة �ن ، ثم �ن ن ثم قسمة المجموع عل اثن�ي
ة. انظر الجدول 6 لمعرفة المزيد عن هيكل  المعامالت المتغ�ي

.FPS الرسوم الكاملة لمخطط المدفوعات االأرسع

3

ي نظام المدفوعات الأ�ع بالمملكة المتحدة
الة �ف الجدول 6. هيكل رسوم التفاقية والبدَّ

المبلغنوع الرسومالرسوم

الة لينيه شهرياثابترسم الدعمرسم البدَّ 805 جنيهات إس�ت

الة  لينياً شهرياثابترسم االتصال بالبدَّ 8859 جنيهاً إس�ت

ي للفعاليةثابترسوم التسجيل 
لي�ن 68 ألف جنيه إس�ت

ي للمعاملةمتغ�يرسم المعاملة
لي�ن 0.012 جنيه إس�ت

لينياً للفعاليةثابتالرسوم القانونيةرسم االتفاقية 750 جنيهاً إس�ت

ي للمعاملةمتغ�يرسم المعاملة
لي�ن 0.013 جنيه إس�ت

.2020 ،FPS المصدر: المدفوعات االأرسع
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الة  الجدول 7. أمثلة لرسوم التفاقية والبدَّ

ما هو الرسم المتغ�ي المعقول للمعاملة الذي ينبغي تحصيله من 

الة؟  ف عن خدمات التفاقية/البدَّ المشارك�ي

ي رسم تحويل عن كل معاملة قد 
ي يتم فيها تقا�ن

ي الحاالت ال�ت
�ن

تثور االأسئلة التالية: ما هو الرسم المتغ�ي المعقول للمعاملة 
الواحدة؟ ما هو المبلغ المرتفع بدرجة تكفي لدعم خدمات 

الة، ولكنه أيضا منخفض بما يكفي لتشجيع  االتفاقية والبدَّ
ن عل تعزيز أحجام المعامالت؟ المشارك�ي

لسوء الحظ، ال توجد إجابات سهلة. فالمبلغ الذي ينبغي تقاضيه 
الة غالبا ما يتوقف عل النموذج المتبع  عن خدمات االتفاقية والبدَّ

ي تعمل عل أساس 
وظروف السوق. وتستخدم النماذج ال�ت

البلد/المنطقة، نظام الدفع 
الفوري

الةرسم التفاقية رسوم البدَّ

متغ�يثابتمتغ�يثابت

)NPP( اليا تستند الرسوم السنوية إل نموذج أس�ت
ذي ثالثة مستويات يستخدم حجم 

حصة االأسهم أ

ي رسوم االتفاقية(
نة �ن  )ُمتضمَّ

نمائية للجنوب  الجماعة االإ
االأفريقي SADC، منصة مقاصة 

 TCIB التحويالت الفورية

1000 دوالر رسما مبدئيا و100 
دوالر للتجديد

ي رسوم االتفاقية(0.02 دوالر للمعاملة
نة �ن  )ُمتضمَّ

منطقة مدفوعات اليورو 
الموحدة SEPA، نظام الدفع 

SCT Inst قليمي االإ

الة(215 يورو سنويا ل البدَّ  )يختلف تبعا لُمشغِّ

المملكة المتحدة، خدمات 
 FPS المدفوعات االأرسع

ي 
لي�ن 0.01269 جنيه إس�ت

للمعاملة
ي 

لي�ن 68 ألف جنيه إس�ت
لمرة واحدة، 9664 جنيهاً 

لينياً شهريا إس�ت

ي 
لي�ن 0.01205 جنيه إس�ت

للمعاملة

ي التكلفة الفعلية لكل معاملة باستخدام أحجام المعامالت الشهرية.
ل هذا النموذج إل نظام لتقا�ن أ. من المتوقع أن يتحوَّ

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/be-involved/ ،)EPC( ي ي االتفاقية"، مجلس المدفوعات االأورو�ب
اك �ن المصدر: المدفوعات االأرسع FPS، 2020. "رسوم االش�ت

.2019 ،)SADC( نمائية للجنوب االأفريقي scheme-participation-fees. الرابطة المرصفية للجماعة االإ

ن  داد التكاليف الرسوم فقط كآلية لتخصيص التكاليف ب�ي اس�ت
ن عل  ك�ي ي هذه الحاالت، قد يكون من االأفضل ال�ت

. و�ن ن المشارك�ي
ي النموذج الذي يستهدف الربح، 

انية الكلية لالتفاقية. و�ن ن الم�ي
ق المالك عائدا مفرطا  سيهتم المشاركون عل االأرجح بأال يُحقِّ

عل حساب السوق.

ة عند مستوى مرتفع للغاية، فمن  فإذا تم تحديد الرسوم المتغ�ي
ي يدفعها العمالء، وهو ما 

المحتمل أن يزيد المشاركون الرسوم ال�ت
يعوق نمو المعامالت. وإذا كان متوقعا أن تكون أحجام المعامالت 
ي رسوم ثابتة 

ي البداية، فإن تقا�ن
ي منخفضًة �ن

القابلة للتشغيل البي�ن
قد يكون أداة أفضل ح�ت تنمو هذه االأحجام. انظر الجدول 7.

اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ



مي الخدمات رات التجارية لُمقدِّ فهم الم�ب

/ ي
م الخدمات المالية بشأن التشغيل البي�ن شد وجهات نظر ُمقدِّ ستس�ت

التبادلي بالتأث�ي المتوقع عل أنشطته. ومن المحتمل أن يتوصل مقدمو 
ا تبعا لنموذج أعمالهم،  الخدمات إل استنتاجات مختلفة اختالفا كب�ي

اتيجية المتبعة. وقد تؤدي المعامالت الجديدة  س�ت وأوضاع السوق، واالإ
ي إل زيادة إيرادات المعامالت، لكنها قد تتسبَّب أيضا 

القابلة للتشغيل البي�ن
يرادات من أنواع المعامالت االأخرى. ي تقليص االإ

�ن

وقد يتم أيضا تطبيق مصاريف إدارية وتشغيلية جديدة، مثل االستعانة 
ن لدعم المسؤوليات التشغيلية الجديدة، أو حمالت التسويق،  بموظف�ي

أو تكاليف إصدار شهادات االعتماد. غ�ي أنه يمكن استيعاب بعض 
انيات التسويق. ن ن الحالية أو م�ي ي واجبات الموظف�ي

المصاريف التشغيلية �ن

الة وإجراء  وسيتكبَّد المشاركون الجدد عل االأرجح أيضا تكاليف دمج البدَّ
ي االأنظمة الرئيسية. وسيتم تكبُّد معظم هذه التكاليف حينما 

تعديالت �ن
يتواصل المشاركون أول االأمر، لكن المصاريف ستستمر مع إضافة خدمات 

وعات: جديدة. وتشمل بعض التكاليف الشائعة للم�ش

الة. ل البدَّ ي بُمشغِّ
الربط التق�ن  •

اعتماد الواجهات لكل نوع من أنواع المعامالت.  •

ي أنظمة المشارك وقنواته.
إجراء تعديالت �ن  •

جمالي التأث�ي عىل هامش الربح الإ

ةإبدال الُمنَتجاتتوليد هامش ربح جديد منافع غ�ي مبا�ش

تساهم المعامالت الجديدة الواردة والصادرة عل السواء 
 : ي

ي الدخل النها�أ
ة �ن خارج شبكة مقدم الخدمات مساهمًة مبارسش

ي يدفعها العمالء
الرسوم ال�ت   

رسوم التفاقية مطروحا منها   
الة رسوم البدَّ مطروحا منها   

ف الأطراف رسوم التعامل ب�ي مطروحا منها/مضافا إليها   
هامش ربح جديد  تساوي   

المعامالت الجديدة الواردة 
والصادرة عل السواء خارج شبكة 

م الخدمات قد تكون بديال عن  ُمقدِّ
المعامالت داخل الشبكة.

بدال مثل  قد تؤدي بعض أشكال االإ
ي زيادة 

تقليل معامالت تلقي االأموال �ن
هامش الربح، بينما تؤدي معامالت 

أخرى مثل معامالت �ف االأموال إل 
نقصان هامش الربح.

ي لالأموال 
وقد يستفيد المتلقي الصا�ن

ا المرسل  من زيادة أرصدة حساباته. أمَّ
ي فقد يجد النقيض.

الصا�ن

ن االأطراف  ويمكن تطبيق رسوم ما ب�ي
لتصحيح هذه االختالالت إذا نُِظر إليها 

حة  عل أنها ترصن بالقيمة الكلية المق�ت
لالتفاقية.

/التبادلي  ي
دراسة جدوى التشغيل البي�ف

توليد إيرادات جديدة+

إبدال الُمنَتجات+/–

ة+/– منافع غ�ي مبارسش

جمالي= هامش الربح الإ

تكاليف التشغيل الجديدة-

ي الربح=
صا�ف

نفقات رأسمالية جديدة/

=)ROI( ي
العائد االستثماري من التشغيل البي�ن

. ن تعزيز خدمة العمالء، ورصد االحتيال، وتدريب الموظف�ي  •

مي الخدمات المالية من النقود  أنشأت سيجاب أداة لمساعدة ُمقدِّ
/التبادلي عل أساس  ي

ونية عل نموذج التأث�ي المالي للتشغيل البي�ن لك�ت االإ
راتهم االقتصادية. اذهب إل الرابط بنموذج سيجاب للتشغيل  م�ب

ي لبناء دراسة جدوى.
البي�ف
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اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ

 

ويعرض الجدول 8 بعض خدمات الدعم الشائعة لتشغيل 
االتفاقية. ويتناول القسم التالي االعتبارات التشغيلية المتصلة 

بالبنية التحتية لتحويل المدفوعات.

عمليات التفاقية 

ن أن تدير العديد من  ال، سيتع�ي ح�ت تعمل االتفاقية عل نحو فعَّ
خدمات الدعم. وسيكون الكث�ي من هذه الخدمات متماثلة برصف 
ي إطار نموذج عمل يستهدف 

النظر عما إذا كانت االتفاقية تعمل �ن
داد التكاليف، وسواء كانت تقوم بتشغيل البنية  الربح أم اس�ت

التحتية للتحويل أم ال.

ي يؤديها مدير التفاقية
الجدول 8. أمثلة لخدمات الدعم ال�ت

عوامل التكلفةالوصفالفئة

دارية نشاءإنشاء وتشغيل الهيئة المالكة لالتفاقيةاالأنشطة االإ تكاليف االإ
كات السنوية رسوم ال�ش

ن ن و/أو المراجع�ي رسوم المحاسب�ي
تخطيط الموارد المؤسسية وبرنامج حوسبة الرواتب

ن  إيجارات المكاتب، والمرافق، والتأم�ي
مصاريف عامة أخرى

الةالتشاور لي البدَّ ن وُمشعِّ ن والمشارك�ي ناجتماعات مع الُمنظِّم�ي رواتب الموظف�ي

تكاليف السفر واالنتقاالت

تكاليف استضافة الفعاليات

نإنشاء الوثائق والعقود وخدمات التوريداتالقانونية رواتب الموظف�ي

الخدمات القانونية

نالدعم التخصصي لوضع قواعد االتفاقية والخدمات االأخرىالمساعدات الفنية رواتب الموظف�ي

استشاريون خارجيون

بالغ التنظيمي واالعتماد والتدقيقاالمتثال ناالإ رواتب الموظف�ي

مراجع مستقل و/أو هيئة االعتماد

إنشاء العالمة التجارية لالتفاقيةالتسويق 

إعداد مواد مبتكرة وإنتاج حمالت إعالمية وتسويقية

ن رواتب الموظف�ي

عالن العالمات التجارية ووكالة االإ

عالن نتاج واالإ تكاليف االإ
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العالمات والأسماء التجارية لالتفاقية

أحد أهم القرارات التشغيلية لالتفاقية هي هل ستعمل االتفاقية 
تحت عالمة تجارية واحدة. فاتخاذ عالمة تجارية واحدة يخلق وعيا 

كا، ويتيح للعمالء معرفة أين يمكنهم استخدام الخدمة.  مش�ت
ي ال تحظي بمشاركة 

واالأمر االأخ�ي ذو أهمية بالغة لالتفاقيات ال�ت
ي السوق.

شاملة من ُمصِدري الحسابات أو مالكيها �ن

ي تدير االتفاقية أيضا اسم 
، يكون للجهة ال�ت ي التطبيق العملي

و�ن
. وقد يوجد بعض الوعي الذي ينشأ من خالل  ي

تجاري لكيانها القانو�ن
أنشطة العالقات العامة من أجل هذا االسم التجاري، لكن هذا 

ي هذا الصدد 
ي الغالب عن العالمة التجارية. من االأمثلة �ن

منفصل �ن
 )IPSL( كة خدمات الدفع المتكاملة بيسالنك )PesaLink( ل�ش

كة االأردنية الأنظمة  ي )JoMoPay( لل�ش ي كينيا، وجومو�ب
المحدودة �ن

 )PromptPay( باالأردن، وبرومبتباي )JoPACC( الدفع والتقاص
ن البنوك  دارة ومقاصة المعامالت ب�ي كة الوطنية الإ لل�ش

ي تايلند. انظر الشكل 13.
)National ITMX( �ن

ا ما تكون أسماء العالمات التجارية لنظام الدفع الفوري  وكث�ي
مرادفًة السم الُمنَتج. ولكن وجود اسم منفصل للعالمة التجارية 
قد يكون أك�ش ارتباطا باسم شهرة )لقب( كما هو الحال مع بايم 
اليا، أو  ي أس�ت

ي المملكة المتحدة، وباي إيد )PayID( �ن
)PAYM( �ن

ي كودي )CoDi( لنظام االستجابة 
نة كما هو الحال �ن مرتبطا بقناة ُمعيَّ

ي المكسيك وبهارات كيو آر )BharatQR( لنظام 
ال�يعة QR �ن

االستجابة ال�يعة QR بالهند. انظر الشكل 14.

ات أك�ش وضوحا عند النظر  ن هذه التعب�ي وقد تكون التفرقة ب�ي
. عل سبيل المثال،  ي التطبيق العملي

ي كيف يستخدمها العمالء �ن
�ن

ي أن أُرِسل إليك ع�ب PayID؟ 
شخٌص يسأل صديقا له "هل يمكن�ن

أو "هل تستخدم PesaLink؟ أو "هل يقبل ذلك التاجر BharatQR؟" 
قد تكون أي صيغة فعالة، ويجب اتخاذ القرار عل أساس العالمة 

اتيجية. س�ت التجارية واالإ

 )alias( الشكل 14. أمثلة للعالمات التجارية لُمنَتج التفاقية كاسم شهرة

 )QR codes( ورموز الستجابة ال�يعة

أمثلة الأسماء عالمات 
تجارية للُمنَتج كاسم 

 )alias( شهرة

أمثلة الأسماء عالمات 
تجارية لرموز االستجابة 

 )QR codes( ال�يعة

الشكل 13. أمثلة العالمات والأسماء التجارية لالتفاقية

العالمة التجاريةالسم التجاريمدير التفاقية/البلد

IPSL/كينيا

JoPACC/االأردن

/National ITMX
تايلند
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اف  �ش الة التفاقيةالإ التسوية البدَّ

ن القرارات المتصلة بالحوكمة والجوانب االقتصادية  تتضمَّ
ي تحكم 

ي االأقسام السابقة "القواعد" ال�ت
والتشغيلية المذكورة �ن

نظام الدفع الفوري. ويتناول القسم التالي مجاال مهما آخر للتعاون: 
هو تقنية التواصل أو ربط البنية التحتية. ال تعرض االتفاقيات غالبا 
ن )عل سبيل المثال الحسابات  منتجاتها بشكل مبارسش عل المستهلك�ي

ي العادة عل أنه مجال يتنافس فيه 
والتطبيقات( وإنما يُنَظر إل هذا �ن

المشاركون. انظر الشكل 15.

ولكن ثمة بعض االستثناءات. فبعض االتفاقيات تختار عرض 
جراء المعامالت مثل إم كاش من النظام  منتجاتها أو قنواتها الإ

 BHIM يا أو تطبيق ي نيج�ي
ن البنوك )NIBSS( �ن ي للتسوية ب�ي النيج�ي

من مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية. غ�ي أنه حينما تتمادى 
ي تقديم منتجات أو قنوات للتعامل إل العمالء، فإنها 

االتفاقيات �ن
ن الذين  تتعرض الحتمال أن يُنَظر إليها عل أنها منافس للمشارك�ي

تقصد خدمتهم.

ف وتنافسهم ف تعاون المشارك�ي الموازنة ب�ي

ي المدفوعات الفورية
التطبيقاتالشكل 15. مجالت التنافس والتعاون �ف

الحسابات

ربط البنية التحتية

القواعد

ك الحسابات  َ
د االتفاقيات القواعد والضوابط للتعامل )مجال التعاون(، وتُ�ت تُحدِّ

ن )مجال التنافس(.  ن التجاري�ي  والتطبيقات بوجه عام للفاعل�ي

المصدر: مؤسسة بيل وميليندا غيتس 2019.

بعدسة: م. يوسف توشار مسابقة سيجاب للصور الفوتوغرافية، 2011.



 بعدسة: نيكوال ريمينيه، )سيجاب(، 
Communication for Development Ltd
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القسم 4

الة للمدفوعات الفورية البدَّ

الة  التسوية البدَّ اف  �ش التفاقيةالإ

الدفع الفوري الفعالة تعتمد عل حلول أنظمة 
التكنولوجيا ذات الكفاءة، لكن التكنولوجيا 

 . /التبادلي ي
ك للتشغيل البي�ن ليست الُمحرِّ

إنما ينبغي اختيار التكنولوجيا لتلبية احتياجات نظام الدفع كما هو 
ُّ احتياجات االتفاقية، يجب إعادة  ي قواعد االتفاقية. ومع تغ�ي

ن �ن
َّ ُمب�ي

. ي النموذج التشغيلي
النظر �ن

ن الخطوات الخمس  فأي معاملة من معامالت الدفع الرقمي تتضمَّ
التالية عل االأقل: إنشاء عملية الدفع، والمصادقة، وإذن الدفع، 
ي جانب الدائن. هذه 

ي جانب المدين، وقيد المبلغ �ن
وقيد المبلغ �ن

ما  حها الشكل 16 والجدول 9 لمعاملة تتضمن ُمقدِّ الخطوات يُوضِّ
واحدا للخدمات المالية.

ي نظام 
ن �ن ن المشارك�ي ي ب�ي

وتتطلب المعامالت القابلة للتشغيل البي�ن
الدفع الفوري خطوات إضافية للمقاصة وتسوية الحسابات )لو سار 

وبورتو 2013(. انظر الشكل 17.

لة أو عل الفور(، يمكن إتمام  تبعا لوقت حدوث التسوية )مؤجَّ
ي الجانب الدائن 

ي الشكل 17 قبل أو بعد قيد المال �ن
الخطوة 7 �ن

لحساب الطرف المستفيد )الخطوة 5(. انظر الجدول 9.

العميل 
المتلقي

م  ُمقد�
الخدمات المالية

العميل 
الُمرِسل

12345

م واحد للخدمات المالية الشكل 16. معاملة الدفع الرقمي لُمقدِّ

ي 
الشكل 17. معاملة الدفع الرقمي القابلة للتشغيل البي�ف

ل  �ُمشغ
الة البد�

وكيل 
التسوية

المشارك 
المتلقي

العميل 
المتلقي

المشارك 
الُمرِسل

العميل 
الُمرِسل

12345 6

7
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الجدول 9. خطوات معامالت الدفع الرقمي

جراءالخطوة ي نظام الدفعالوصفالإ
المشارك �ف

ن يبدأ العميل المعاملة باستخدام جهاز.إنشاء عملية الدفع1 غالبا ما يكون المشارك الُمرِسل لكنه قد يتضمَّ

أ عملية الدفع. أيضا طرفا ثالثا ين�ش

د العميل الهوية.المصادقة2 غالبا لدى المشارك الُمرِسل، لكنه قد يتضمن كيانات يُؤكِّ

أخرى مثل هيئة بطاقات الهوية.

ذن3 المشارك المرِسل )مستودع أموال الُمرِسل(.العميل وُمصِدر الحساب كالهما يأذنان بتحويل المال.االإ

ي الجانب 4
قيد المبلغ �ن

المدين

ي الجانب المدين من حساب العميل الُمرِسل.
المشارك المرِسل )مستودع أموال الُمرِسل(.يُقيَّد المبلغ �ن

ي الجانب 5
قيد المبلغ �ن

الدائن

ي الجانب الدائن لحساب العميل الُمتلقي.
المشارك الُمتلقي )مستودع أموال الُمتلقي(.يُقيَّد المبلغ �ن

ي فقط
معامالت قابلة للتشغيل البي�ف

ن أالمقاصة6 ن المشارك�ي الةبيانات الدفع تُرسل ب�ي ل البدَّ ُمشغِّ

نالتسوية7 ن حسابات تسوية المشارك�ي وكيل التسويةيقوم وكيل التسوية بتحويل االأموال ب�ي

اماتهم عل أساس صاف أو إجمالي )لجنة أنظمة الدفع والتسوية 2003(. ن ن لتسهيل تسوية ال�ت جراءات آلية لحساب المراكز الثنائية و/أو متعددة االأطراف للمشارك�ي أ. تتضمن االإ

 )PAYMENT INITIATION( إنشاء عملية الدفع

ى أمر الدفع  ي الغالب عل دعم ما يُسمَّ
ز أنظمة الدفع الفوري �ن تُركِّ

أو "Push payments" الذي يكون فيه العميل الُمرِسل هو مبتدئ 
لة الأنها تزيل بعض المخاطر  المعاملة. و أمور الدفع الفوري ُمفضَّ

 "Pull payments" ي العادة بأمر السحب أو
والتكاليف المرتبطة �ن

ي يكون فيه الطرف المتلقي هو مبتدئ المعاملة )مؤسسة بيل 
ال�ت

وميليندا غيتس 2015(.

ي الغالب، 
لغاء أو الرجوع عنه �ن ومع أن أمر الدفع الفوري غ�ي قابل لالإ

ي تدعم المدفوعات باستخدام أمر السحب والقابلة 
فإن االأنظمة ال�ت

لغاء يجب أن تتسم بقدرة أك�ب عل إلغاء المعامالت ومعالجة  لالإ
ن تخفيضات  االحتيال. ويجب عل االأرجح أن يوازن نظام الدفع ب�ي

لغاء وحماية المستهلك  ي تتيحها المدفوعات غ�ي القابلة لالإ
التكلفة ال�ت

ورضاه الذي توفره هذه الخاصية.

ولبدء أمر الدفع الفوري يجب عل العميل الُمرِسل تحديد عنوان 
ف الحساب أو اسمه المستعار(، وفتح قناة إنجاز  الطرف المتلقي )ُمعرِّ

المعاملة )مثال تطبيق أو واجهة USSD(، وإدخال تفاصيل المعاملة. 
ن هذه العملية من  ة عل تحس�ي ي االآونة االأخ�ي

ز عدة ابتكارات �ن وتركَّ
مي  أجل المدفوعات الفورية. ومن أهم هذه التطورات زيادة ُمقدِّ

خدمات إنشاء عملية الدفع، وإتاحة إشكال شبيهة بالسحب لبدء 
عملية الدفع، واستخدام االأسماء المستعارة، وإتاحة رموز االستجابة 

ي عنونة المدفوعات.
ال�يعة )QR codes( �ن

مو خدمات إنشاء عمليات الدفع  ُمقدِّ

تشهد الخدمات المرصفية المفتوحة )Open banking( والنماذج 
ايد إتاحة  ن الجديدة لتصميم أنظمة الدفع الفوري عل نحو م�ت

مي خدمات مدفوعات الطرف الثالث لبدء عمليات  القدرة لُمقدِّ
ي الهند تتيح 

الدفع نيابًة عن العمالء. فعل سبيل المثال، �ن
واجهة المدفوعات الموحدة )UPI( للعمالء استخدام قناة غ�ي 
ي تتيحها الجهة الُمصِدرة لحساباتهم لبدء المعامالت 

تلك ال�ت
)مانيكاندان 2019(. انظر الشكل 18.

ي حيث تتيح  وتشمل االأمثلة االأخرى المملكة المتحدة واالتحاد االأورو�ب
 )Open banking( اللوائح التنظيمية للخدمات المرصفية المفتوحة
ح بشأن خدمات المدفوعات PSD2 إنشاء مدفوعات  والتوجيه الُمنقَّ

الطرف الثالث.

ويُمِكن تنفيذ خدمات إنشاء مدفوعات الطرف الثالث بعدة 
طرق مختلفة. فالبعض مثل )UPI( واجهة المدفوعات الموحدة 
 )API( تعتمد عل طلبات واستجابات واجهة برمجة التطبيقات(

ذن بها،  أ عملية الدفع الأداء مهمة تأكيد المعاملة واالإ لمن�ش
ويطلب البعض االآخر من العمالء الدخول عل واجهة ُمصِدر 

الحساب لتقديم بيانات إثبات الهوية. ومع أن هذه االختالفات 
ها عل تجربة العمالء،  ن النماذج قد تبدو ضئيلة، فإن تأث�ي ب�ي

ا. ي نهاية المطاف قد يكون كب�ي
والتطبيق �ن
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نشاء عملية الدفع  أشكال شبيهة بالسحب لإ
 Push( تبتكر بعض أنظمة الدفع الفوري خدمات تقرب أمر الدفع

 .)Pull payment( من تجربة العمالء الأمر السحب )payment
وتتيح خدمة طلب الدفع )Request to Pay( للتاجر أن يطلب 

أ العميل عملية الدفع. ويرفع هذا عن العميل بعض  رقميا أن ين�ش
المسؤولية عن إنشاء معاملة الدفع، وقد يُقلِّل من أخطاء العميل، 

مثل إدخال عنوان خطأ أو مبلغ خطأ.

ي المكسيك مثال لخدمة طلب الدفع 
ونظام كودي )CoDi( �ن

م التاجر  مة إل جانب نظام للدفع الفوري )دياز 2018(. ويُقدِّ الُمقدَّ
طلب استجابة رسيعة أو اتصال قريب المدى إل العميل من خالل 

نظام كودي، يقبله بعد ذلك العميل الُمرِسل، ومن ثم يبدأ أمر 
.SPEI الدفع الفوري من خالل نظام

 )alias( )استخدام الأسماء المستعارة )الألقاب 

قد يكون من الصعب تذكر أرقام الحسابات البنكية، وينطوي 
عل خطر اطالع االآخرين عليها. وللتغلب عل هذه التحديات، 

ايد من أنظمة الدفع الفوري للعمالء استخدام  ن يتيح عدد م�ت
لقب )اسم مستعار( للتعريف بحساباتهم. ويجب أن يكون اللقب 

فريدا يختص به الحساب الذي يتلقى االأموال، ويمكن أن يكون 
ي أو رقم النشاط التجاري 

و�ن لك�ت يد االإ رقم الهاتف، أو عنوان ال�ب
أو ح�ت اسما بسيطا.

م خدمات واحد أو  ويمكن أن يكون اللقب فريدا يختص به ُمقدِّ
م  فريدا يختص به نظام الدفع. وإذا كان فريدا يقترص عل ُمقدِّ

ي المكسيك، فإنه 
ي رقم الهاتف المحمول �ن

الخدمات كما هو الحال �ن
يجب عل العميل أيضا تحديد هوية المؤسسة المتلقية. وإذا كان 

اللقب فريدا يختص به نظام الدفع، ينبغي أن يعرف العميل فقط 
اللقب أو االسم المستعار لعنوان الدفع، وحينئذ يجب عل نظام 
الدفع الموافقة عل المعاي�ي الخاصة بالعناوين مثل رقم الحساب 
 domain-style"( أو عناوين عل غرار النطاق ،)IBAN( البنكي الدولي
ي الهند، أو تقديم دليل مركزي مثل خدمة أرقام 

addresses"( كما �ن
.)Pathfinder( الهاتف المحمول باث فايندر

 )QR codes( رموز الستجابة ال�يعة

ن رموز االستجابة ال�يعة بيانات العناوين والمدفوعات  ن تخ�ت
ي للرمز 

ن العمالء من بدء عملية الدفع بمجرد المسح الضو�أ لتمك�ي
عل تطبيق عل جهاز هاتف محمول )مؤسسة بيل وميليندا 

. ورموز  ن هذا استخدام هاتف ذكي غيتس 2019(. وغالبا ما يتضمَّ
االستجابة ال�يعة يُمِكن أن يعرضها التاجر أو العميل، وهي إما 

ثابتة أو ديناميكية. وكانت سنغافورة وتايلند من االأمثلة المبكرة 
الناجحة لتطبيق معاي�ي رموز االستجابة ال�يعة القابلة للتشغيل 

ة تُطبِّق هذه  ي الأنظمة الدفع ال�يع، لكن بلدانا أخرى كث�ي
البي�ن

كة االأردنية الأنظمة  المعاي�ي عل مستوى نظام الدفع )مثل ال�ش

الم�ف بالم�ف أ

UPI

9. الدفع

2. طلب تأكيد الهوية (المصادقة)
4. استجابة تأكيد الهوية

5. طلب الدفع
10. إخطار الدفع

1. طلب العميل 
 : � �ا� (مث� ادفع للعنوان ا�ف��

العميل2 @البنك ج)

� الجانب الدائن �8. قيد المبلغ �

3. المصادقة
� الجانب المدين �7. قيد المبلغ �

العميل ١
(مستخدم تطبيق البنك أ؛
 وحائز حساب البنك ب)

العميل ٢
(مستخدم تطبيق البنك ج؛

 وحائز حساب البنك د)

6. ترجمة العنوان
11. إخطار الدفع

NPCI مؤسسة

الم�ف دالم�ف ج

ي الهند 
ي إنشاء معاملة من شخص لآخر من خالل UPI التابعة لمؤسسة NPCI �ف

الشكل 18. استخدام تطبيق طرف ثالث �ف

المصدر: كوك ورامان، 2019.

الة  التسوية البدَّ اف  �ش التفاقيةالإ



48 دليل لأنظمة الدفع الفوري الشاملة—نحو مدفوعات أرسع وأفضل

ي االأردن(، أو عل مستوى السوق )مثل مؤسسة 
الدفع والتقاص �ن

المدفوعات الوطنية الهندية وأنظمة البطاقات الرائدة معا 
ي الهند(14، 15، 16 

�ن

ذن بالدفع  المصادقة والإ

ي 
ذن بالدفع خطوات إجراء المعاملة، وال�ت تشمل المصادقة واالإ

د فيها العميل َمن يكون )المصادقة Authentication( ويَصدر  يُؤكِّ
ذن غالبا عل  ذن Authorization(. ويش�ي االإ إذن بتحويل المبلغ )االإ

ي من جانب ُمصِدر الحساب )لجنة 
ي تأ�ت

وجه التحديد إل الموافقة ال�ت
أنظمة الدفع والتسوية 2003(. ولكن هذا قد يتضمن أيضا صدور 

إذن من العميل بالتحويل )أي تأكيد تفاصيل المعاملة(.

وقد تستلزم المصادقة استخدام عامل ثان لتوف�ي قدر أك�ب من 
ي تأكيد الهوية. ومن الممكن أن تشتمل المصادقة 

الطمأنينة �ن
المكونة من عنرصين عل مزيج ما من اسم المستخدم مع رقم 

/كلمة ال�، وكلمة رسية مؤقتة، و/أو ربط جهاز  التعريف الشخصي
ايد اتباع أسلوب استخدام  ن ن بحساب. ويجري عل نحو م�ت

َّ ُمع�ي
ي تأكيد هوية الُمرِسل.

البيانات الحيوية �ن

 )Biometrics( استخدام القياسات والبيانات الحيوية
 )Aadhaar( نامج أدهار ي إطار نظام المدفوعات المستندة ل�ب

�ن
ي الهند، عملت مؤسسة 

من أجل مدفوعات الحماية االجتماعية �ن
المدفوعات الوطنية الهندية مع هيئة االأحوال المدنية بالهند 
ي 

لتيس�ي تأكيد الهوية باستخدام القياسات والبيانات الحيوية �ن
نامج  عمليات السحب النقدي. ويتيح نظام المدفوعات المستندة ل�ب

أدهار تشف�ي البيانات الحيوية للعميل وإرسالها إل هيئة بطاقات 
الهوية لتوثيقها. وتقوم مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية فقط 

بدور قناة لتوصيل هذه الرسائل، وال تطلع المؤسسة أو البنوك 
نها. انظر الشكل 19. ن عل البيانات الحيوية للعمالء أو تخ�ت

تأكيدات اسم المتلقي 
تعتمد بعض أنظمة الدفع أسلوب تأكيد اسم المتلقي من أجل 

ي تنتج عن إرسال أموال إل 
تقليل االأخطاء وعمليات االحتيال ال�ت

ذن، يُطَلب من العميل الُمرِسل  الحساب الخطأ. وقبل إعطاء االإ
ل للعميل المتلقي قبل إتمام المعاملة.  تأكيد االسم الُمسجَّ

اليا وخدمة إصدار  ي أس�ت
ومنصة المدفوعات الجديدة NPP �ن

ي تعتمد 
تيبات ال�ت انيا هما مثاالن لل�ت ن ي ت�ن

ونية EMI �ن لك�ت النقود االإ
هذا االأسلوب. 

المقاصة 

الة هي تبادل بيانات  ل البدَّ أهم مسؤولية يضطلع بها ُمشغِّ
ي نظام 

ن �ن ن المشارك�ي المعامالت عل نحو آمن موثوق فيه ب�ي
الدفع الفوري.17 وتشمل عمليات المقاصة إرسال وتسوية 

وتأكيد المعامالت، وعند االقتضاء، تصفيتها )لجنة أنظمة الدفع 
والتسوية 2003(.

الة مسؤول عن تزويد وكيل التسوية بحساب دقيق  ل البدَّ وُمشغِّ
ي نهاية كل دورة 

ن �ن ن المشارك�ي ي المعاملة ب�ي
لالأموال المستحقة �ن

تسوية. ويُمِكن إبالغ المعلومات عن العديد من المعامالت مجتمعًة 
جمالية(.  )بالقيمة الصافية( أو لكل معاملة منفردة )بالقيمة االإ

الة المبالغ المقرر تسويتها، وتُطبِّق المعاي�ي الفنية  د البدَّ وتُحدِّ
ي تقتضيها قواعد االتفاقية من أجل تقليص مخاطر التسوية إل 

ال�ت
المستويات المتفق عليها.

ي 
الة خدمات دعم للمساعدة �ن ل البدَّ م ُمشغِّ ويجوز أيضا أن يُقدِّ

ضمان أن تتم عملية المقاصة عل نحو آمن موثوق فيه. وتشمل 
: أمثلة هذه الخدمات ما يلي

ن نماذج المراسالت. جمة ب�ي ال�ت  •

تحديد االأخطاء والتعامل معها.  •

خدمات إضافية لرصد االحتيال ومراقبة تعامالت غسل االأموال.  •

ن االأطراف. الة ورسوم المعامالت ب�ي حساب رسوم البدَّ  •

ن وربما إل الُمنظِّم. بالغ وتقديم لوحات متابعة إل المشارك�ي االإ  •

الة بروتوكول  ل البدَّ د قواعد االتفاقية أو سياسات ُمشغِّ ستحدِّ
الة. وأك�ش معاي�ي  ن والبدَّ ن المشارك�ي المراسالت للتواصل ب�ي

ي أنظمة الدفع الفوري هي شهادة أيزو 20022 
المراسالت شيوعا �ن

)للمعامالت المالية( وأيزو 8583 )للبطاقات وأحيانا الأنظمة الدفع 
ي تستخدم البنية التحتية للبطاقات(. حالما يُتفق عل 

الفوري ال�ت
ن أيضا تحديد حقول الرسالة وصيغتها. المعيار، سيتع�ي

.http://www.mas.gov.sg/development/e-payments/sgqr ،رمز االستجابة ال�يعة لسنغافورة"، هيئة نقد سنغافورة"  .14
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/event/Documents/ADBI_bancha.pdf ".ي تايلند

بنك تايلند. "أنظمة المدفوعات: كود االستجابة ال�يعة الموحد �ن  .15
لمزيد من المعلومات حول رموز QR، راجع مؤسسة بيل وميليندا غيتس 2018  .16

وتتم تسوية عملية الدفع )من منظور الطرف الدافع( حينما ال يصبح بإمكانه الدخول عل الحساب، و )من منظور المستفيد المدفوع له( حينما يتاح له الوصول إل   .17
المبلغ المدفوع )مؤسسة بيل وميليندا غيتس 2015(.
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البنك 
المالك

البنك الُمصِدر 
(الُمرِسل)

AePS 

11. تسلم المدفوعات 
نامج أدهار) (حساب مستند ل��

2. طلب تأكيد الهوية (المصادقة)
4. استجابة تأكيد الهوية

5. طلب الدفع
9. إخطار الدفع

تأكيد الهوية: 
القياسات والبيانات

 الحيوية ��رقام أدهار

� الجانب المدين 10. إخطار الدفع7. قيد المبلغ ��

1. طلب العميل

� الجانب الدائن 8. قيد المبلغ ��

3. التحقق من القياسات والبيانات الحيوية
6. ترجمة 
العنوان

العميل 2العميل 1

البنك الُمصِدر 
(المتلقي)

NPCI مؤسسة

جدول تخطيطي لمؤسسة 
NPCI المدفوعات الوطنية الهندية

هيئة التحديد الفريد 
� الهند للهوية ��

 )AePS نامج أدهار ي معامالت التحويالت ع�ب UPI )نظام المدفوعات المستندة ل�ب
الشكل 19. استخدام القياسات والبيانات الحيوية �ف

المصدر: كوك ورامان، 2019.

الة  التسوية البدَّ اف  �ش التفاقيةالإ

الة وذلك  ل البدَّ ا، يُمِكن أن تتم المقاصة دون مشاركة ُمشغِّ وأخ�ي
من خالل االتصاالت الثنائية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات 
)API(. ومع أن تنفيذ االتصاالت الثنائية غالبا ما يكون أرسع وأقل 

، فإنها معقدة وباهظة التكلفة إذا  ن تكلفة لعدد صغ�ي من المشارك�ي

استخدمت عل نطاق واسع. ويجوز أيضا أن يستخدم المشاركون 
ر االندماج  ن جدد إذا تأخَّ االتصاالت الثنائية كحاجز لدخول مشارك�ي

ي 
ي عن عمد. وتشمل أمثلة االتفاقيات متعددة االأطراف ال�ت

الف�ن
تيبات االأولية لجهات إصدار  تدعمها االتصاالت الفنية الثنائية ال�ت

انيا وأوغندا. ن ي ت�ن
ونية �ن لك�ت النقود االإ
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القسم 5

 تسوية 
المدفوعات الفورية

تكتمل عملية الدفع إل حينما تتم  التسوية. وتحدث ل  
ن عل  ن المشارك�ي ام النقدي ب�ي ن التسوية أي الوفاء باالل�ت
وط المتفق عليها حينما يتم التحويل الفعلي  أساس ال�ش

ن )لجنة أنظمة الدفع والتسوية 2003(.  ن المشارك�ي لالأموال ب�ي

ي 
وقد تحدث التسوية قبل أن يستلم العميل االأموال كما هو �ن
نية، أو بعد أن يستلم العميل االأموال كما  نموذج التسوية االآ
ي نموذج التسوية المؤجلة. وقد تحدث التسوية أيضا عن كل 

�ن
ي المعامالت 

جمالية(، أو عن صا�ن معاملة منفردة )التسوية االإ
جمالية  )التسوية الصافية(. وحينما يُستخدم تعب�ي "التسوية االإ

نية"، فإنه يش�ي إل نموذج يجري فيه تسوية كل معاملة منفردة  االآ
وقت حدوثها.

وبرصف النظر عن وقت حدوث التسوية، أو ما إذا كانت تسوية 
المعامالت تمت بالقيمة الصافية، فإن خطر أال يتسلَّم المشارك 
ل إليه ال يزول بشكل كامل إال بعد التسوية  المتلقي المبلغ الُمحوَّ
_ أي عند زوال أي خطر يتصل بالتسوية. ويقوم بالتسوية وكيل 

التسوية وهو مؤسسة تحتفظ بحسابات التسوية لكل مشارك. ويُقيِّد 
ن وفقا  ي حسابات المشارك�ي

ي المدين والدائن �ن ي جان�ب
وكيل التسوية �ن

الة. ل البدَّ ي تصدر عن ُمشغِّ
للتعليمات ال�ت

ي ال يكون فيها وكيل تسوية عل 
تيبات ال�ت وتوجد أيضا بعض ال�ت

ي الجانب المدين لمراكز 
ي هذه الحاالت، يتم القيد �ن

طالق. و�ن االإ
ي 

و"( ال�ت ى "حسابات نوس�ت ي تُسمَّ
القيمة المدفوعة مقدما )ال�ت

يحتفظ بها الطرف المقابل عند حدوث كل معاملة. ويناسب هذا 
تيبات الفنية الثنائية لمدفوعات المقاصة.  ي الغالب ال�ت

النموذج �ن
وتصاحبه عدة تحديات الأن متطلبات السيولة مرتفعة للغاية. 

. ن وتصبح التسوية أك�ش تكلفًة وتعقيدا مع ازدياد عدد المشارك�ي

انظر الجدول 10 لالطالع عل موجز لنماذج التسوية. 18

ا ما يتم اختيار البنوك المركزية للقيام بدور وكيل التسوية  وكث�ي
الأنها توفر موارد )احتياطيات( تسوية منخفضة المخاطر، وتمتلك 

ي الغالب آليات لمواجهة قضايا السيولة )لجنة المدفوعات والبنية 
�ن

جراءات  التحتية لالأسواق 2016أ(. ويعرض الجدول 11 أمثلة لالإ
ي قد يتخذها بنك مركزي لدعم تسوية المدفوعات الفورية. 

ال�ت
: جراءات ما يلي ومن هذه االإ

اتخاذ نهج العمل كالمعتاد حيث يتم تسوية المراكز الصافية   •
جمالية االآنية خالل ساعات العمل  من خالل نظام التسويات االإ

المعتادة الحالية. مثال عل ذلك خدمة المدفوعات الفورية 
ي الهند.

IMPS �ن

تقديم دعم متوسط حيث توجد ترتيبات جديدة محدودة   •
جمالية االآنية خارج ساعات عمله  من خالل نظام التسويات االإ

ي تسوية 
صة الستخدامها �ن المعتادة مثل حجب االأموال المخصَّ

المدفوعات الفورية. مثال عل ذلك نظام الدفع ع�ب الهاتف 
ي السويد.

المحمول BIR �ن

جمالية االآنية لتصبح خدمة للتسوية  فتح نظام التسويات االإ  •
عل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع، أو تنفيذ خدمة خاصة 
للتسوية تختص بنظام المدفوعات الفورية عل مدار الساعة 

طوال أيام االأسبوع. مثال عل ذلك منصة المدفوعات الجديدة 
اليا. ي أس�ت

NPP �ن

جمالية  ي إطار نظام التسويات االإ
تشغيل نظام الدفع الفوري �ن  •

الة ووكيل التسوية(. مثال عل ذلك  ل البدَّ االآنية )لكل من ُمشغِّ
ي المكسيك.

ن البنوك SPEI �ن ونية ب�ي لك�ت نظام المدفوعات االإ

التسوية  الة  البدَّ اف  �ش التفاقيةالإ

18.  للمزيد من المعلومات عن نماذج التسوية الأنظمة الدفع الفوري، انظر )لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016أ(.
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الجدول 10. نماذج التسوية لأنظمة الدفع الرقمي

الأمثلةالأنشطةنمط التسوية

التمويل المسبق 
ي 

الثنا�أ
و مسبق الدفع قبل حدوث أي  يجري تحويل االأموال كمبلغ إجمالي إل حساب نوس�ت

معاملة فردية.
و عل أساس إجمالي مع إجراء المعامالت. ي الجانب المدين لحسابات نوس�ت

يجري القيد �ن

ونية  لك�ت ترتيبات جهات إصدار النقود االإ
انيا وأوغندا وكينيا ن ي ت�ن

�ن

ي الجانب الدائن لحساب العميل المتلقي.التسوية االآنية
ًة قبل القيد �ن تحدث التسوية لكل معاملة مبارسش

الة المقاصة  وتتم تسوية المعامالت من خالل وكيل التسوية عل الفور عندما تنجز البدَّ
ة جدا قبل التسوية.أ ي دورة تصفية قص�ي

بينها إما عل أساس إجمالي أو �ن

ن االحتفاظ بحساب تسوية لدى وكيل التسوية الذي يحوز سيولة تكفي  يجب عل المشارك�ي
لتغطية كل معاملة عند حدوثها.

السويد
المكسيك ب 

اليا  أس�ت
)RTP( الواليات المتحدة

)PromptPay( تايلند

ل  مؤجَّ
التسوية

ي الجانب الدائن لحسابات العميل المتلقي.
تتم التسوية بعد قيد المعاملة �ن

الة المقاصة بينها وذلك  تتم تسوية المعامالت من خالل وكيل التسوية بعد أن تنجز البدَّ
ي منتظم.

ي االأغلب عل أساس صاف متعدد االأطراف وفقا لجدول زم�ن
�ن

ن االحتفاظ بحساب تسوية لدى وكيل التسوية الذي يحوز سيولة تكفي  يجب عل المشارك�ي
لتغطية المبالغ الالزمة وقت إنجاز دورة التسوية.

ي 
عل أساس صاف متعدد االأطراف: IMPS �ن
CD/و EBS ي إيطاليا، ونظام

الهند، وJiffy �ن
ي سنغافورة، 

ي كوريا، و FAST �ن
 ATM �ن

ي كينيا، 
ي تركيا، وPesalink �ن

وBKM Express �ن
. ها كث�ي ي المملكة المتحدة، وغ�ي

وFPS �ن

ن ج. ي الص�ي
: IBPS �ن ي

عل أساس صاف ثنا�أ

عل أساس إجمالي )باستخدام السيولة 
ي جنوب أفريقيا د

الصافية(: RTC �ن

لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق، 2016 أ. أ. 
ة جدا. ي دورة تصفية قص�ي

ي المكسيك التسوية االآنية �ن
ن البنوك SPEI �ن ونية ب�ي لك�ت يستخدم نظام المدفوعات االإ ب. 

. ن ن كل َمث�ن من المشارك�ي ن ب�ي ، يستخدم نظام IBPS نظام التسوية الصافية الثنائية الذي يتم فيه تسوية مراكز المشارك�ي ن ي الص�ي
�ن ج. 

ي حالة التخلف 
/مؤجل. تتم تسوية الحسابات عل أساس إجمالي للحفاظ عل إمكانية التتبع وتحديد المسؤولية �ن ي جنوب أفريقيا، تتم تسوية المعامالت عل أساس إجمالي

�ن د. 
ي دورة تسوية مؤجلة لالستفادة من مزايا السيولة الصافية.

ها عل التوالي �ن ن عن الوفاء، لكن يتم تجه�ي

دتها لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق الجدول 11. سيناريوهات دعم البنك المركزي لتسوية المدفوعات الفورية كما حدَّ

 السيناريو 1
"نهج "العمل كالمعتاد"

 السيناريو 2
"تقديم دعم متوسط"

السيناريو 3 "تسوية إجمالية آنية 
أو خدمات تسوية خاصة عىل مدار 

الساعة طوال الأسبوع"

السيناريو 4 "البنك المركزي يقوم 
ل نظام الدفع ال�يع" بدور ُمشغِّ

ي حسابات البنك المركزي ممكنٌة فقط 
التسوية �ن

جمالي االآنية. ي أوقات فتح نظام التسوية االإ
�ن

ي أنظمة الدفع ال�يع مع التسوية المؤجلة، 
�ن

ستقترص دورات التسوية عل االأرجح عل 
ي أيام العمل؛ وقد تَُرفض 

ساعات العمل �ن
المدفوعات إذا تم الوصول إل حدود جانب 

ن لن  ي الُملِزمة حيث إن المشارك�ي
المدين الصا�ن

يقدروا عل الحصول عل سيولة إضافية.

ي أنظمة الدفع ال�يع مع التسوية االآنية، 
�ن

ي حسابات بنك 
سيتطلب هذا السيناريو التسوية �ن

تجاري خارج ساعات العمل

ترتيبات محدودة متاحة 
لدعم تسوية المدفوعات 

ال�يعة خارج ساعات العمل 
المعتادة.

ي حسابات البنك المركزي ممكنة عل مدار الساعة طوال 
التسوية االآنية �ن

ي كل االأوقات.
أيام االأسبوع. يمكن تقديم سيولة إضافية �ن

يمكن دعم أنظمة المدفوعات ال�يعة المؤجلة أو االآنية.

ورة إنشاء نظام  ال يستلزم بالرصن
ا من  جديد لكنه يتطلب قدرا كب�ي

جمالية  التعديل لنظام التسوية االإ
االآنية أو نظاما للتسوية الخاصة.

بناء نظام جديد أمر ممكن.

ا من التعديل لنظام  يتطلب قدرا كب�ي
جمالية االآنية وإنشاء  التسوية االإ

( لبنية تحتية منفصلة  )أو تعديل كب�ي
للمقاصة.

بناء نظام جديد أمر ممكن.

المصدر: لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق، 2016 أ.
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ي أي 
من الممكن اتخاذ نموذج للتسوية المؤجلة للمدفوعات الفورية �ن

من هذه السيناريوهات. نموذج التسوية االآنية للمدفوعات الفورية 
جمالية االآنية  مع حدوث كل التسوية من خالل نظام التسوية االإ

جمالية االآنية  ي يكون فيها نظام التسوية االإ
ي الحالة ال�ت

ممكن فقط �ن
متاحا عل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع. ومع ذلك يمكن أيضا 
عمل ترتيبات منفصلة للتسوية خارج ساعات عمل نظام التسوية 

ي للتسوية.
جمالية االآنية مثل استخدام مؤسسة مالية كوكيل إضا�ن االإ

تزيل التسوية االآنية مخاطر االئتمان عل المشارك المتلقي لكن 
التسوية االآنية تنطوي عل خطر أك�ب يتعلق بالسيولة، ويمكن 

عسار إذا كان وكيل التسوية بنكا آخر. تنطوي ترتيبات  التعرض لالإ
التسوية المؤجلة عل خطر يتعلق باالئتمان الأن التسوية النهائية 

ي جانب الدائن لحساب 
ال تتم إال بعد قيد المبالغ محل المعاملة �ن

العميل المتلقي، لكنها قد تؤدي إل خطر أقل يتعلق بالسيولة الأن 
طلبات الخصم من رأس مال المشارك تحدث عل نحو أقل تواترا 

مع االستفادة من التسوية الصافية.

ي 
وفيما يلي بعض التداب�ي للحد من المخاطر المتصلة بالتسوية �ن

لة: نموذج التسوية المؤجَّ

ي 
ي لمشارك واحد أو أك�ش )كما �ن

وْضع سقوف للمركز المدين الصا�ن  •
الهند ]لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016ٍأ[(.

ي 
ن �ن ن الباق�ي ن المشارك�ي ي تحمل الخسائر ب�ي

اتفاقات المشاركة �ن  •
ي كوريا ]لجنة 

ن )كمثال نظام EBS �ن حالة إعسار أحد المشارك�ي
المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016ٍأ[(.

تقديم ضمانات كاملة أو جزئية للحد االأقص للمراكز المدينة   •
ي 

باستخدام أوراق مالية أو سيولة )مثل نظام FAST �ن
سنغافورة ]لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق 2016ٍأ[(.

ي ذلك زيادة ساعات تشغيل 
إقامة نوافذ تسوية أك�ش تواترا، بما �ن  •

ي التسوية الصافية 
جمالية االآنية المستخدم �ن نظام التسوية االإ

ي الشكل 20(.
)انظر أمثلة ذلك �ن

وْضع حدود لقيمة معامالت العمالء )انظر أمثلة ذلك   •
ي الشكل 20(. 

�ن
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الشكل 20. تواتر التسوية بحسب الحد الأقىص لقيمة المعامالت

ن  ي الفلب�ي
. �ن اء ودفع الفوات�ي ي االأردن عل نوع المعاملة. يُظهر الشكل السابق الحد االأقص للمعامالت لعمليات السحب المحلية وال�ش

مالحظة: يتوقف الحد االأقص للمعامالت �ن
ي السويد، 

ن )مثل نظام BiR �ن ك ذلك لتقدير المشارك�ي ي أيام العمل فقط. بعض االتفاقيات ال تفرض حدودا قصوى للمعامالت وت�ت
تحدث التسوية ثالث مرات يوميا ولكن �ن

ي المكسيك، إلخ(
ي إيطاليا، وSPEI �ن

ي اليابان، وJiffy �ن
ونظام اتصاالت بيانات Zenguin �ن
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ونية والتسوية )تأث�ي حسابات الستئمان( لك�ت النقود الإ

ونية بنسبة  لك�ت ي العادة أن تحتفظ جهات إصدار النقود االإ
يجب �ن

ي يتم إنشاؤها عل 
ونية ال�ت لك�ت ن قيمة النقود االإ واحد إل واحد ب�ي

 trust( ي
ي حساب استئما�ن

ي يُحتَفظ بها �ن
منصتها ومبلغ النقود ال�ت

ي مؤسسة مرخص لها تقَبل الودائع مثل بنك. وسُيؤثِّر هذا 
account( �ن

ط عل عمليات التسوية. ال�ش

ونية  لك�ت وعل غرار البنوك المشاركة، تقوم جهة إصدار النقود االإ
ي العادة بالتمويل مسبقا لحساب التسوية 

ي نظام للدفع الفوري �ن
�ن

المحتفظ به لدى وكيل التسوية. تعد قيمة حساب التسوية بمثابة 
رسال معامالت صادرة - أي الحد  ي الدائن الإ

سقف للحساب الصا�ن
ونية  لك�ت ي يمكن للمشارك ُمصِدر النقود االإ

االأقص للقيمة ال�ت
ي المعامالت الصادرة. ويشبه هذا مرة أخرى بنكا 

ي صا�ن
إرسالها �ن
مشاركا.

ونية أيضا  لك�ت ن ُمصِدري النقود االإ بيد أنه يجب عل المشارك�ي
ما لحساباتهم االستئمانية )ومنصتهم للنقود  التمويل مقدَّ

ي 
ونية �ن لك�ت ونية( ح�ت يكون لديهم ما يكفي من النقود االإ لك�ت االإ

النظام لدعم المعامالت الواردة الجديدة عند تلقيها. ومع أنه 
ي نموذج 

ي حساب تسوية عل الفور )كما �ن
ي االأموال �ن يُمِكن تلقِّ

ي نموذج التسوية 
التسوية االآنية( أو بعد بعض الوقت )كما �ن

ونية يجب أن تتماسش مع زيادة  لك�ت المؤجلة(، فإن زيادة النقود االإ
ي من أجل الحفاظ عل نسبة واحد إل 

رصيد الحساب االستئما�ن
ي الحساب 

ونية واالأموال المحتفظ بها �ن لك�ت ن النقود االإ واحد ب�ي
. ي

االستئما�ن

ط المزدوج للتمويل المسبق، يظل المشاركون  وبسبب هذا ال�ش
ي وضع 

ي نظام للدفع الفوري �ن
ونية �ن لك�ت مصدرو النقود االإ

اقتصادي غ�ي موات نسبيا بالمقارنة بالبنوك المشاركة. بيد أن هذا 
ي يمكن التخفيف منه، عل سبيل المثال، بالنظر 

الوضع غ�ي الموا�ت
ي االحتفاظ بجزء من االأموال لدى وكيل التسوية كأرصدة للحساب 

�ن
ي 

، أو السماح بشكل مؤقت الأرصدة الحساب االستئما�ن ي
االستئما�ن

ونية مع ضمان بأن يعاد الحساب  لك�ت أال تكون مساوية للنقود االإ
ي إطار عملية التسوية. الِحظ أن 

ي إل وضعه الصحيح �ن
االستئما�ن

ي 
ونية �ن لك�ت هذه الحلول ستخضع للوائح التنظيمية للنقود االإ

السوق المعنية. 

ومن حسن الحظ أن المعامالت الصادرة أيضا ستجري خالل هذا 
ي الحساب 

الوقت. ولذلك، فإن َمبلغ الرصيد الممول مسبقا �ن
ي المتوقع للمعامالت 

ي يجب أن يوافق فحسب التدفق الصا�ن
االئتما�ن

ونية الجديدة المطلوبة عل المنصة  لك�ت - أي قيمة النقود االإ
ن التدفقات الواردة والصادرة طوال اليوم.  لمعالجة التضاربات ب�ي

ي 
جمالية للتمويل المسبق سقف االئتمان الصا�ن وتُمثِّل القيمة االإ

للمعامالت الواردة. انظر الشكل 21.

ي )وال وكيل للتسوية(، غالبا ما 
ي ترتيبات التمويل المسبق الثنا�أ

�ن
ونية تمويل منصة  لك�ت يستطيع المشاركون ُمصِدرو النقود االإ
ي 

ي الحساب االستئما�ن
الطرف المقابل مسبقا بإيداع أموالهم �ن

للمشارك المتلقي. وبعد ذلك يتم إنشاء هذه المبالغ كنقود 
ونية لتيس�ي قيدها  لك�ت ي منصة الطرف المقابل للنقود االإ

ونية �ن إلك�ت
ي القسم 

ي الجانب الدائن لحساب المتلقي. ولكن كما ناقشنا �ن
�ن

ي حسابات منفصلة 
السابق، تتطلب نماذج التمويل المسبق الثنا�أ

للتمويل المسبق مع كل طرف مقابل، وهو ما ينطوي عل تحديات 
تيب والتكاليف. أك�ب تتعلق بإمكانية توسيع نطاق هذا ال�ت
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ونية مع وكيل التسوية لك�ت الشكل 21. نموذج تسوية النقود الإ

الة يقوم بالتمويل المسبق لحساب التسوية لدى البدَّ  .1

ونية يقوم بالتمويل المسبق لحسابه للتسوية بضماناته. لك�ت المشارك ُمصِدر النقود االإ أ. 

ي 
ي المركز المدين الذي يمكن للمشارك الوصول إليه بالنسبة لصا�ن

ي الحساب المدين ليعكس رصيد حساب التسوية. هذا هو الحد االأقص لصا�ن
ل سقف صا�ن الة تُعدِّ البدَّ ب. 

المعامالت الصادرة.

ونية  لك�ت ي للنقود الإ
ي وحساب معامالت التشغيل البي�ف

يقوم بالتمويل المسبق لحسابه الستئما�ف  .2

ي بضماناته النقدية.
ونية يقوم بالتمويل المسبق لحسابه االستئما�ن لك�ت المشارك ُمصِدر النقود االإ أ. 

ي المركز الدائن الذي 
الة. هذا هو الحد االأقص لصا�ن ي لدى البدَّ

ي حساب معامالت التشغيل البي�ن
ونية جديدة ويضعها �ن أ نقودا إلك�ت ونية يُن�ش لك�ت المشارك ُمصِدر النقود االإ ب. 

ي المعامالت الواردة.
يمكن للمشارك الوصول إليه بالنسبة لصا�ن

. ف ف والمتلق�ي ف العمالء المرسل�ي المعامالت الواردة والصادرة ب�ي  .3

ونية من حساب التقاص ويقوم بتحويل المبلغ نفسه  لك�ت ونية يحذف النقود الإ لك�ت ي مركز المرسل(، فإن المشارك مصدر النقود الإ
إذا نقص رصيد حساب التسوية )صا�ف  .4

ي إل حساب التسوية.
من الحساب الستئما�ف

ونية إل حساب معامالت  لك�ت ونية، ويضيف هذه النقود الإ أ نقودا إلك�ت ونية يُن�ش لك�ت ي مركز المتلقي(، فإن المشارك مصدر النقود الإ
إذا زاد رصيد حساب التسوية )صا�ف  .5

. ي
، ويقوم بتحويل نفس المبلغ من حساب التسوية إل الحساب الستئما�ف ي

التشغيل البي�ف

 مشارك ُمصِدر 
ونية  لك�ت النقود الإ

ي 
حساب استئما�ف

لدى بنك 

2أ.

2.5ب.

حساب 
معامالت 
التشغيل 

ي
البي�ف

ي 
حساب مرص�ف

للعمليات 

.4

.3.3

حساب تسوية 
]لدى وكيل التسوية[

نظام الدفع الفوري 

.4

واجهات برامج 
التطبيقات 

.5

1أ.

.1b

ي 
سقف صا�ف
الحساب 
المدين 

الة  البدَّ
منصة النقود 

ونية  لك�ت الإ

التسوية  الة  البدَّ اف  �ش التفاقيةالإ
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بعدسة: ثاو فو خوان، مسابقة سيجاب للصور الفوتوغرافية، 2016.
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القسم 6

 أنظمة الدفع الفوري 
ع�ب الحدود الوطنية

ي االأقسام الكث�ي  
ي جرت مناقشتها �ن

من المبادئ ال�ت
اف، وإدارة االتفاقية،  رسش السابقة تنطبق عل االإ

الة، والتسوية الأنظمة الدفع  وعمليات البدَّ
ي تعمل ع�ب الحدود الوطنية. ولكن حينما يتضمن الوضع 

الفوري ال�ت
العديد من االختصاصات القانونية/التنظيمية والعمالت، يصبح 

النظام أك�ش تعقيدا. 

ويُسلِّط هذا القسم الضوء عل بعض خصائص أنظمة الدفع ع�ب 
الحدود. توجد أمثلة قليلة الأنظمة الدفع الفوري متعددة البلدان 
نمائية للجنوب  ي الجماعة االإ

- وتشمل تلك االأمثلة القليلة أنظمة �ن
 .)SEPA( ي منطقة مدفوعات اليورو الموحدة

االأفريقي )SADC(، و�ن
ي غرب 

ي مراحلها االأول بشأن أنظمة الدفع الفوري �ن
وتجري مناقشات �ن

ها من المناطق. ق أفريقيا، وغ�ي ق أفريقيا، وجنوب رسش أفريقيا، ورسش

وغالبا ما تقوم مدفوعات التجزئة ع�ب الحدود عل االتفاقات 
، فإنها  ي

ي إطار آ�ن
تيبات قد تعمل �ن الثنائية. ومع أن بعض هذه ال�ت

http://www.sadc.int/about-sadc/overview/ ،نمائية للجنوب االأفريقي 19. "عرض عام عن SADC" الجماعة االإ

اف عل  رسش كة، والحوكمة، واالإ ي العادة إل القواعد المش�ت
تفتقر �ن

ن  ك�ي ي هذا الدليل. وبدال من ذلك، ينصب ال�ت
ي نوقشت �ن

االأنظمة ال�ت
ي الجماعة 

تيبات متعددة االأطراف الموجودة �ن هنا عل أنواع ال�ت
نمائية للجنوب االأفريقي SADC، ومنطقة مدفوعات اليورو  االإ

.SEPA الموحدة

نمائية للجنوب االأفريقي 16دولًة عضوا تبنَّت  تضم الجماعة االإ
ي 

ن التعاون فيما بينها �ن ي عام 1992 لتقن�ي
معاهدة إنشاء الجماعة �ن

نت  ي عام 2019، دشَّ
ترتيب ملزم قانونياً.19 انظر الشكل 22. و�ن

الجماعة نظاما إقليميا للدفع الفوري للمدفوعات ذات القيمة 
.TCIB ة يُطلق عليه نظام مقاصة التحويالت الفوري الصغ�ي

منطقة مدفوعات اليورو الموحدة تكتل اقتصادي يضم 36 بلدا 
داخل منطقة اليورو وخارجها. انظر الشكل 23. وداخل هذا 

ى تحويالت االئتمان  ن نظام الدفع الفوري الُمسمَّ التكتل، تم تدش�ي
ي عام 2017.

الفوري �ن
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 SADC نمائية للجنوب الأفريقي الشكل 22. خريطة الجماعة الإ

http://www.sadc.int/about-sadc/overview/ ،نمائية للجنوب االأفريقي المصدر: "عرض عام عن SADC" الجماعة االإ
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This map was produced by the Cartography Unit of the World Bank Group. The boundaries, 
colors, denominations and any other information shown on this map do not imply, on the 
part of the World Bank Group, any judgment on the legal status of any territory, or any 
endorsement or acceptance of such boundaries.

 SEPA الشكل 23. خريطة منطقة مدفوعات اليورو الموحدة

http://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html ، ي المصدر: "منطقة مدفوعات اليورو الموحدة"، البنك المركزي االأورو�ب
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ف ف الأدوار والفاعل�ي الجدول 12. مقاصة التحويالت الفورية TCIB وتحويالت الئتمان الفوري SCT Inst: مقارنة ب�ي

الدور
نمائية للجنوب الأفريقي؛  الجماعة الإ

TCIB
 SCT منطقة مدفوعات اليورو الموحدة؛

INST

اف عل   رسش طار التنظيمي لالإ االإ
قليمية المدفوعات االإ

ي 
ن البنوك المركزية �ن مذكرة تفاهم ب�ي
نمائية للجنوب االأفريقي الجماعة االإ

 التوجيه المنقح لخدمات الدفع )PSD2(أ؛
وتنظيم المدفوعات ع�ب الحدودب؛ 

والقواعد التنظيمية لمنطقة مدفوعات 
اليورو الموحدةج 

قليمية اف عل المدفوعات االإ رسش اف عل أنظمة الدفع )PSOC( االإ رسش ي )ECB( لجنة االإ البنك المركزي االأورو�ب

ي الجماعة ملكية وإدارة االتفاقية 
مجلس إدارة أنظمة الدفع �ن

نمائية للجنوب االأفريقي )PSMB( أنشأته  االإ
ي الجماعة ويقوم أيضا مقام  رابطة مرصف�ي

أمانة رس.

ي )EPC( أنشأه  مجلس المدفوعات االأورو�ب
ي كهيئة إقليمية للقطاع.

القطاع المرص�ن

لجنات داخل SCT Instلجنات داخل TCIB تطوير قواعد االتفاقية

ي االتفاقية
ونيةالعضوية �ن لك�ت ونيةالبنوك وجهات إصدار النقود االإ لك�ت البنوك وجهات إصدار النقود االإ

الة ن ملكية/تشغيل البدَّ ل�ي تنص قواعد االتفاقية عل عدة ُمشغِّ
ل واحد وافق  للمقاصة، ويوجد حاليا ُمشغِّ
ي الجماعة 

عليه مجلس إدارة أنظمة الدفع �ن
اف  رسش نمائية للجنوب االأفريقي/لجنة االإ االإ

ي 
عل أنظمة الدفع: BanksevAfrica �ن

جنوب أفريقيا

ي 
ال بما �ن تمت الموافقة عل قرابة 33 ُمشغِّ
كات خاصة وبنوك مركزية وطنية ذلك رسش

جمالية االآنية للجماعة ملكية/تشغيل نظام التسوية نظام التسوية االإ
نمائية للجنوب االأفريقي مملوك للجنة  االإ

محافظي البنوك المركزية ويستضيفه/
له بنك االحتياطي لجنوب أفريقيا يُشغِّ

له البنك  نظام TARGET2 مالكه وُمشغِّ

ي المركزي االأورو�ب

اليوروراند جنوب أفريقيالعملة

https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd2-directive-eu-2015-2366_en ،2015/2366" المفوضية االأوروبية ) ي "توجيه خدمات الدفع - )االتحاد االأورو�ب أ. 
https://ec.europa.eu/info/law/cross-borderpayments-regulation- ،المدفوعات ع�ب الحدود - الالئحة التنظيمية رقم 924/2009" المفوضية االأوروبية" ب. 

.ec-no-924-2009_en
.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32012R0260 ، ي "الالئحة التنظيمية لمنطقة مدفوعات اليورو الموحدة"، االتحاد االأورو�ب ج. 

اف �ش الإ

التفاقية 

نظام تحويل خدمات الدفع

التسوية
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اف  �ش الإ

نمائية  ي الجماعة االإ
اف عل أنظمة الدفع �ن رسش ي االإ

ة �ن ثمة اختالفات كب�ي
للجنوب االأفريقي ومنطقة مدفوعات اليورو الموحدة. فالدول 

ي دخلت اتحادا قانونيا ملزما يشتمل عل  ي االتحاد االأورو�ب
االأعضاء �ن

، ومجلس  ي لمان االأورو�ب يعية وتنفيذية إقليمية، وال�ب هيئات ت�ش
يعات االتحاد  ، والمفوضية االأوروبية. وتعلو ت�ش ي االتحاد االأورو�ب
ي  يع االتحاد االأورو�ب يعات الوطنية، وينص ت�ش ي عل الت�ش االأورو�ب
اف عل المدفوعات  رسش ك لالإ للمدفوعات عل إطار وأساس مش�ت

 . ي من خالل البنك المركزي االأورو�ب

نمائية للجنوب  ي الجماعة االإ
وعل النقيض من ذلك، ال يوجد �ن

يعات  يعات إقليمية أعل من الت�ش االأفريقي برلمان إقليمي، وال ت�ش
ن الدول  الوطنية، وال بنك مركزي إقليمي موحد. وصيغ التعاون ب�ي

وتوكوالت.20 وفيما  ي إطار رسمي من خالل ال�ب
ي الجماعة �ن

االأعضاء �ن
قليمية  يتعلق بالمدفوعات، فإن القرارات المتصلة بالقضايا االإ

ي تتألف من 
ي الجماعة وال�ت

تتخذها لجنة محافظي البنوك المركزية �ن
ي إطار رسمي 

محافظي البنوك المركزية لكل دولة عضو ووضعت �ن
ن البنوك المركزية. من خالل مذكرة تفاهم ب�ي

الحوكمة والجوانب القتصادية والعمليات لالتفاقية 

اف عل أنظمة الدفع  رسش ي االإ
ة �ن عل الرغم من االختالفات الكب�ي

نمائية للجنوب االأفريقي ومنطقة مدفوعات اليورو  ي الجماعة االإ
�ن

ن ذات نهج متشابه  ي المنطقت�ي
الموحدة فإن آليات الدفع الفوري �ن

 . ي
ي القطاع المرص�ن

ي الحوكمة. فكالهما مملوك لهيئة غ�ي ربحية �ن
�ن

نمائية للجنوب االأفريقي  ي الجماعة االإ وتضم رابطة مرصف�ي
ي الجماعة، وهي هيئة مؤلفة من 

مجلس إدارة أنظمة الدفع �ن
ن بقيادة البنوك ومكلفة بإدارة قواعد االتفاقية. يؤدي  المشارك�ي

ي الذي تقوده البنوك ومؤسسات غ�ي  مجلس المدفوعات االأورو�ب
ن كلتيهما،  ي المنطقت�ي

ي االتفاقية �ن
ي أوروبا.21 و�ن

مرصفية دورا مماثال �ن
ن أعضائه مؤسسات غ�ي  ن يضم ب�ي يقوم مجلس منفصل للمشارك�ي

مرصفية بدور منصة لتقديم االآراء والتعقيبات التقييمية بشأن 
عملية كتابة القواعد.

وحيثما تكون العمالت واحدة ع�ب الحدود الوطنية ال يوجد اختالف 
ي المبادئ االقتصادية لالأنظمة الوطنية والعابرة للحدود. ولكن 

يُذَكر �ن
ي يضيف طبقة أخرى من التكاليف والتعقيد، وهذا أمر  النقد االأجن�ب

نمائية للجنوب االأفريقي ومنطقة مدفوعات  مهم لكٍل من الجماعة االإ
نمائية للجنوب  ي الجماعة االإ

اليورو الموحدة. فالدول االأعضاء �ن
االأفريقي لديها عمالت مختلفة ومنطقة مدفوعات اليورو تضم بلدانا 

ي منطقة اليورو.
ليست أعضاء �ن

ي منطقة مدفوعات اليورو، يستطيع العمالء الذين لديهم حسابات 
و�ن

بغ�ي اليورو إجراء المعامالت، ولكن إذا كان المبلغ ُمرسال من حساب 
بغ�ي اليورو فإنه يجب عل المؤسسة الُمرِسلة تحويل المبلغ إل 

ي الخاصة  ن تحديد أسعار الرصف االأجن�ب اليورو، ويحق للمشارك�ي
ي 2019ب(. وعل النقيض من ذلك،  بهم )مجلس المدفوعات االأورو�ب

ما بعملة غ�ي اليورو، فإن المؤسسة  إذا كان الحساب المتلقي ُمقوَّ
نمائية  ي حالة الجماعة االإ

المتلقية ستجري عملية تحويل العملة. و�ن
ي اختيار عملة المعاملة، 

للجنوب االأفريقي، يمكن للمستخدم النها�أ
. ي وتستطيع المؤسسة الُمرسلة أو المتلقية إدارة عملية الرصف االأجن�ب

ن االأطراف، قد تحجب مسألة  وعند تحديد رسوم المعامالت ب�ي
ي تصورات العمالء بشأن السعر، ومن ثم االأساس  الرصف االأجن�ب

المنطقي للرسوم. عالوًة عل ذلك، قد يكون االمتثال لسياسة 
 . ن ن االأمر العديد من الُمنظم�ي المنافسة أك�ش تعقيدا عندما يتضمَّ
ي االعتبار عند مناقشة رسوم المعامالت 

ن �ن وينبغي أخذ العامل�ي
ي سياق 

ن االأطراف �ن ن االأطراف. وتعقيد التفاوض عل الرسوم ب�ي ب�ي
نمائية  ي جعلت الجماعة االإ

متعدد العمالت جزء من االأسباب ال�ت
للجنوب االأفريقي تقرر االنطالق بدون تحديد رسم للتعامالت 

ي 
ن االأطراف �ن ن االأطراف. وبالمثل، ال تُطبَّق رسوم للتعامالت ب�ي ب�ي

منطقة مدفوعات اليورو الموحدة.

نمائية للجنوب االأفريقي ومنطقة  ي الجماعة االإ
وتعمل أنظمة الدفع �ن

داد التكاليف ال بقصد تحقيق  مدفوعات اليورو عل أساس اس�ت
ي نظاما TCIB وتحويالت SCT Inst إيرادات من الرسوم 

الربح. ويج�ن
ي االتفاقية.22 

لدعم العمليات من خالل الرسوم السنوية للمشاركة �ن
نمائية للجنوب االأفريقي أيضا رسما منخفضا  وتتقا�ن الجماعة االإ
عن كل معاملة ورسم انضمام لمرة واحدة عن انتساب المشارك 
إل مقاصة التحويالت الفورية TCIB )الجمعية المرصفية للجماعة 

الة ضمن  نمائية للجنوب االأفريقي 2019(. وتُدَرج رسوم البدَّ االإ
نمائية للجنوب االأفريقي،  ي الجماعة االإ

رسوم االتفاقية الُمطبَّقة �ن
ن يدفعون  ي منطقة مدفوعات اليورو الموحدة، فإن المشارك�ي

ا �ن أمَّ
الة الذي يُجرون من خالله  ل البدَّ الة إل ُمشغِّ رسما منفصال للبدَّ

االت يتاح استخدامهم. لي البدَّ المعاملة الأنه يوجد العديد من ُمشغِّ

.https://www.sadc.int/about-sadc/overview/sa-protocols/ ،نمائية للجنوب االأفريقي 20. "بروتوكوالت SADC" الجماعة االإ
ي )2019أ(. ي بنوكا ومؤسسات غ�ي مرصفية. انظر مجلس المدفوعات االأورو�ب 21. يضم مجلس إدارة مجلس المدفوعات االأورو�ب

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/be-involved/scheme-par- ، ي ي االتفاقية"، مجلس المدفوعات االأورو�ب
22. "رسوم المشاركة �ن

.ticipation-fees
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عملية المقاصة والتسوية للمعامالت 

 ، /التبادلي ي
ي الغالب أسهل أجزاء التشغيل البي�ن

ي هو �ن
التواصل الف�ن

ي 
ويصدق هذا عل المدفوعات ع�ب الحدود. وأمام أنظمة الدفع ال�ت

تعمل ع�ب الحدود عدة خيارات: إنشاء بنية تحتية إقليمية موحدة؛ 
ن  ن العديد من الحلول الوطنية، أو السماح للمشارك�ي أو الربط ب�ي

. ن الة المؤهل�ي ن العديد من ُمشغلي البدَّ باالختيار من ب�ي

نمائية للجنوب االأفريقي ومنطقة مدفوعات اليورو  وتعتمد الجماعة االإ
الة وإطار للحوكمة يتيح  الموحدة عل بيئات تنافسية لخدمات البدَّ

نمائية  ي الجماعة االإ
. و�ن ن الة المؤهل�ي لي البدَّ لهما اعتماد العديد من ُمشغِّ

للجنوب االأفريقي، تعتمد اللجنة الرقابية للبنوك المركزية معاي�ي 
ي  الة. بيد أن مؤسسة مرصف�ي ن لخدمات البدَّ ن إقليمي�ي ل�ي إنشاء ُمشغِّ
ي الوقت الحالي 

ي االتفاقية هي �ن
أفريقيا المملوكة للبنوك المشاركة �ن

ي منطقة مدفوعات اليورو الموحدة، 
ل المعتمد الوحيد. و�ن الُمشغِّ

ي االنضمام إل قائمة آليات 
ن �ن الة الراغب�ي لي البدَّ يجب عل ُمشغِّ

ي المنطقة االمتثال لقواعد االتفاقية وإرشادات 
المقاصة والتسوية �ن

ي نظام الدفع 
ن �ن . بمقدور المشارك�ي ي مجلس المدفوعات االأورو�ب

ال مختلفا للتحويل قد  ن 33 ُمشغِّ قليمي SCT Inst االختيار من ب�ي االإ
تكون بنوكا مركزية وطنية أو كيانات أخرى.23 انظر الشكل 24.

نمائية للجنوب االأفريقي، تتم التسوية من خالل نظام  ي الجماعة االإ
�ن

ي بنك االحتياطي 
جمالية االآنية للجماعة الذي يوجد مقره �ن التسوية االإ

ي منطقة مدفوعات اليورو الموحدة )سيبا(، تحدث 
لجنوب أفريقيا.  و�ن

ي تتولَّ تشغيلها 
التسوية من خالل خدمات مؤسسة TARGET ال�ت

ي والبنوك المركزية  منظومة اليورو، وتضم البنك المركزي االأورو�ب

ي سيبا باليورو، والمعامالت 
ي المنطقة. ويجري تسوية المعامالت �ن

�ن
م سادك تطبيق التسوية  ن ي سادك بعملة جنوب أفريقيا الراند.24 وتع�ت

�ن
عل عمالت إقليمية أخرى بمرور الوقت.

يعتمد إنشاء نظام للدفع الفوري ع�ب الحدود عل كث�ي من المبادئ 
ي هذا الدليل، لكنه حتما أك�ش تعقيدا. 

نة لالأمثلة الوطنية �ن الُمبيَّ
ي سادك وسيبا فقط.

ن مبادر�ت ، تم تدش�ي ي التطبيق العملي
و�ن

قليمي SCT Inst نموذجا لتكامل المدفوعات  م نظام الدفع االإ ويُقدِّ
قليمي الكب�ي عل الصعيدين  قليمية. وهو يستفيد من التكامل االإ االإ

يعية إقليمية،  نت هيئات ت�ش السياسي واالقتصادي. فقد تكوَّ
واتخذ منظِّمون إقليميون بالفعل خطوات أخرى نحو وضع إطار 

 SCT Inst ن نظام ك بحلول الوقت الذي تم فيه تدش�ي ي مش�ت
قانو�ن

ن وقطاع  ن الُمنظِّم�ي ي عام 2017. وسادك نموذج لعملية تعاونية ب�ي
�ن

ي 
قليمي ال�ت المدفوعات بدون بعض الخطوات نحو التكامل االإ

. ي ي االتحاد االأورو�ب
اتخذت �ن

ن العام  ن القطاع�ي ويُظِهر النظامان كالهما التعاون الفعال ب�ي
، واالآلية الشاملة  ز للتغي�ي ن بدور محفِّ والخاص، وقيام الُمنظِّم�ي

ي كل 
ي االتفاقية. ومع أن الحوكمة �ن

ن �ن التخاذ القرارات مع المشارك�ي
حالة تقودها إل حد كب�ي البنوك المشاركة )وهو ما يعكس أسواق 
ن كليهما  (، فإن هذين النظام�ي ن ن المنطقت�ي المدفوعات داخل هات�ي

ن من خالل  اتخذا خطوات لالنفتاح عل مجموعة أوسع من الفاعل�ي
عمليات التشاور. وهما يكشفان أيضا عن بيئة تنافسية مفتوحة 

ي الوقت نفسه الحفاظ عل سالمة 
الأعمال تحويل المدفوعات، و�ن

المعامالت وأمنها.

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-payment-scheme-management/ ، ي "آليات المقاصة والتسوية"، مجلس المدفوعات االأورو�ب  23
.clearing-and-settlement-mechanisms

https://regionalpaymentframework.com/alignment-with- ،قليمي قليمي الناجح للب�ن التحتية المالية"، إطار الدفع االإ "االتساق مع إرشادات البنك الدولي للتكامل االإ  24
the-guidelines-for-the-successful-regional-integration-of-financial-infrastructures/
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ي سيبا 
الشكل 24. نظام تحويالت الئتمان الفوري SCT Inst �ف

التسوية

المستخدم 

ي
النها�أ

مو مدفوعات الطرف الثالث  يستطيع ُمقدِّ
مي خدمة إنشاء عمليات الدفع إنشاء  مثل ُمقدِّ

المعامالت من مخزن القيمة.

ين أو "َمن لديهم  ن غ�ي المبارسش يُمِكن للمشارك�ي
ف االأعمال" التعامل عن طريق مقاصة/ رمز ُمعرِّ

. تسوية المعامالت من خالل مشارك مبارسش

ون أو "الأعضاء":  المشاركون المبا�ش
ي سيبا أو البلد 

المؤسسات المالية المرخص لها �ن
ي المنطقة االقتصادية االأوروبية. يجب 

العضو �ن
أن تمتثل لقواعد االتفاقية، ويكون بمقدورهم 

ل واحد عل االأقل  تلقي المعامالت من خالل ُمشغِّ
لنظام تحويل المدفوعات.

مستوى تناف�ي لعمليات المقاصة: يختار 
لو  الة. يُمِكن أن يكون ُمشغِّ ل لبدَّ المشاركون ُمشغِّ

الة بنكا مركزيا أوروبيا أو بنوكا مركزية  خدمات البدَّ
مة عل الصعيد  وطنية أو حلوال أخرى ُمصمَّ

 nets ي إسبانيا، ومؤسسة
باي �ن ي )مثل آي�ب

الوط�ن
ها(. ويجوز  ي فرنسا، وغ�ي

ي الدانمرك، وSTET �ن
�ن

ن  أيضا أن يقوم المشاركون بإجراء المقاصة ب�ي
. ي

المعامالت عل أساس ثنا�أ

مستوى تناف�ي لعمليات التسوية: يمكن 
ي التطبيق 

ن اختيار وكيل التسوية. ولكن �ن للمشارك�ي
ي العادة تصفية المعامالت ع�ب 

، يجري �ن العملي
جمالية االآنية  الحدود عن طريق نظام التسوية االإ

ي أو ملحقه  له البنك المركزي االأورو�ب الذي يُشغِّ
.)TIPS الفرعي )نظام تسوية المدفوعات باليورو

كات التقنيات  رسش
المالية

كات التقنيات  رسش
المالية

جهات إصدار النقود 
ونية لك�ت االإ

البنك
جهات إصدار 

ونية لك�ت النقود االإ
جهات إصدار 

ونية لك�ت النقود االإ البنك البنك

ل خاص  ُمشغِّ
الة لبدَّ

ل خاص  ُمشغِّ
الة لبدَّ

مرصف مركزي 
ي
وط�ن

مرصف مركزي 
ي
وط�ن

خدمة تسوية المدفوعات الفورية TARGET 2/نظام تسوية المدفوعات 
ي ومنظومة اليورو( باليورو TIPS )البنك المركزي االأورو�ب

المستخدم 

ي
النها�أ

المستخدم 

ي
النها�أ

المستخدم 

ي
النها�أ

المستخدم 

ي
النها�أ المستخدمون

مو خدمات  ُمقدِّ
إنشاء عمليات 

الدفع

المشاركون غ�ي 
ين المبا�ش

المشاركون 
ون المبا�ش

الة البدَّ
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القسم 7

 تنشيط نظام 
الدفع الفوري

ز   الة يُركِّ هذا القسم عىل كيفية تحقيق خدمة فعَّ
ي نظام الدفع الفوري. فلكل 

ي �ن
للتشغيل البي�ن

سوق خصائصها الفريدة، ويجب تصميم نُُهج 
وعات  ي السوق. فبعض الم�ش

وعات بما يالئم السياق السائد �ن الم�ش
هي امتداد الأنظمة أخرى للدفع، والبعض االآخر أنظمة جديدة. 

، والبعض االآخر  ي
وعات هي مبادرات للقطاع المرص�ن وبعض الم�ش

يقودها ُمنظِّمون. وعل الرغم من هذه االختالفات، فإنه يمكن 
ن الشكل 25 هذه الخطوات. 

ِّ كة. ويُب�ي رصد بضع خطوات عملية مش�ت
: وتشمل الخطوات ما يلي

التخطيط. تقوم جهة مختصة بتحديد المشكلة أو "قصور السوق"   •

. وتوضع رؤية  /التبادلي ي
ن التشغيل البي�ن ع تحس�ي حيثما يُتوقَّ

ي من جانب 
كة لحل تلك المشكلة تشمل القبول الكا�ن مش�ت

ن العام والخاص. ي القطاع�ي
ن �ن أصحاب المصلحة الحقيقي�ي

ي من خالل عملية 
التصميم. يتم تصميم حل التشغيل البي�ن  •

تشاركية مع أصحاب المصلحة. ويتم حل المسائل الرئيسية 
اف والحوكمة والحوافز االقتصادية ونموذج  رسش المتصلة باالإ

التشغيل. 

دخول السوق. يبدأ تشغيل الخدمة وتصبح متاحة للعمالء. مع   •

ي 
إنشاء عملية متواصلة لتوسيع خدمات االتفاقية واالستمرار �ن

تعزيز حجم المعامالت واالبتكار.

التخطيط  

ح أمر بالغ االأهمية. ويجب  توافق االآراء بشأن المشكلة والحل المق�ت
هم ممن لهم  ن وغ�ي ن والُمنظِّم�ي أن تحظى الخطة بقبول المشارك�ي

ك للمشكلة،  ي نجاح االتفاقية. وحالما يُتَفق عل فهم مش�ت
مصلحة �ن

كة وخريطة  يمكن أن تساعد خطة لحل تلك المشكلة - رؤية مش�ت
وع. ن طوال مراحل الم�ش ك�ي ي تحقيق الوضوح وال�ت

طريق - �ن

تحديد المشكلة

جابة عن االأسئلة التالية: لماذا ينبغي  ي تحديد المشكلة االإ
يع�ن

؟ لماذا االآن؟ ي
أن نعمل من أجل توف�ي التشغيل البي�ن

ن بيئة  تُقام أنظمة الدفع الفوري الأسباب عديدة، منها تحس�ي
ي 

. وحيثما تكون المنافسة �ن المنافسة، واالبتكار، والشمول المالي
ي الحكومة  ، غالبا ما تُؤدِّ السوق أو االبتكار هي الدافع إل التغي�ي

ي المملكة المتحدة 
زا كما هو الحال �ن أو الُمنظِّم دورا ُمحفِّ

ي حاالت أخرى، يُمِكن أن تضطلع جمعية 
. و�ن ن اليا والفلب�ي وأس�ت

ي الدعوة 
ل النظام بدور رائد �ن ي أو ُمشغِّ

من القطاع المرص�ن
صالح. لالإ

ي البعض االآخر 
ي بعض االأحيان تكون المشكلة واضحة، و�ن

و�ن
ي المملكة المتحدة، 

ي بيان أبعاد القضية. �ن
تساعد البحوث �ن

أمر وزير المالية بإعداد تقرير مستقل عن المنافسة واالبتكار 
ي الصناعة المرصفية. وكانت نتائج هذا الجهد -من خالل 

�ن
صالح فيما يتصل  تقرير كروكشانك )2000( المحرك الأجندة االإ

انيا، أجرت مؤسسة التمويل  ن ي ت�ن
بالمدفوعات الفورية. و�ن

ي 
الدولية بحثا الأوضاع السوق لتحديد طبيعة التحديات ال�ت

ي 
تعوق سوق الدفع وكيف يمكن أن تساعد خدمة التشغيل البي�ن

ي التصدي لتلك التحديات.
�ن
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/التبادلي للمدفوعات الفورية  ي
الشكل 25. عملية تحقيق التشغيل البي�ف

ف  التدش�ي

 تشغيل الخدمة
ف الجدد  انضمام المشارك�ي

ي السوق
طرح المنتج �ف

 النطاق
تعزيز نمو المعامالت

البتكار
خريطة طريق البتكار

التخطيط

التصميم

دخول السوق

تحديد المشكلة
 تحديد أوجه القصور الحالية أو المستقبلية 

اتيجية التحديث ي السوق، أو إس�ت
�ف

 الحوكمة
  ملكية وإدارة التفاقية
 كتابة قواعد التفاقية
ي التفاقية

المشاركة �ف

كة وْضع رؤية مش�ت
/التنظيمي، وهيكل السوق،  ي

 السياق القانو�ف
 وطلب العمالء

 الجوانب القتصادية
 نموذج الأعمال

ف الأطراف رسوم المعامالت ب�ي

ف الموارد،  المواءمة ب�ي
، وتحديد  ف وأصحاب المصلحة المحتمل�ي

آلية للتعاون

العمليات
 عمليات التفاقية
الة  عمليات البدَّ
نموذج تسوية

التفاق عىل رؤية 
كة وخريطة  مش�ت

طريق

التفاق عىل 
مجموعة القواعد 

للدفع الفوري

ف  اعتماد المستخدم�ي
لمجموعة قواعد التفاقية 

الذي يتسم بالستدامة 
المالية
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. . . عند تحديد المشكلة:

هل نفهم طبيعة المشكلة؟  

ي السوق؟ 
ما هي العوامل المحتملة لهذا القصور �ن  

هل نعرف كيف نخت�ب فرضياتنا؟

ي هذا الوقت 
/التبادلي هو الحل �ن ي

هل التشغيل البي�ن  
لمعالجة قصور السوق الذي تم تحديده؟

ف طرحها... أسئلة مهمة يتع�ي

ي تحديد طبيعة المشكلة والحل 
قد تساعد بحوث السوق �ن

المطلوب. وقد تتضمن هذه البحوث:

ي السوق. فْهم احتياجات 
/التبادلي �ف ي

الطلب عىل التشغيل البي�ف  •
العمالء وطلب السوق سواء من المسوح االستقصائية للسوق 

ات بديلة لطلب العمالء، مثل المعامالت خارج  أو من مؤرسش
السوق الرسمية وتعدد ملكية الحسابات. 

تقييم أسواق المدفوعات. فْهم ماهية خدمات الدفع الرقمية   •
مو الخدمات اليوم  ي السوق، وكيف يتواصل ُمقدِّ

المعروضة �ن
ي االأصل موجودة. ما هي البنية التحتية المتاحة 

إن كانت �ن
ي السوق؟ هل يلزم إيجاد حل جديد؟ أو هل يمكن 

بالفعل �ن
ي حل المشكلة؟

تعديل الحلول الحالية لتساعد �ن

كة وْضع رؤية مش�ت

كة وخريطة طريق حالما يتم تحديد  غالبا ما تظهر رؤية مش�ت
. وستختلف مسألة من  ي

المشكلة والحل مع تحسن التشغيل البي�ن
ينبغي أن يتقبَّل هذه الرؤية اختالفا واسعا تبعا للسياق السائد. 

ي نظام راسخ للدفع يسعي لتحقيق ربح، قد يتطلب هذا العمل 
و�ن

ي جهد يقوده الُمنظِّم، 
أوال إقناع حملة االأسهم والمستثمرين. و�ن

قد تكون مجموعة أصحاب المصلحة قطاعا عريضا أوسع من 
ي السوق.

ن �ن المشارك�ي

ي 
وري كسب التأييد والقبول �ن ي أي سيناريو تقريبا، من الرصن

و�ن
ي عملية يقودها 

ن العام والخاص. و�ن مرحلة مبكرة من القطاع�ي
ي الفوز بالموافقات التنظيمية 

، تساعد المشاركة �ن ي
القطاع المرص�ن

ام  ن ي تحقيق ال�ت
ي عملية يُنشئها الُمنظِّم، تساعد المشاركة �ن

الكافية. و�ن
ن بالقواعد المعمول بها. المشارك�ي

كة: . . . عند وْضع رؤية مش�ت

وع؟  ي هذا الم�ش
من هم أصحاب المصلحة الحقيقيون �ن  

كة؟ اما كامال برؤية مش�ت ن مون ال�ت ن هل هم مل�ت

ح؟  ي شكل الحل المق�ت
كيف تؤثِّر عوامل السوق �ن  

كة إل حل ملموس  جراءات لالنتقال من رؤية مش�ت ما هي االإ  
عل أرض الواقع؟ 

ف طرحها... أسئلة مهمة يتع�ي

ن فهم  ي وْضع رؤية واضحة وخريطة طريق تحس�ي
وغالبا ما يع�ن

السوق ومن المحتمل أن يشمل تقييم بعض المجاالت التالية 
أو كلها:

ي 
ن �ن ي السوق. فْهم الحوافز للمشارك�ي

ف �ف أولويات المشارك�ي  •
ونية نشطة  لك�ت السوق. هل البنوك وجهات إصدار النقود االإ

ن من الناحية التنافسية - بما  ي السوق؟ ما وْضع هؤالء الفاعل�ي
�ن

ي ذلك من حيث حصة السوق، وبيانات العمالء، والوجود 
�ن

ي 
ي لشبكات التوزيع؟ خالصة القول، يُرجى التفك�ي مليا �ن

الجغرا�ن
ي حل المشكلة. 

ن للعمل معا )أم ال( �ن مدى استعداد المشارك�ي

مبادرات محتملة أخرى. حاِول أن تكتشف من أيضا يبحث   •
ي 

اك أصحاب المصلحة أولئك �ن المشكلة نفسها. كيف ينبغي إرسش
هذه العملية؟ ما الذي يُحتمل أن يحدث إذا لم يشارك هؤالء 

الفاعلون مشاركة فعالة؟

يعات واللوائح  يعات واللوائح التنظيمية. كيف تؤثِّر الت�ش الت�ش  •
نة غ�ي  ة خيارات نماذج ُمعيَّ التنظيمية الحالية عل السوق؟ هل ثمَّ

اكها  ي ظل السياق السائد حاليا؟ أي السلطات ينبغي إرسش
ممكنة �ن

حة؟ ي مراجعة و/أو إجازة الخطة المق�ت
�ن

بنهاية هذه المرحلة، ينبغي أن يكون أصحاب المصلحة قد اتفقوا عل 
خطة - تجيب عن سؤال مؤداه كيف يمكن أن يعمل أصحاب المصلحة 

وع هي  معا لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة؟ خريطة طريق الم�ش
إحدى االأدوات لبيان الخطوات المطلوبة. ومن المحتمل أن تشتمل 

جراءات بالغة االأهمية، وأدوار أصحاب المصلحة،  عل توقيت االإ
وع.  واالأهداف الوسيطة للم�ش
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التصميم

جابة عن أسئلة مهمة حول كيفية هيكلة  تهدف مرحلة التصميم إل االإ
ي ذلك القرارات المتصلة بالحوكمة والنماذج 

نظام الدفع، بما �ن
ي إطار الضوابط 

االقتصادية والتشغيلية. هذه القرارات تُتَخذ �ن
ي 

/التنظيمي، وهي تلعب دورا مهما �ن ي
اف القانو�ن رسش دها االإ ي يُحدِّ

ال�ت
وع. ي بداية الم�ش

ي ُوِضعت �ن
ق النظام االأهداف ال�ت تحديد هل سيحقِّ

وع  ا من م�ش وع اختالفا كب�ي وقد تختلف نقطة البداية لتصميم الم�ش
وع لمجموعة من البنوك تتولَّ تشغيل  الآخر. فعل سبيل المثال، م�ش

نظام للبطاقات أو معامالت المقاصة االآنية ربما عالج بالفعل 
ي 

المسائل المتصلة بالجوانب القانونية والحوكمة كما كان الحال �ن
ن  ح الُمنظِّم أو مجموعة من المشارك�ي كولومبيا والهند وغانا. وإذا اق�ت

ي جديد كما كان 
ن إنشاء كيان قانو�ن ي القطاع حال جديدا، فقد يتع�ي

�ن
و. ي االأردن وكينيا وب�ي

الحال �ن

ن  ن عملية التصميم المشارك�ي وعل أي حال، من المهم أن تتضمَّ
ي مرحلة 

ي تتخذ �ن
ي جو تشاوري منفتح. وسيكون للقرارات ال�ت

�ن
ن  م�ي ن ي السوق مل�ت

د هل سيظل المشاركون �ن التصميم تأث�ي كب�ي يُحدِّ
وع. بإنجاح الم�ش

وضع مبادئ التصميم 

ي توجيه عملية 
قد تكون قائمة مخترصة من مبادئ التصميم مفيدة �ن

اتخاذ القرارات. فعلي سبيل المثال، قد تشمل االأسئلة المطروحة 
 : ما يلي

هل يستهدف النموذج تحقيق الربح أم مجرد تغطية التكاليف؟  •

ي اتخاذ القرارات؟
بداء رأيهم �ن ن الإ ما هي مؤهالت المشارك�ي  •

اكهم بشكل مبارسش وليس  ن الذين ينبغي إرسش ما هي أنواع المشارك�ي  •
ي االتفاقية؟ 

طالق �ن اكهم عل االإ بشكل غ�ي مبارسش أو عدم إرسش

 Level وع وتعد مبادئ مؤسسة بيل وميليندا غيتس لتصميم م�ش
One منطلقا محتمال التخاذ القرارات عل نحو يراعي مصالح 

ي تصميم االتفاقية )مؤسسة بيل وميليندا غيتس 2019(. 
الفقراء �ن

وال يُقَصد بهذه المبادئ أن تكون قائمة مرجعية، إنما المقصود منها 
ا أصحاب المصلحة  ي تهم كث�ي

أن تكون أساسا لوضع المبادئ ال�ت
. ن

َّ وع ُمع�ي ي م�ش
�ن

ف الموارد  المواءمة ب�ي

ي هذه المرحلة. ومن 
من المرجح أن توجد شخصية رائدة �ن

المتوقع أن تكون شخصا أو كيانا عرض رؤية وكسب تأييد أصحاب 
المصلحة. هل يملك هذا الشخص الرائد القدرة عل جعل 

جابة بال، فقد يلزم االستعانة  ن يعملون معا؟ إن كانت االإ المتنافس�ي
كاء التنمية مثل مؤسسة التمويل الدولية  بُمي�ِّ مستقل. قام رسش

ي السوق بدور أطراف 
ن �ن ن المستقل�ي انيا، وآخرون من الفاعل�ي ن ي ت�ن

�ن
ن أصحاب المصلحة  ي المناقشات ب�ي

محايدة موثوق فيها للتوسط �ن
عل اختالف حوافزهم.

ي أنواع 
وع التفك�ي مليا �ن وبشكل منفصل، يجب عل رؤساء الم�ش

ي هذا توسيع القدرات 
وع. قد يقتصن ة الفنية الالزمة للم�ش الخ�ب

ي الهند بتكليف 
)مثل قيام مؤسسة المدفوعات الوطنية NPCI �ن

كة من أجل التشاور )مثل  اء جدد من داخلها(، واالستعانة ب�ش خ�ب
اليا( أو استقدام  ي أس�ت

كة KPMG لمنصة المدفوعات الجديدة �ن رسش
ن الذين تعاقدت معهم  ن )مثل االستشاري�ي ن مؤقت�ي اء كاستشاري�ي خ�ب

ي أوغندا(.
مؤسسة تعزيز القطاع المالي FSDU �ن

ي 
ات المنشودة مالئمة للسياق السائد �ن وينبغي أن تكون الخ�ب

ي 
اء �ن وع. ويُمِكن أن تشتمل عل خ�ب السوق واحتياجات الم�ش

المجاالت القانونية/التنظيمية، ونماذج االأعمال، والحوكمة/كتابة 
، والتسوية،  ي نة، مثل الرصف االأجن�ب القواعد، ومجاالت فنية ُمعيَّ

ومعاي�ي عنونة المدفوعات.

ف الموارد: . . . عند المواءمة ب�ي

ن عل العمل  َمن يمتلك النفوذ المعنوي لمساعدة المتنافس�ي  
معا؟ 

ة المناسبة لضمان أن يتخذ تصميم االتفاقية  هل لدينا الخ�ب  
النهج الصحيح استنادا إل أفضل الممارسات الدولية؟

ف طرحها... أسئلة مهمة يتع�ي
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ي وضعتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس
مبادئ تصميم Level One ال�ت

ص له بالمقارنة  م خدمات ُمرخَّ الحلقة المفتوحة )Open loop(. يجب أن تكون االتفاقية مفتوحًة الأي ُمقدِّ
ي تقترص العضوية فيها عل بعض مقدمي الخدمات )مثل اقتصارها عل كبار مقدمي 

باالتفاقيات المغلقة ال�ت
الخدمات(.

. لالتفاقية هيكل حوكمة ديمقراطي يُعطى فيه المشاركون فرصا متساوية للملكية. ف تخضع لحوكمة المشارك�ي

داد التكاليف مع مجموعة إضافية من  داد التكاليف مضافا إليها الستثمار نموذج الس�ت ليست للخسارة/لس�ت
ن باالتفاقية  ن المرتبط�ي ي هذا أن المشارك�ي

االأموال لتغطية االستثمارات المطلوبة لتشغيل االتفاقية. وال يع�ن
. ي

ال يمكنهم تحقيق ربح. ولكن الهدف الرئي�ي ينبغي أن يكون تحقيق أقل تكلفة ممكنة عل المستخدم النها�أ

ن المعامالت لكل دفعة. نية. اتفاقية تجري مقاصة للمعامالت عل نحو متواصل مقارنة بتجه�ي المقاصة الآ

لزامية الوطنية. ي النقود االإ
التنظيم. يتول الُمنظِّم المالي أمر تنظيم االتفاقية، وتعمل االتفاقية �ن

ي الجانب 
أ الدافع أمر الدفع، ويتم قيد المبلغ �ن ي عملية الدفع ال�يع، يُن�ش

أمر الدفع )Push payments(. �ن
أ فيها الدافع  ي يُن�ش

الدائن لحساب المستفيد )مثل دفع الرواتب خالل غرف المقاصة االآلية( مقارنة بأمر السحب ال�ت
المعاملة )مثل الشيكات( وتنطوي عل خطر أك�ب )خطر رفض المعاملة، خطر االحتيال، إلخ(.

لغاء  لغاء. حالما تتم المعاملة من الدافع إل المستفيد ال يمكن إلغاؤها أو الرجوع عنها. عدم قابلية االإ غ�ي قابلة لالإ
ي إبقاء تكاليف المعامالت منخفضة.

عامل رئي�ي �ن

ي اليوم نفسه. تتم تسوية المعامالت خالل اليوم بشكل شبه فوري مقارنة بالتسوية المؤجلة إل اليوم 
التسوية �ف

ي نفس اليوم وسيلة للحد من مخاطر االئتمان.
. والتسوية �ن التالي أو يوم العمل التالي

ي 
ك لمواجهة االحتيال، ويتعاونون �ن ي نظام مش�ت

ك �ن ك لالحتيال. يستثمر المشاركون بشكل مش�ت الرصد المش�ت
ن  ن المشارك�ي تصميمه وتنفيذه، االأمر الذي يساعد عل تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف. ويتيح تقاسم البيانات ب�ي

رصد مزيد من حاالت االحتيال، ومن ثم الحد من االحتيال للجميع.

وعات المستوى االأول عل  ي االتفاقية، تحث مبادئ تصميم م�ش
شفافية الرسوم. لضمان حماية العمالء وثقتهم �ن

، ومنهم العمالء أصحاب  ن شفافية الرسوم ضمن إطار أك�ب يتضمن الشفافية بشأن الحقوق والواجبات للمستهلك�ي
ي القراءة والكتابة.

المهارات المحدودة �ن

حسابات متعددة المستويات. تتيح الحسابات المتعددة المستويات )ومتطلبات التعرف عل العميل بمستوياته 
ي يتعرضون لها إمكانية الوصول إل االتفاقية بمجموعات مختلفة من 

المتعددة( للعمالء عل اختالف المخاطر ال�ت
مي  ي الوقت نفسه الحد من المخاطر عل ُمقدِّ

وط. ويكفل هذا المبدأ زيادة إمكانية الوصول إل االتفاقية و�ن ال�ش
الخدمات.

ن حاالت االستخدام الرئيسية للعمالء من تحقيق االنتشار  حالت الستخدام. يجب أن يساعد النظام عل تمك�ي
عل نطاق واسع، واالستفادة من نفس ترتيبات الدفع وبروتوكوالت التسوية االأساسية.

ي االتفاقية عن الوفاء 
ن �ن تقديم ضمانات. للتخفيف من مخاطر السيولة، أو احتمال أن يعجز أحد المشارك�ي

ن االآخرين يمكن استخدام حسابات الضمانات. اماته نحو المشارك�ي ن بال�ت

المصدر: مؤسسة بيل وميليندا غيتس 2019.
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الحوكمة 

جابة بال،  ي طويل االأجل لالتفاقية؟ إذا كانت االإ
هل يوجد مركز قانو�ن

؟ ي
فكيف يتم تحديد هذا المركز القانو�ن

ي تحتضنه منظمة أخرى أو يبدأ كاتفاق غ�ي 
تيب المع�ن إذا كان ال�ت

، فما هي الخطة لالنتقال إل مركز أك�ش دواما  ن ن المشارك�ي رسمي ب�ي
ي مرحلة 

له حوكمة رسمية لالتفاقية؟ ويجب وضع هذه الخطة �ن
مبكرة من العملية وأن تكون واضحة لكل أصحاب المصلحة ح�ت 

يمكنهم التخطيط عل النحو المالئم.

وينبغي اتباع نهج ُموثَّق توثيقا واضحا بشأن كيفية اتخاذ القرارات 
ي تلك القرارات. ويجب بالمثل وضع متطلبات 

وكيف يشارك االأعضاء �ن
ي يضعها الُمنظِّم 

تيبات ال�ت ة(. وبالنسبة لل�ت العضوية )المشاركة المبارسش
ي السوق 

ن �ن ن�ي ن ُمعيَّ ا، هل يُطَلب من فاعل�ي ا كب�ي أو يُؤثِّر عليها تأث�ي
أن يكونوا أعضاء فيها؟ وإذا كانت قواعد االتفاقية تتيح المشاركة غ�ي 

؟ ن اف بالنسبة الأولئك المشارك�ي رسش ة، فما هي آليات االإ المبارسش

ي نهاية المطاف مسؤوال عن تحديد 
سيكون مدير االتفاقية �ن

ي سيكون مطلوبا من االأعضاء استخدامها وأيها يكون 
الخدمات ال�ت

ن إجراء المعامالت من خالل االآلية  اختياريا. هل يجب عل المشارك�ي
ن حسابات لدى نفس مقدم الخدمات أو  ي تكون ب�ي

سواء تلك ال�ت
ط يفرض  ن من مقدمي الخدمات؟ هل يوجد رسش ن مختلف�ي لدي اثن�ي

إرسال جميع المعامالت من خالل النظام، أم أنه يُطَلب فقط توفر 
القدرة عل تلقيها؟ أي أنواع المعامالت ستتم تغطيتها؟ قد يكون 

جابات عل هذه االأسئلة تأث�ي كب�ي عل أحجام المعامالت وكسب  لالإ
. ن قبول المشارك�ي

الجوانب القتصادية  

ما هي التكاليف ومصادر التمويل المتوقعة؟ كيف يمكن وضع 
نموذج للتمويل المستدام؟ هل ستكون الرسوم ثابتة لكل مشارك 

؟ ما هو التوقع  ن ة بحسب المعاملة أم مزيجا من االثن�ي أم متغ�ي
المعقول لحجم المعامالت لحساب إيرادات الرسوم؟

ي للسوق، لكن 
ك تسع�ي المستخِدم النها�أ َ

ي معظم الحاالت، يُ�ت
�ن

ن  ي السعر ب�ي
ن �ن ن عل التمي�ي بعض االتفاقيات تحد من قدرة المشارك�ي

ن زيادة  المعامالت داخل الشبكة وخارجها - وتحظر عل المشارك�ي
الرسوم عن المعامالت إل منصة أخرى.

ي يدفعها العمالء، 
برصف النظر عن القيود عل الرسوم ال�ت

ن لتنمية المعامالت.  استعِرض الحوافز االقتصادية لدى المشارك�ي
إذا لم توجد حوافز مالئمة لتعزيز االستخدام، فما هو السبب 
ن االأطراف  المحتمل لهذا االختالل؟ هل فرض رسم للتعامل ب�ي

ن تلك الحوافز؟ وإذا كان االأمر كذلك،  هو الحل الصحيح للموازنة ب�ي
فكيف يمكن تطبيقه؟

ما هو هيكل الملكية طويلة االأجل لالتفاقية؟ إذا لم تكن   
ي مركزها طويل االأجل، فهل 

االتفاقية أصبحت بالفعل �ن
توجد خطة واضحة لالنتقال إل ذلك الهيكل؟

من ستكون له سلطة اتخاذ القرارات الخاصة باالتفاقية، وما   
ثراء تلك العملية؟ هو الدور الذي سيؤديه المشاركون الإ

ة(    ما هي مؤهالت العضوية )المشاركة المبارسش
ي االتفاقية؟

�ن

ما هو النموذج االقتصادي لالتفاقية؟ كيف يتم توليد   
التدفقات النقدية لدعم الحل؟

ي يدفعها العمالء؟
ي عل الرسوم ال�ت

ما هو تأث�ي التشغيل البي�ن  

ن  ن االأطراف للموازنة ب�ي هل يلزم تطبيق رسوم للتعامل ب�ي  
الحوافز؟

أسئلة مهمة عن الحوكمة

أسئلة مهمة عن الجوانب القتصادية
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العمليات 

دارة العمليات؟ هل ستوجد عالمة  ما هي خدمات الدعم المطلوبة الإ
ي ستدعم نظام 

كة؟ ما هي نماذج المقاصة والتسوية ال�ت تجارية مش�ت
الدفع الفوري؟

الة؟  ل البدَّ د مدير االتفاقية من سيمتلك و/أو يُشغِّ هل يلزم أن يُحدِّ
زون عل حوكمة االتفاقية فقط  فبعض مديري االتفاقيات يُركِّ

ن بتكوين ترتيبات منفصلة لتحويل المعامالت.  ويسمحون للمشارك�ي
 PASA ي جنوب أفريقيا تقوم رابطة المدفوعات

عل سبيل المثال، �ن
ي أفريقيا Bankserv بدور  بدور مدير االتفاقية، ومؤسسة مرصف�ي

الة. ل البدَّ ُمشغِّ

اء  الة، فهل سيتم رسش ل البدَّ إذا كان مدير االتفاقية يقوم بدور ُمشغِّ
وتأج�ي وبناء منتجات وخدمات التكنولوجيا من مصادر مفتوحة 

م خدمات؟ )Open source(، أم التعاقد مع ُمقدِّ

ي المملكة المتحدة 
فبعض االأنظمة مثل نظام المدفوعات االأرسع �ن

الة، لكنها تسند  ن بشأن خدمات االتفاقية والبدَّ تتعاقد مع مشارك�ي
م خدمات خارجي. وأنظمة  عمليات التحويل بشكل كامل إل ُمقدِّ

ي الشفرة  أخرى مثل مؤسسة المدفوعات الوطنية بالهند تش�ت
دي الخدمات وتُدِخل عليها تعديالت. مجية من ُمورِّ ال�ب

انيا للدفع الفوري بتطوير  ن ومع ذلك تقوم أنظمة مثل نظام ت�ن
حلول جديدة تماما عل أساس تكنولوجيا المصادر المفتوحة.

وقد يتيح امتالك البنية التحتية درجة أك�ب من المرونة، ويزيل 
د خدمات وحيد، لكن هذا النهج يتطلب المزيد من  االعتماد عل ُمورِّ

ي البنية التحتية المختارة لعمليات التحويل  الموارد. ويجب أن تل�ب
ي يتم تحديدها من خالل قواعد االتفاقية مثل أمن 

المعاي�ي ال�ت
، ووقت التشغيل، واستمرارية  ن البيانات، وإتاحة واجهة المستخدم�ي

ي من الكوارث، واالستجابة للحوادث، وخدمات 
االأعمال، والتعا�ن

طار  ي حدود االإ
نجاز �ن الدعم. ويجب أيضا أن تكون قادرة عل االإ

وع. ي المتوقع للم�ش
الزم�ن

ي السوق، وإذا كان هناك 
من الذي يقود العالمة التجارية �ن  

فاعلون متعددون، كيف تتم مواءمة الرسائل/الحوافز؟

كيف سيتم تنظيم نماذج التقاص والتسوية، وأي من   
ن سيكون بمقدوره إجراء عملية التقاص   المشارك�ي

ة؟ و/أو التسوية مبارسش

ي االتفاقية، 
كة للمستخدم �ن ة المش�ت ما هي الخ�ب  

ورية لضمان  وما هي الخدمات أو المتطلبات الرصن
ة متسقة ويمكن االعتماد عليها؟ أن تكون الخ�ب

أسئلة أساسية عن العمليات

وري االتفاق عل نموذج التسوية، وكذلك عل خطط  ومن الرصن
ي ذلك 

ن عن التسوية بما �ن ي حالة تخلف أحد المشارك�ي
الطوارئ �ن

الضوابط الالزمة لتقليل المخاطر المتصلة بالتسوية. وإذا كانت 
ي 

ن �ن ونية والبنوك كلتاهما من المشارك�ي لك�ت جهات إصدار النقود االإ
ي الجوانب االقتصادية 

ن أيضا النظر �ن
َّ نظام التسوية، فسوف يتع�ي

للصناديق االستئمانية.

ات العمالء. ويجب  ي كل هذه القرارات معا عل مستوى خ�ب
وتأ�ت

أن تراعي االتفاقية آثار وتداعيات إنشاء عمليات الدفع، والعنونة، 
ن مثل التحقق من االأسماء، ونطاق أي  وتداب�ي حماية المستهلك�ي

ك، واالحتيال، وخدمات مكافحة غسل االأموال ومحاربة  نزاع مش�ت
رهاب. تمويل االإ

الأدوات والموارد

ي حوكمة الدفع الفوري:
الموارد الُموَ� بها �ن

 — " ي
: التشغيل البي�ف اكة العالمية من أجل الشمول المالي "ال�ش

ي التشغيل 
رؤى ثاقبة لمؤسسة التمويل الدولية )IFC(  عن أعمالها �ن

انيا. ن ي ت�ن
ي �ن

البي�ن

وع ي تعود بالنفع عىل الجميع" —م�ش
"أنظمة التمويل الرقمي ال�ت

Level One لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.

ي كيفية إجراء دراسة الجدوى لنموذج التشغيل 
االأداة المو� بها �ن

https://www.cgap. org/sites/default/ :المصدر : ي
البي�ن

files/2020-11/11-2020-CGAP-Interop- erability-Model-with-
IMT.xlsx

https://www. :لمعرفة المزيد عن أدوات نماذج التحويل، الرابط
cgap org/sites/default/files/2020-11/11-2020-CGAP-Switch-

Toolkit.xlsm
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ا من حيث التعقيد والوقت  ن اختالفا كب�ي قد تختلف مرحلة التدش�ي
الذي تستغرقه. فإذا كان يجري تنفيذ نظام جديد لتحويل 

ن بالنظام قد يستغرق أك�ش من  المعامالت، فإن ربط المشارك�ي
، وسيساهم أك�ب  الة أك�ب استثمار رأسمالي عام. وستكون البدَّ
ي التكاليف التشغيلية الجارية. ولكن ينبغي أيضا أن 

مساهمة �ن
ي يتكبدها المشاركون الأنه 

ي االعتبار الجهد والتكاليف ال�ت
يؤخذ �ن

تيب الجديد  ة للربط بال�ت ن عليهم القيام باستثمارات كب�ي قد يتع�ي
)ليبيس أدفايزورز 2016(.

ن النظام  ر هل سيقوم بتدش�ي ن عل مدير االتفاقية أن يُقرِّ
َّ وسيتع�ي

ن التقنية والتشغيلية  ن جاهزين من الناحيت�ي حينما يصبح كل المشارك�ي
ن )ح�ت ربما  أم تدشينه حينما يكون الحد االأد�ن الالزم من المشارك�ي

ن منهم فحسب( جاهزين لبدء التشغيل. اثن�ي

ن ما هي خطة االنطالق لدخول السوق؟  د موعد التدش�ي وحالما يتحدَّ
ن بالنظام؟  كيف ستدار حمالت التسويق؟ كيف سيتم ربط المشارك�ي

، ينبغي تتبع االأداء عل نحو وثيق. فهل المعامالت  ن وبعد التدش�ي
تزداد مثلما كان متوقعا؟ إن لم تكن كذلك فما السبب؟

ن إعادة النظر  وحيثما ال يتحقق توسيع نطاق المعامالت، قد يتع�ي
ي خطوات أخرى وإعادة تقييم مسائل رئيسية. فهل المشاركون 

�ن
ي كانت مرتقبة؟ هل توجد مجاالت الحوافز 

ن بالدرجة ال�ت م�ي ن غ�ي مل�ت
فيها غ�ي متسقة أو النموذج التشغيلي ال يتيح أفضل تجربة ممكنة 
للعمالء؟ ستكون سبل عالج عدم تحقيق انتشار الخدمة متنوعة 

كتنوع التشخيصات.

دخول السوق

فإذا كانت الخدمات تس�ي بسالسة وي�، فما هي الخطوات التالية؟

تعمل أنجح أنظمة الدفع الفوري عل تنمية االبتكار عل أساس 
وري للحفاظ عل  ي الخدمات �ن

متواصل. والتوسع المتواصل �ن
ي مشهد رسيع التغ�ي للمدفوعات العالمية. ومن السبل 

أهميتها �ن
المحتملة لتحقيق نمو أنظمة الدفع الفوري ح�ت تصل مرحلة 

عة، وإقامة روابط بأنظمة الدفع  النضج شبكات العضوية الموسَّ
ن منتجات  االأخرى، وإضافة أنواع مختلفة للمعامالت، أو تدش�ي

جديدة لالتفاقية.

هل تس�ي الخدمات كما كان متوقعا؟ إذا لم تكن كذلك، فما   
ه؟ الذي يجب تغي�ي

ال ما  وحالما يجري تشغيل الخدمات االأولية عل نحو فعَّ  
هي الخطوات التالية عل خريطة الطريق؟

أسئلة مهمة عن جوانب دخول السوق
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/ليس  ي
ي ظل التشغيل البي�ن

للنجاح طريق واحد �ن
ي سوٍق قد ال يكون 

. والحل الناجح �ن التبادلي
ات أنظمة  ي سوق أخرى. ولكن خ�ب

ناجحا �ن
ي إيضاح الُنُهج المختلفة 

الدفع الفوري القائمة يمكن أن تساعد �ن
للتخطيط والتصميم.

ن كيف كانت مقاربة االأسواق 
ِّ ي هذا القسم، نتناول أمثلة تُب�ي

و�ن
المختلفة الأنظمة الدفع الفوري، وكيف وصلت إل نتائج مختلفة. 

اليا والهند واالأردن  تش�ي دراسات الحاالت إل أنظمة من أس�ت
ت هذه الحاالت  انيا. وقد اخت�ي ن ن وت�ن و والفلب�ي والمكسيك وب�ي

الأنها تُمثِّل مجموعة متنوعة من النماذج والُنُهج. وهي تندرج 
ع  ي ثالث مجموعات: أنظمة جديدة للدفع الفوري، ودعم ُموسَّ

�ن
ي أنظمة الدفع الفوري. )انظر 

الأنظمة قائمة، ونُُهج فريدة �ن
الجدول 13 والجدول 14(.

Finland
Sweden
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أنظمة الدفع الفوري الجديدة

ي لنظام جديد للدفع 
اليا NPP. نهج يقوده القطاع المرص�ن أس�ت

ي القطاع 
ن �ن ي لتشجيع الفاعل�ي ن الفوري يقوم فيه الُمنظِّم بدور تحف�ي

أ كيان جديد مملوك للقطاع الخاص  الخاص عل التحرك. فقد أُن�ش
َّ النظام  ال يستهدف الربح، ويمتلك فيه الُمنظِّم حصة أقلية. وتب�ن

هيكال فريدا للحوسبة الموزعة، ليس فيه تحويل مركزي للمعامالت، 
لها الُمنظِّم. وتتم التسوية من خالل آلية آنية جديدة يُشغِّ

ف InstaPay. نهج يقوده القطاع الخاص لنظام جديد للدفع  الفلب�ي
ي، ولكنه يلعب أيضا  ن الفوري يقوم فيه الُمنظِّم بدور تحف�ي

ي التيس�ي والحوكمة. فقد أُنشئت جمعية جديدة 
ا �ن دورا مبارسش

ي ال 
دارة جوانب الحوكمة ال�ت للمدفوعات يقودها القطاع الخاص الإ

الة. وتجري تسوية  ل منفصل للبدَّ ن ُمشغِّ دها الُمنظِّم. وتم تعي�ي يُحدِّ
ل من خالل نظام  المدفوعات بالقيمة الصافية عل أساس مؤجَّ

جمالية االآنية الذي يقوم الُمنظِّم بتشغيله.  التسوية االإ

قامة نظام جديد وعِمل  الأردن JoMoPay. نهج يقوده الُمنظِّم الإ
الة.  مجية وإدارة حوكمة االتفاقية، وتشغيل البدَّ فيه لتطوير ال�ب
أ حديثا  ي وقت الحق نقل الُمنظِّم هذه االأنشطة إل كيان أُن�ش

و�ن
ومملوك للبنوك ويمتلك الُمنظِّم فيه حصة أقلية. وقبل وبعد نقل 

أنشطة النظام، كانت المعامالت تُجَرى من خالل البدالة الوطنية 
( وتتم التسوية بالقيمة الصافية عل أساس مؤجل من  ي )جومو�ب

جمالية االآنية الذي يتولَّ الُمنظِّم تشغيله. خالل نظام التسوية االإ

نجاز الفوري إل أنظمة الدفع القائمة   إضافة قدرات الإ

ٌل قائم بالفعل  الهند UPI. واجهة المدفوعات الموحدة UPI ُمشغِّ
ع قدراته لتقديم خدمات الدفع الفوري.  مملوك للبنوك، ووسَّ

وقد بدأت مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية NPCI -وهي 
ي يدير أنظمة مدفوعات التجزئة 

كيان مملوك للقطاع المرص�ن
بالهند- بعمليات بطاقات الدفع ولكن رسعان ما انتقلت إل دعم 

ي 
المدفوعات الفورية من خالل خدمة المدفوعات الفورية IMPS، و�ن

وقت الحق بواسطة واجهة المدفوعات الموحدة UPI. واستخدمت 
مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية أدوات التكنولوجيا القائمة 
لدعم واجهة المدفوعات الموحدة، لكنها ما لبثت أن استثمرت 

ي تقنية جديدة لتحويل المدفوعات. وتجري تسوية المدفوعات 
�ن

ل من خالل نظام التسوية  بالقيمة الصافية عل أساس مؤجَّ
جمالية االآنية RTGS الذي يقوم الُمنظِّم بتشغيله. االإ

ن البنوك SPEI آلية  ونية ب�ي لك�ت المكسيك، SPEI. نظام المدفوعات االإ
عت قدراتها لتقديم خدمات  قائمة بالفعل يديرها الُمنظِّم وقد وسَّ

جمالية االآنية المملوك للُمنظِّم  الدفع الفورية. وهي نظام التسوية االإ
ي المكسيك، وتدعم أيضا مدفوعات التجزئة. ومن خالل سلسلة من 

�ن
ة من 2005 إل 2015، أضاف الُمنظِّم خصائص  ي الف�ت

التحديثات �ن
ي 

شبه فورية وإتاحة الخدمات بشكل متواصل إل معامالت التجزئة ال�ت
ي 

يدعمها نظام SPEI. وتتم تسوية المعامالت عل نحو شبه فوري �ن
ة. نفس االآلية عل دفعات صغ�ي

نُُهج فريدة للمدفوعات الفورية

ونية تقودها شبكات  لك�ت صدار النقود الإ انيا، منظومة لإ ف ت�ف
ي 

تشغيل الهاتف المحمول MNO. نهٌج يقوده القطاع المرص�ن
ي تقودها شبكات 

ونية ال�ت لك�ت ابتكرت فيه جهات إصدار النقود االإ
تشغيل الهاتف المحمول آلية جديدة متعددة االأطراف. وتم تحديد 

كة التفاقية الدفع الفوري،  ي مجموعة من القواعد المش�ت
وط �ن ال�ش

ي منفصل.
 لكن لم يتم إنشاء كيان قانو�ن

ل ترتيبات الربط التقنية الثنائية إجراء المقاصة  وتُسهِّ
ن المعامالت، وتُي�ِّ المراكُز الممولُة مسبقا عل منصات  ب�ي

الطرف المقابل تسوية المعامالت.

و BIM. محفظة النقود الرقمية Bim هي نهٌج يقوده القطاع   ب�ي
مي الخدمات  ي ترتيب جديد اتفقت فيه مجموعة من ُمقدِّ

ي �ن
المرص�ن

ي لمنصة موحدة للمحافظ 
المالية عل االستثمار والتشغيل البي�ن

ي هذه االآلية اتخاذ 
ونية بواسطة الهاتف المحمول. وال يلزم �ن لك�ت االإ

جراء مقاصة المعامالت. وتجري تسوية  ترتيبات فنية منفصلة الإ
ي نظام التسوية 

ل �ن المدفوعات بالقيمة الصافية عل أساس مؤجَّ
جمالية االآنية RTGS الذي يقوم الُمنظِّم بتشغيله. االإ
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يالنوع
يقوده الُمنظِّميقوده القطاع المرص�ف

دارة خدمات الدفع الفوري أ الإ ي جديد أُن�ش
اليا )NPP(كيان قانو�ن أس�ت

)InstaPay( ن الفلب�ي
)Bim( و ب�ي

)JoMoPay( االأردن

ع خدماته ي قائم وسَّ
المكسيك )SPEI(الهند )UPI(كيان قانو�ن

انيا )آلية MNO(ال كيان قانون )ترتيب متعدد االأطراف( ن ت�ن

تيب حسابات ممولة مسبقا للتسويةالتسوية المؤجلةالتسوية الآنيةال�ت

جمالية االآنية للمقاصة المكسيك )SPEI(نظام التسويات االإ

الة للمدفوعات الفورية للمقاصة الهند )UPI(بدَّ
)Instapay( ن الفلب�ي
)JoMoPay( االأردن

كة  ونية المش�ت لك�ت و )Bim(منصة المحافظ االإ ب�ي

اليا )NPP(ترتيبات ربط تقنية ثنائية انيا )آلية MNO(أس�ت ن ت�ن

وع الجدول 13. نموذج حوكمة التفاقية الفوري ونهج عمليات الم�ش

الجدول 14. نموذج المقاصة والتسوية

76 دليل لأنظمة الدفع الفوري الشاملة—نحو مدفوعات أرسع وأفضل



 

ي مختلف البلدان
( �ف ي

الشكل 26. أحجام معامالت نظام الدفع الفوري )المعامالت القابلة للتشغيل البي�ف

ن حسابات خارج الشبكة من  يُظِهر الشكل 26 أحجام المعامالت ب�ي
( بالنسبة إل  ي

قبال عل التشغيل البي�ن مقدمي الخدمات )درجة االإ
ي مختلف 

الحسابات خالل السنوات االأربع االأولي لتشغيل النظام �ن
ي 

ي هذا الدليل وكذلك �ن
ن االأنظمة الواردة �ن االأسواق. وهو يتضمَّ

أسواق أخرى للمقارنة.

ات االأسواق  ات تختلف اختالفا طفيفا عن خ�ب ولكل سوٍق خ�ب
قبال عل خدماتها.  ة عل حجم االإ االأخرى، وقد تُؤثِّر عوامل كث�ي

فعل سبيل المثال، مازال استخدام البدالة الوطنية للدفع بواسطة 
ي االأردن متدنيا بالمقارنة بنظائرها، إال 

الهاتف النقال )JoMoPay( �ن

ي لم تلَق هي نفسها قبوال 
ونية ال�ت لك�ت أنها تخدم سوق المحافظ االإ

ي 
. ومع أن منصة المدفوعات الجديدة �ن ن ا لدى المستخدم�ي كب�ي

اليا NPP شهدت نموا رسيعا بالمقارنة بنظائرها، فإن جانبا من  أس�ت
ي المعامالت يرجع إل انتقال قنوات الدفع القديمة إل 

هذه الزيادة �ن
التقنية الجديدة. 

ة عل قصص هذه االأنظمة  هذه الحقائق ال تمثل تحفظات كب�ي
ي قصصها. وتتضمن دراسات الحالة التالية 

الأنها عنرص أساسي �ن
قبال عل استخدام  ي االإ

ي ساهمت �ن
المالبسات والنماذج والُنُهج ال�ت

)أو عدم استخدام( مختلف االأنظمة.
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ي 2015.
ي تقديم خدمات دفع شبه فورية ومتاحة عل الدوام �ن

مالحظة: تُظِهر المكسيك أحجام المعامالت الجديدة فقط من وقت بدء نظام SPEI �ن

اليا: "بيانات المدفوعات" بنك االحتياطي  المصدر: السكان: قاعدة بيانات االأمم المتحدة. الحسابات: قاعدة بيانات المؤرسش العالمي للشمول المالي 2017 )ديمرجوك كونت وآخرون 2018(. أس�ت
، https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/resources/payments-data.html الهند: "إحصاءات منتجات واجهة المدفوعات الموحدة"، مؤسسة المدفوعات الوطنية  الي االأس�ت

 .https://www.npci.org.in/product-statistics/upi-product-statistics ،الهندية

https://www.centralbank.go.ke/national-payments-system/automated-clearing-house/ ،ونية"، بنك كينيا المركزي لك�ت  االأردن: جوباك، 2020. كينيا: "الشيكات والتحويالت المالية االإ
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectori- oInter- ،نظام المعلومات االقتصادية ،",)CF620( بحسب المبلغ SPEI ي نظام

cheques-efts/؛ المكسيك: " التحويالت �ن
http://www.sbp. ، ي

ات رئيسية"، البنك المركزي الباكستا�ن ي باكستان، مؤرسش
netAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF620&locale=en. باكستان: "الحصول عل التمويل �ن

انيا المركزي.  ن انيا: إحصاءات بنك ت�ن ن ، 2020. سنغافورة: إحصاءات مدفوعات التجزئة، هيئة نقد سنغافورة. ت�ن ي
: البنك المركزي الفلبي�ن ن org.pk/publications/acd/branchless.htm. الفلب�ي

 .2020 ،KU.yaP المملكة المتحدة: نظام
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 )RBA( الي ي عملية شملت بنك االحتياطي االأس�ت
ي عام 2018 �ن

اليا �ن ي أس�ت
ن منصة المدفوعات الجديدة )NPP( �ن تم تدش�ي

اليا. وتدير هذه االآلية مؤسسة NPP Australia Ltd، وهي كيان ال يستهدف الربح يضم 13 من  ي أس�ت
ي �ن

والقطاع المرص�ن
حملة االأسهم 12- مشاركا من القطاع الخاص والُمنظِّم. واعتمدت االآلية الحوسبة الموزعة لعمليات المقاصة عل 

أساس نظام الرسائل العالمي سويفت SWIFT دون وجود آلية مركزية للتحويل. وتتم التسوية بشكل فوري مع قيام 
الي بدور وكيل التسوية. بنك االحتياطي االأس�ت

اليا أس�ت

منصة المدفوعات الجديدةالوظيفةالدور

اف عل المدفوعات رسش طار التنظيمي لالإ  قانون بنك االحتياطي 1959، االإ

وقانون أنظمة الدفع والتصفية 1998

اف عل المدفوعات رسش اليهيئة االإ بنك االحتياطي االأس�ت

الية NPPA ملكية/إدارة االتفاقية  مؤسسة منصة المدفوعات الجديدة االأس�ت

ن والُمنظِّم  ن غ�ي مرصفيت�ي ة بنوك ومؤسست�ي المملوكة لع�ش

ي مجلس إدارتها أعضاء مجلس إدارة مستقلون.
و�ن

.وضع قواعد االتفاقية  ن إدارة مؤسسة NPPA بالتشاور مع المشارك�ي

ي االتفاقية 
ونية.العضوية �ن لك�ت البنوك وجهات إصدار النقود االإ

الة ن من خالل المراسالت ملكية/تشغيل البدَّ ال ينطبق - يتم ربط المشارك�ي

.SWIFT الثنائية عن طريق نظام الرسائل العالمي

ل خدمة ملكية/تشغيل نظام التسوية الي ويُشغِّ يمتلك بنك االحتياطي االأس�ت

التسوية ال�يعة.

اف �ش الإ

التفاقية  

الة البدَّ

التسوية

NPP الجدول 15. نموذج منصة المدفوعات الجديدة
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التطور
الي )RBA( مراجعة  ي عام 2010، بدأ بنك االحتياطي االأس�ت

�ن
الي استجابًة لشواهد  اتيجية لنظام المدفوعات االأس�ت إس�ت

ي خدمات 
اليا عن نظرائها من البلدان �ن ايدة عل تخلف أس�ت ن م�ت

الي 2019(. وكان القصد  مدفوعات التجزئة )بنك االحتياطي االأس�ت
ن واالبتكار داخل نظام  من المراجعة تحديد مجاالت التحس�ي

. الي المدفوعات االأس�ت

ي كان 
ي 2012 الفجوات ال�ت

ت نتائجها �ن ي نُ�شِ
دت المراجعة ال�ت وحدَّ

ي السنوات التالية )بنك االحتياطي 
ة �ن متوقعا أن تصبح مشكالت كب�ي

الي 2012أ(. وأبرزت المراجعة عجز نظام المدفوعات عن  االأس�ت
ي ظل النموذج الحالي ورأت أن هذا النقص 

ال �ن التعاون عل نحو فعَّ
قد يكون عائقا يحول دون تقديم أفضل خدمة ممكنه للعمالء 

ومنشآت االأعمال.

الي التصدي لهذا التحدي بالتعاون  ح بنك االحتياطي االأس�ت واق�ت
. وكانت إحدى الخطوات االأول هي تحديد  ي

مع القطاع المرص�ن
الي )بنك  اتيجية لنظام الدفع االأس�ت س�ت سلسلة من االأهداف االإ

الي 2012أ(. واشتملت هذه االأهداف عل تحقيق  االحتياطي االأس�ت
ي نفس اليوم، وجعل المدفوعات 

خدمات دفع آنية مع التسوية �ن
منخفضة القيمة متاحة عل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع 

ن  وخالل العام كله، وتبسيط إجراءات عنونة المدفوعات، وتحس�ي
المعلومات المتصلة بالمدفوعات.

وتم تشكيل لجنة المدفوعات االآنية لتجمع أصحاب المصلحة من 
ي قدما 

صالح والمصن اح لالإ قطاع المدفوعات لمناقشة تقديم اق�ت
إل الُمنظِّم. وكانت إحدى التوصيات الرئيسية للجنة إنشاء نظام 

جديد للدفع الفوري - وهو منصة المدفوعات الجديدة )ريتشاردس 
ي عام 2013 وبدأ 

اح �ن الي االق�ت 2018(. وقبل بنك االحتياطي االأس�ت
القطاعان العام والخاص العمل معا من أجل إنشاء النظام الجديد.

نشاء مكتب  كة KPMG الإ ي مع رسش
وتعاقد فريق العمل المرص�ن

ي جديد. وشملت 
ي إنشاء كيان قانو�ن

وع والمساعدة �ن نامج الم�ش ل�ب
وع، وإدارة المناقصة، وتحديد  المهام االأول تخطيط الم�ش

متطلبات العمل لمنصة المدفوعات. وبحلول عام 2014 اتفقت 
الي عل التمويل  البنوك االثنا ع�ش المشاِركة وبنك االحتياطي االأس�ت

ي مؤسسة 
ك للكيان الجديد. وأصبحوا حملة االأسهم االأوائل �ن المش�ت

.NPPA اليا منصة المدفوعات الجديدة الأس�ت

ي 
ن منصة المدفوعات الجديدة رسميا وطرحها للجمهور �ن وتم تدش�ي

أوائل عام 2018. واستخدمت مؤسسة NPPA والمشاركون فيها حملة 
ف الدفع PayID عل المنصة.   تسويق أُِعدت من أجل إدخال خدمة ُمعرِّ

عالمية.25 واشتملت مواد  َّ القنوات االإ ي ش�ت
عالنات �ن وُعِرضت االإ

، ولكن حينما انتهت حملة  ن الحملة االأولية عل شعارات كل المشارك�ي
التسويق االأولية، كان من المتوقع أن يقوم المشاركون بتسويق 

الخدمة بأنفسهم لعمالئهم.

وبحلول عام 2020، كان قرابة 90 من البنوك واالتحادات االئتمانية 
كات التقنيات المالية قد أقامت اتصاالت مع  وجمعيات البناء ورسش

منصة المدفوعات الجديدة بطريق مبارسش أو غ�ي مبارسش من أجل 
تقديم خدمات الدفع الفوري لعمالئها. واليوم، أصبح أك�ش من 

ر بنحو 90% من  ابطة من خالل NPP )ما يُقدَّ 67 مليون حساب م�ت
جميع الحسابات(.

لت المعامالت نموا ملموسا، واستنادا إل أحجام  وقد سجَّ
المعامالت أصبحت منصة المدفوعات الجديدة قصة نجاح عالمية. 

ويرجع جانب من النمو الهائل لمنصة المدفوعات الجديدة من 
حيل المعامالت من  حيث حجم المعامالت إل قيام البنوك ب�ت

ن هذا البنوك المشاِركة من تقديم  أنظمة الدفع االأخرى. ومكَّ
تجربة أفضل للعمالء وأتاح فرصًة الستبدال البنية التحتية القديمة.

ن  اتيجية بعد التدش�ي س�ت ي االإ
ات الرئيسية �ن واشتمل أحد التغي�ي

ي الخدمات التكميلية. فهذه 
عل نهج منصة المدفوعات الجديدة �ن

ن مثل إنشاء عملية  الخدمات تتيح وظائف إضافية للمستخدم�ي
الدفع أو عنونة المدفوعات )addressing(  لكنها تعتمد عل 

ي إجراء عمليات الدفع. ومع أن سوقا 
منصة المدفوعات الجديدة �ن

ي بادئ االأمر، 
مفتوحة لخدمات الطرف الثالث التكميلية اسُتحِدثت �ن

ي وقت 
اليا بدأت �ن فإن مؤسسة منصة المدفوعات الجديدة الأس�ت

الحق إدارة مزيد من هذه الخدمات عل مستوى مركزي. وأدركت 
ع عل االبتكار،  ك يُشجِّ المؤسسة أن نهج نظام االتصاالت المش�ت

ي تتطلب مشاَركة 
لكنه يحد أيضا من جدوي بعض الخدمات ال�ت
ات وآثار الشبكات. شاملة لضمان اتساق الخ�ب

ي إجراء تحسينات، بعضها من خالل معاي�ي 
واستمرت المؤسسة �ن

الرموز الجديدة لالستجابة ال�يعة، والخدمات المستندة إل 
القبول والتفويض، وإنشاء طرف ثالث لعملية الدفع. ومع 

أن منصة المدفوعات الجديدة التزال نظاما جديدا نسبيا 
ي مركز جيد يؤهلها لالنتشار عل نطاق واسع 

فإنها فيما يبدو �ن
واالبتكار والتجديد. 

.https://www.youtube.com/watch?v=Kh0Kq2PddE4 :ي الرابط
ف الدفع �ن انظر "PayID: Simple as"، وإعالنات مقاطع فيديو أخرى عن ُمعرِّ  .25
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التفاقية

الحوكمة

الية،  ة بنوك أس�ت منصة المدفوعات الجديدة مملوكة لع�ش
ن لتقديم خدمات الدفع )تتيحان الوصول  ن غ�ي مرصفيت�ي ومؤسست�ي

ونية وبنوك غ�ي أعضاء(،  لك�ت صدار النقود االإ إل جهات أخرى الإ
ي ضمان اتخاذ القرارات بإنصاف وشفافية، 

والُمنظِّم. وللمساعدة �ن
دارة الثالثة ع�ش الأعضاء مجلس  ص ثالثة من مقاعد مجلس االإ تُخصَّ
. وأحد هذه المقاعد الثالثة لرئيس المجلس )منصة  ن إدارة مستقل�ي

ي مجلس 
المدفوعات الموحدة 2019أ(. وللُمنظِّم حضور دائم �ن

الي ومؤسسة منصة المدفوعات  دارة )بنك االحتياطي االأس�ت االإ
اليا 2019(. وعل النقيض من مؤسسات الدفع  الجديدة الأس�ت

دارة  اليا، فإن حقوق التصويت الأعضاء مجلس االإ ي أس�ت
االأخرى �ن

متساوية وال تتناسب مع حصص ملكية االأسهم.

ي منصة المدفوعات 
المؤسسات المالية ليست ملزمة بالمشاركة �ن

ي مؤسسة منصة المدفوعات 
الجديدة. ولكن حملة االأسهم �ن

اليا هم وحدهم الذين يُسَمح لهم بالمشاركة  الجديدة الأس�ت
ي عمليات المقاصة والتسوية. ولتفادي المعاملة 

بشكل مبارسش �ن
غ�ي المنصفة لغ�ي حملة االأسهم، يفرض النظام االأساسي لمنصة 

المدفوعات الجديدة أنه يجب عل حملة االأسهم "تسهيل الوصول 
المنصف إل المنصة بوصفها بنية تحتية لمرفق مملوك ملكية 

اليا 2019 ب(.  كة" )مؤسسة منصة المدفوعات الجديدة الأس�ت مش�ت
وقد أوجد هذا إطارا للوصول ينص عل خيارات مختلفة للمشاركة 
ة لغ�ي حملة االأسهم، ومنهم البنوك والمؤسسات غ�ي  غ�ي المبارسش

المرصفية )منصة المدفوعات الجديدة 2018(. 

الجوانب القتصادية

اليا التكاليف عن  د مؤسسة منصة المدفوعات الجديدة الأس�ت تس�ت
ي هذه 

. ويتم تقا�ن ن الة من المشارك�ي ي رسوم البدَّ
طريق تقا�ن

ن عل السواء.  ن والمتلق�ي ن المرِسل�ي الرسوم بالتساوي من المشارك�ي
ص  ويجري تطبيق هذه الرسوم من خالل رسم سنوي ثابت يُخصَّ

عل أساس نموذج ذي ثالثة مستويات يراعي عدد االأسهم المملوكة. 
ي التكلفة الفعلية لكل معاملة 

وثمة خطط لالنتقال إل نظام لتقا�ن
باستخدام أحجام المعامالت الشهرية. والمنظمات المشاركة 

والمرتبطة بشكل غ�ي مبارسش بالمنصة - من غ�ي حملة االأسهم - يقوم 
بتحصيل الرسوم منها المشارك المبارسش الذي يرعاها بموجب 

مة بشكل تناف�ي دون ترتيب من جانب  التعاقدات التجارية الم�ب
اليا. مؤسسة منصة المدفوعات الجديدة الأس�ت

 ، ي
وال تطبِّق المؤسسة أي قيود عل رسوم المستخدم النها�أ

ن االأطراف. وال توجد رسوم متفق عليها للمعامالت ب�ي

العمليات

ون بمنصة المدفوعات الجديدة عن طريق  يرتبط المشاركون المبارسش
جراء المقاصة والتسوية للمدفوعات. وليس  عة الإ بوابات الدفع الُموزَّ

ع آلية تحويل مركزية، وهو يعتمد عل نظام  لهذا النظام الُموزَّ
ن المؤسسات.  ي تبادل بيانات المعامالت ب�ي

الرسائل العالمي SWIFT �ن
اليا  انظر الشكل 27. لكن مؤسسة منصة المدفوعات الجديدة الأس�ت

تقوم بتشغيل خدمة عنونة مركزية تتيح للعمالء استخدام رقم 
ي 

، أو رقم السجل التجاري �ن ي
و�ن لك�ت يد االإ الهاتف، أو عنوان ال�ب

PayID يُطلق عليه )alias( تسجيل اسم مستعار

حوكمة
 ا�تفاقية

الجوانب ا�قتصادية
ل
تفاقية 

عمليات 
ا�تفاقية
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ك تناف�ي للخدمات  يهدف النظام إل توف�ي نظام اتصاالت مش�ت
التكميلية. لكن الكث�ي من الخدمات التكميلية الرئيسية تديرها إدارًة 

اليا.  مركزيًة مؤسسُة منصة المدفوعات الجديدة الأس�ت

الي خدمة  وبالتوازي مع ذلك، أنشأ بنك االحتياطي االأس�ت
جديدة للتسوية يطلق عليها خدمة التسوية ال�يعة لتسهيل 

جمالية االآنية طوال ساعات اليوم وعل مدار أيام  التسوية االإ
االأسبوع. وخدمة التسوية ال�يعة منفصلة عن نظام التسوية 

اليا لكنها تستخدم احتياطيات البنك  ي أس�ت
جمالية االآنية �ن االإ

المركزي كضمانة من أجل السيولة. وهذه االحتياطيات منفصلة 
ي البنك المركزي، 

عن حسابات االحتياطي الرئيسية للبنوك �ن
جمالية االآنية،  لكن حينما تغلق العمليات العادية لنظام التسوية االإ

ي منصة المدفوعات الجديدة.
تكون االحتياطيات متاحة للتسوية �ن

البنية التحتية الأساسية

NPP شبكة

 الخدمات التكميلية
 )Overlay Services( 
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NPPخدمة العنونة ل

بوابة الدفع 

خدمة التسوية ال�يعة 

الي لبنك الحتياطي الأس�ت

الدافع 
المستفيد

 NPPالشكل 27. الهيكل التشغيىلي لمنصة المدفوعات الجديدة

.2019 ، الي المصدر: بنك االحتياطي االأس�ت

ي لمنصة المدفوعات الجديدة - الذي يربط 
مع أن الهيكل التق�ن

الة مركزية -  عة ال عن طريق بدَّ ن من خالل شبكة ُموزَّ المشارك�ي

ن  ن القطاع�ي اليزال فريدا إل حد ما، فإن العملية التعاونية ب�ي

ة كث�ي من أنجح أنظمة الدفع الفوري.  العام والخاص تشبه خ�ب

ي المملكة المتحدة، ومؤسسة 
وتشتمل مؤسسة Pay.UK �ن

المدفوعات الوطنية بالهند، وجمعية غرف مقاصة سنغافورة 

ي سنغافورة، ضمن مؤسسات أخرى، عل طرف فاعل من 
�ن

ي للتشجيع عل تحرك القطاع  ن القطاع العام يقوم بدور تحف�ي

ي بدعم من الرقابة القوية للهيئة التنظيمية. 
المرص�ن

ي سارت عىل نهج NPP؟
ما هي التفاقيات الأخرى ال�ت
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طبَّقت مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية -وهي كيان مملوك للبنوك وال يستهدف الربح- نظام المدفوعات الفورية 
ي الهند 

ي عام 2010 مع خدمة المدفوعات االآنية IMPS. بيد أن الكث�ي من أشهر خصائص المدفوعات الفورية �ن
أول مرة �ن

ي مع مؤسسات غ�ي مرصفية، وإنشاء طرف ثالث لخدمة الدفع - 
اليوم - عنونة الحسابات المبسطة، وخدمة التشغيل البي�ن

ي عام 2016. 
كانت نتاج استحداث المؤسسة واجهة المدفوعات الموحدة UPI. وهذه الواجهة نظام منفصل تم تدشينه �ن

ي بنية 
ي بادئ االأمر تقنيات موجودة بالفعل، لكن ما لبثت مؤسسة المدفوعات الوطنية أن استثمرت �ن

واستخدمت الواجهة �ن
ل من خالل نظام التسوية  تحتية منفصلة جديدة لدعم UPI. وتجري تسوية المدفوعات بالقيمة الصافية عل أساس مؤجَّ

جمالية االآنية RTGS الذي يقوم بنك االحتياطي الهندي بتشغيله.  االإ

الهند

UPIالوظيفةالدور

اف عل المدفوعات رسش طار التنظيمي لالإ قانون المدفوعات الوطنية، 2007االإ

اف عل المدفوعات رسش بنك االحتياطي الهنديهيئة االإ

مؤسسة المدفوعات الوطنيةNPCI  مملوكة الأك�ب بنوك ملكية/إدارة االتفاقية
ن دارة أعضاء مجلس إدارة مستقل�ي الهند ويضم مجلس االإ

ي UPIوضع قواعد االتفاقية
ن �ن لجان المشارك�ي

ي االتفاقية
ونيةالعضوية �ن لك�ت البنوك وجهات إصدار النقود االإ

الة لها مؤسسة NPCI  ملكية/تشغيل البدَّ ي UPI تمتلكها وتُشغِّ
الة �ن البدَّ

له ملكية/تشغيل نظام التسوية جمالية االآنية يمتلكه ويُشغِّ نظام التسوية االإ
بنك االحتياطي الهندي

اف �ش الإ

التفاقية

البدالة

التسوية

NPCI الجدول 16. نموذج مؤسسة
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التطور

، كانت معظم أنظمة مدفوعات  ي
ي أواخر تسعينيات القرن الما�ن

�ن
لها الُمنظِّم وهو بنك االحتياطي الهندي )RBI(. لكن  التجزئة يُشغِّ

كبار مديري البنك بدأوا يتساءلون إل أي مدى تبتعد أنظمة البالد 
عن المعاي�ي العالمية )ريدي 1996؛ و1997(. وخالل معظم 

ن  صالح السياسات تحس�ي العقد التالي استهدفت عملية تدريجية الإ
هذه الخدمات.

ي عام 2000، أنشأ بنك االحتياطي الهندي الفريق االستشاري 
و�ن

ي بأنظمة الدفع والتسوية لدراسة هذه القضايا. والحظت 
المع�ن

ي وقت الحق وثيقة 
ي تقرير الفريق االستشاري و�ن

النتائج الموثقة �ن
ي 

الرؤية الصادرة عن بنك االحتياطي للسنوات 2005-2008 أنه "�ن
عدد قليل جدا من البلدان تقوم البنوك المركزية بتشغيل أنظمة 

مدفوعات التجزئة". وُوِضعت خطط للتخلص من االأنظمة غ�ي 
المهمة من الناحية المنهجية من الهيئة التنظيمية الأهداف منها 
ن االبتكار والكفاءة )بنك االحتياطي الهندي  تعزيز جهود تحس�ي

1998، 2000، و2005(.

ي لكيان جديد -هو 
م قانون المدفوعات 2007 االأساس القانو�ن وقدَّ

ي قانون المدفوعات 
دارة مدفوعات التجزئة. ويقصن مؤسسةNPCI - الإ

بأن يكون غالبية مالكي المؤسسة من بنوك القطاع العام. ولذلك، 
، فإن ستة من  ي

مع أن المؤسسة كيان مملوك للقطاع المرص�ن
ة االأوائل كانوا بنوكا من القطاع العام )بنك  حملة االأسهم الع�ش

االحتياطي الهندي 2007(. 

ي المؤسسة اختيارية من البداية - فالبنوك 
وكانت العضوية والمشاركة �ن

والمؤسسات غ�ي المرصفية ليست مطاَلبة باالرتباط بها. ولذلك، 
اتخذ بنك االحتياطي الهندي سلسلة إجراءات لدعم وبناء مصداقية 
لي 

الة الوطنية الأجهزة الرصاف االآ المؤسسة. ونقل البنك ملكية البدَّ
ي مرحلة 

ا مكتبيا منخفض التكلفة �ن ن م ح�ي NFS ATM بقيمة التكلفة، وقدَّ
، وهي إجراءات ساعدت  ي

م تطبيق BHIM كحل وط�ن مبكرة، ثم دعَّ
كلها المؤسسة عل تحقيق انتشار واسع.  

وبدأت المؤسسة أنشطتها بخدمات الدفع الرئيسية مثل تحويل 
لي لتحقيق إيرادات مستدامة، لكنها رسعان 

معامالت الرصاف االآ
ن خدمة  ن البنوك. وتم تدش�ي ما انتقلت إل المدفوعات الفورية ب�ي
ي عام 2010. ولكن الأنها 

المدفوعات االآنية IMPS كُمنَتج للبنوك �ن
 Mobile( ف هوية متعلق بالهاتف المحمول اعتمدت عل ُمعرِّ

قبال عل  ف فريد لعنونة الحسابات - كان االإ Money ID(  - وهو ُمعرِّ
ي السوق متدنيا. 

استخدامها �ن

ي عام 2013، أصبح راغورام راجان أول محافظ للبنك المركزي 
و�ن

ي بنك 
ة واسعة خارج بالده. و�ن الهندي وكان قد اكتسب خ�ب

االحتياطي الهندي دافع عن أنواع من حلول الدفع االأرسع كان 
ي الوقت نفسه، كانت مؤسسة 

ي أسواق أخرى. و�ن
قد شهدها �ن

المدفوعات الوطنية الهندية NPCI تبحث عن سبل جعل قائمة 
 )IMPS ايدة )ومنها خدمة المدفوعات الفورية ن منتجاتها الم�ت

متوافقة بشكل أفضل. وبدعم قوي من الُمنظِّم، بدأت المؤسسة 
البحث عن حل لهذه التحديات. 

وسافر فريق من المؤسسة إل أسواق أخرى مثل المملكة 
ي تطبيق أنظمة الدفع الفوري. وعملت 

المتحدة كانت قد بدأت �ن
مجيات  كات تطوير ال�ب المؤسسة مع iSPIRT- وهي مجموعة من رسش

المفتوحة المصدر- لتحديد وابتكار واجهة المدفوعات الموحدة 
ي أصبحت اليوم مرتبطة 

UPI. وأدخلت الواجهة الخصائص ال�ت
ي 

ي الهند - المدفوعات القابلة للتشغيل البي�ن
بالمدفوعات الفورية �ن

ن أي جهاز، والعنونة المستندة إل االسم المستعار، وقدرة  ب�ي
طرف ثالث عل إنشاء خدمات الدفع - لالعتماد عل سجالت 

المدفوعات الرقمية لدى المؤسسة.

واليوم أصبح لدى NPCI أك�ش من 1400 بنك كأعضاء. ونحو 160 
ة من  ي UPI. ومع أن هذه نسبة صغ�ي

من هذه البنوك أعضاء �ن
، فإن هذه البنوك تخدم أك�ش من 95% من  ن إجمالي المشارك�ي

ي البالد. وطوال الوقت يدخل الخدمة المزيد 
حائزي الحسابات �ن

من المنتجات والخدمات. 

ي منظومتها 
ي توسيع مشاركتها وتعزيز االبتكار �ن

واستمرت المؤسسة �ن
بإطالق منتجات بمعدل أك�ش من منتج واحد سنويا. واستفادت 

ة التكنولوجيا لدى الهند، ودْعم  ة من خ�ب المؤسسة من القاعدة الكب�ي
الُمنظِّم، وحركة التكنولوجيا المدنية، لكنها خطَّطت أيضا عل النحو 
كة  مت بثقافة االبتكار والتجديد. وتعمل أك�ش من 60 رسش ن المالئم وال�ت
ي بنغالور 

تطوير تابعة لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية NPCI �ن
ي 

إل جانب مؤسسة iSPIRT لدعم منتجات المؤسسة والمساعدة �ن
تصميم الجيل التالي من المنتجات. 

ولكن الهند أيضا سوق رسيعة التطور بفضل بيئة قانونية وتنظيمية 
ي شكل المؤسسة منها 

ديناميكية. ومازالت هناك عوامل تُؤثِّر �ن
ة بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه نظام أدهار  التصورات المتغ�ي

ي 
ات التنظيمية �ن ي تقديم الخدمات، والتغي�ي

لتعريف الهوية �ن
، والوضع التناف�ي لمؤسسة المدفوعات  موضوعات مثل التسع�ي

الوطنية الهنديةNPCI، وذلك ضمن قضايا أخرى.  
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التفاقية

الحوكمة  

  NPCIبدأ نموذج الِملكية لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية
ة بنوك هم حملة االأسهم ونما ح�ت وصل إل 56 بنكا مساهما.  بع�ش

صة للبنوك  وتضم مقاعد مجلس إدارة المؤسسة ستة ُمخصَّ
سة االأصلية وأربعة لحملة أسهم آخرين عل أساس التناوب.  المؤسِّ

وتقوم لجان توجيهية عل مستوى المنتجات وتتألف من المؤسسات 
ن عن  المشاِركة بوضع قواعد االتفاقية. وتضم هذه اللجان ممثل�ي

ن آخرين من غ�ي حملة االأسهم.  ي المؤسسة ومشارك�ي
حملة االأسهم �ن

ة  ونية تشارك مشاركًة مبارسش لك�ت ومع أن جهات إصدار النقود االإ
الأغراض خدمة المدفوعات االآنية، فإنها انضمت بادئ االأمر إل 
واجهة المدفوعات الموحدة )UPI( بطريق غ�ي مبارسش من خالل 

اتفاقات مع البنوك المشاركة. وتدور مناقشات بشأن السماح 
ونية باالنضمام المبارسش إل الواجهة. لك�ت لجهات إصدار النقود االإ

الجوانب القتصادية

د مؤسسة المدفوعات الوطنية الهنديةNPCI  التكاليف من خالل  تس�ت
الة( عن كل معاملة. وحظيت المؤسسة  رسم عل التحويل )ع�ب البدَّ

ي شكل 
باستدامة مالية مبكرة بفضل الدعم المقدم من الُمنظِّم �ن

ي مدعوم )أي نقل البنية التحتية لنظام التحويل 
رأس مال ابتدا�أ

ي بقيمة التكلفة(. عالوًة عل ذلك، استخدمت المؤسسة بعض 
الوط�ن

حوكمة
 ا�تفاقية

الجوانب ا�قتصادية
ل
تفاقية 

عمليات 
ا�تفاقية

لقد اتبع تكوين مؤسسة المدفوعات الوطنية الهنديةNPCI  - الذي 

ي ككيان ال يستهدف الربح 
ذه القطاع المرص�ن ز عليه الُمنظِّم ونفَّ حفَّ

اليا  كاً. وتتيح دراسة الحالة السابقة عن أس�ت - نهجا عالميا مش�ت

مزيدا من المعلومات عن هذا النموذج. بيد أن نموذج المؤسسة 

ي متعدد القنوات وشبه الشامل من 
الهندية لتحقيق التشغيل البي�ن

خالل واجهة UPI مازال فريدا نسبيا. ومع أن بعض االتفاقيات 

اليا والمكسيك - فإن  ي أس�ت
أدمجت خدمات تكميلية - كما هو الحال �ن

عت عليها  ي االعتماد )خدمة طوعية لالتفاقية شجَّ
هيكل UPI ونهجها �ن

ن تلك االأمثلة. ( مثال فريد ب�ي ي
الحكومة والرعاة من المجتمع المد�ن

ي سارت عىل نهج مؤسسة NPCI ؟
ما هي التفاقيات الأخرى ال�ت

ن  ي الح�ي
ن �ن الموارد من البنوك المشاركة وشاركت جمعية المرصفي�ي

ي مرحلة مبكرة. 
ي �ن

المكا�ن

د المؤسسة رسوم المعامالت مع مراعاة سياسات البنك  تُحدِّ
ت هذه االأحكام  َّ المركزي بشأن تسع�ي مدفوعات التجزئة. وقد تغ�ي

ن UPI. وتنطوي المعامالت بوجه عام عل  عدة مرات منذ تدش�ي
رسم معاملة صغ�ي أو بدون رسم وذلك تبعا لنوع المعاملة.  

العمليات

مي الخدمات المالية إصدار  دة لُمقدِّ تتيح واجهة المعامالت الُموحَّ
ل هذا إنشاء  ذن بالدفع. ويُسهِّ رسائل منفصلة لتأكيد الهوية، واالإ

مدفوعات الطرف الثالث دون إلزام العمالء بالتواصل مع مؤسستهم 
المالية لطلب تأكيد الهوية. واستحدثت الواجهة أيضا خدمة عنونة 

ن  ي أنه يمكن للمستخدم�ي
ي تع�ن

، وال�ت ي
المدفوعات القابلة للتشغيل البي�ن

ن أرقام حسابات البنوك، وأرقام الهاتف المحمول،  رسال ب�ي االإ
اضية.  وعناوين المدفوعات االف�ت

ي تدعم 
ي البداية عل البنية التحتية االأساسية ال�ت

واعتمدت الواجهة �ن
 ،NPCI المنتجات االأخرى لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية
صة لدعم  ت تقنية تحويل ُمخصَّ لكن المؤسسة ما لبثت أن اش�ت
الواجهة. وكما هو الحال مع منتجات المؤسسة االأخرى، يجري 

لة  تسوية المعامالت عل الواجهة عل أساس القيمة الصافية المؤجَّ
له بنك  جمالية االآنية الذي يمتلكه ويُشغِّ من خالل نظام التسوية االإ

االحتياطي الهندي.
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ي بادئ 
ي االأردن نظام للدفع الفوري أنشأه وقام بتشغيله �ن

البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال )JoMoPay( �ن
ونية، وتخدم جهات إصدار النقود  لك�ت ن المحافظ االإ /التبادلي ب�ي ي

. وهي تتيح التشغيل البي�ن ي
االأمر البنك المركزي االأرد�ن

ونية بالربط  لك�ت ي البداية، أُِذن لجميع مقدمي المحافظ االإ
ونية. و�ن لك�ت ي تُصِدر محافظ النقود االإ

ونية والبنوك ال�ت لك�ت االإ
ي مرحلة 

الة JoMoPay سواء كانت لمعامالت داخل الشبكة أو خارجها. و�ن بهذا النظام وإجراء المعامالت من خالل البدَّ
كة االأردنية الأنظمة الدفع  ن العام والخاص، وهو ال�ش ي إل كيان منفصل من القطاع�ي الحقة نُِقلت ملكية البدالة جومو�ب

.)JoPACC( والتقاص

الأردن

JOMOPAYالوظيفةالدور

اف  رسش طار التنظيمي لالإ  االإ
عل المدفوعات

؛ قانون البنك المركزي ي
ونية االأرد�ن لك�ت قانون المعامالت االإ

اف عل المدفوعات رسش .هيئة االإ ي
البنك المركزي االأرد�ن

ي ويديرها البنك المركزي.ملكية وإدارة االتفاقية
كانت مملوكة بادئ االأمر لمجلس المدفوعات الوط�ن

كة  ي وقت الحق، انتقلت ملكية JoMoPay من البنوك والُمنظِّم إل ال�ش
و�ن

االأردنية الأنظمة الدفع والتقاص )JoPACC( مع وجود ممثل عن كل منهما 
دارة.  ي مجلس االإ

�ن

نوضع قواعد االآلية ي بالتشاور مع المشارك�ي
ي البداية البنك المركزي االأرد�ن

�ن
ن ي وقت الحق مع إدارة جوباك بالتشاور مع المشارك�ي

و�ن

ونية.وضع قواعد العضوية لك�ت البنوك وجهات إصدار النقود االإ

لها البنك المركزي ملكية/تشغيل البدالة  ي ويُشغِّ
ي البداية كانت مملوكة لمجلس المدفوعات الوط�ن

�ن
ثم انتقلت ملكيتها وتشغيلها إل جوباك.

.ملكية/تشغيل نظام التسوية ي
له البنك المركزي االأرد�ن جمالية االآنية يمتلكه ويُشغِّ نظام التسوية االإ

اف �ش الإ

التفاقية

البدالة

التسوية

JoMoPay الجدول 17. نموذج
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التطور
كات  ونية ل�ش لك�ت ي باب إصدار النقود االإ

فتح البنك المركزي االأرد�ن
ي وقت 

ي عام 26.2010 و�ن
االتصاالت من خالل تعميم صدر �ن

الحق أطلق اثنان من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة -أورانج 
 )e-Mal( ي والمحفظة النقدية المتنقلة

ي أورانج مو�ن
وزين- خدم�ت

ي عام 
ن لم تلقيا رواجا. و�ن ن الخدمت�ي تيب، لكن هات�ي عل ال�ت

ي والبنك المركزي أن سوق 
2012، أدرك مجلس المدفوعات الوط�ن

ة المرجوة، وبدآ استكشاف  ونية ال ينمو بالوت�ي لك�ت المحافظ االإ
إجراءات إضافية عل صعيد السياسات.

، أنشأ  ي
ة من التشاور عل صعيد القطاع المرص�ن ي أعقاب ف�ت

و�ن
جازة  ي والبنك المركزي إطارا أشمل الإ

مجلس المدفوعات الوط�ن
طار عل إرشادات أفضل  ونية. واشتمل االإ لك�ت خدمات النقود االإ
ي تدعم النقود 

دارة الوكالء، وهياكل للحسابات االستئمانية ال�ت الإ
. وكان يُنظر إل القدرة عل  ي

اط التشغيل البي�ن ونية، واش�ت لك�ت االإ
ن الشبكات عل أنه جزء رئي�ي من عرض القيمة لمحافظ  التعامل ب�ي

ونية - فالسوق ستنمو كبيئة شمولية قابلة للتشغيل  لك�ت النقود االإ
ي من البداية.  

البي�ن

ي والبنك المركزي العمل بشأن تقنية 
وبدأ مجلس المدفوعات الوط�ن

رشادات الخاصة  تحويل المدفوعات بالتوازي مع جهودهما لتنقيح االإ
ونية. وبنهاية عام 2012، أصدر مجلس  لك�ت بإصدار النقود االإ

ي مناقصة لطلب تقديم عروض لتوريد تقنية 
المدفوعات الوط�ن

 التحويل. 
كة ProgressSoft البدالة كهدية للمملكة  م المتنافس الفائز رسش وقدَّ

ن وأن  ن التالي�ي االأردنية. وكان مقررا تنفيذ البنية التحتية خالل العام�ي
ي يونيو/حزيران 2014.

تكتمل �ن

وبعد صدور التعليمات الجديدة للدفع بواسطة الهاتف النقال 
ونية  لك�ت ي عام 2013، سحبت أورانج وزين منتجاتهما للنقود االإ

�ن
ي مجال النقود 

من السوق.27 وقررت أورانج أال تواصل النشاط �ن
قب واالنتظار لتقييم  اتيجية ال�ت ونية.وبدال من ذلك، تبنَّت إس�ت لك�ت االإ

ي السوق. 
ي الجديدة �ن

كيف سيتجلَّ تأث�ي متطلبات التشغيل البي�ن
ي نهاية المطاف إعادة إطالق منتجها لكن تطلَّب االأمر عدة 

وقررت زين �ن
. ي ات تكنولوجية للربط بالبدالة جومو�ب تغي�ي

ن من منتجات  ي السوق أول ُمنتج�ي
ومر عامان آخران قبل أن يُطرح �ن

خيص الجديد، وهما زين  ونية بموجب نظام ال�ت لك�ت النقود االإ
صدار النقود  . وما لبثت عدة جهات أخرى الإ ي

كاش، ومحفظ�ت
ونية أن انضمت إل السوق، منها منتجات لغ�ي شبكات  لك�ت االإ

ي )دينارك( و)آية(.
تشغيل الهاتف المحمول مثل محفظ�ت

تيب الجديد ال�ت عدة تحديات تتعلق بالتشغيل  بيد أن ال�ت
والحوكمة. فعل سبيل المثال، عجز الُمنظِّم عن تقديم الدعم 

ي عل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع. عالوًة عل ذلك، الأنه 
الف�ن

 SIM كان يسمح بمحفظة واحدة لكل بطاقة تعريف المستخدم
ي 

ل بشكل تلقا�أ داخل الهاتف المحمول، فإن بعض البنوك كانت تسجِّ
العمالء، وهو ما حال دون التعاقد عل المنتجات الجديدة لجهات 

ونية.  لك�ت إصدار النقود االإ

نة من الناحية  ي الشامل كانت ُممكَّ
ومع أن خدمة التشغيل البي�ن

التقنية، فإنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من حاالت االستخدام. 
ن الوكالء - وهي  ي ب�ي

، والتشغيل البي�ن فشبكات التجار لم تنت�ش
ن - لم يتم تطبيقه. وأدرك البنك  مسألة شائكة لدى المشارك�ي

ي شبكة الوكالء 
ن قد يختارون عدم االستثمار �ن المركزي أن المشارك�ي

ي "أذى لمن 
ي تنفيذ التشغيل البي�ن

ي التزال محدودة إذا ظنوا أن �ن
ال�ت

يتخذ الخطوة االأول". 

ي والبنك المركزي 
ي إطار خريطة طريق مجلس المدفوعات الوط�ن

و�ن
ي 

ي نهاية المطاف إل جوباك �ن
، نُِقل تشغيل وإدارة النظام �ن ي

االأرد�ن
ن العام  كة جوباك كيان من القطاع�ي ي 2020. ورسش

يناير/كانون الثا�ن
ي االأردن، 

والخاص تأسس حديثا بغرض إدارة مدفوعات التجزئة �ن
وتمتلك بنوك نسبة االأغلبية من أسهمها مع حصة أقلية للبنك المركزي. 

ي ظل 
ونية محدودا �ن لك�ت ي بادئ االأمر كان استخدام المحافظ االإ

و�ن
ي رسعان ما  اف جوباك. بيد أن الدعم التشغيلي لبدالة جومو�ب إرسش
ن عل مدار الساعة وطوال  بدأ يزداد، مع تزويد جوباك المشارك�ي

وعات  ي سلسلة من الم�ش
وع �ن ي وال�ش

أيام االأسبوع بالدعم الف�ن
االأخرى مثل معاي�ي رموز االستجابة ال�يعة، وخدمات )اعرف 

ونية، وتسهيالت تبادل البيانات بهدف تطوير  لك�ت عميلك( االإ
السوق. 

عالوًة عل ذلك، تعكف جوباك عل إنشاء بنية تحتية جديدة 
ن كل أنواع  لتحويل المعامالت لتيس�ي التحويالت الفورية لالأموال ب�ي

الحسابات، ومنها الحسابات البنكية والمحافظ المتنقلة.  

ي منتصف عام 2020، كانت أورانج قد عادت إل السوق بعد 
و�ن

مرور ستة أعوام عل خروجها منه، وبدأ ينت�ش استخدام المحافظ 
وس  ونية عل نطاق واسع الأسباب منها االستجابة الأزمة ف�ي لك�ت االإ

كورونا )كوفيد-19(. ومع أن شبكات الوكالء التزال محدودة، 
ونية  لك�ت قبال عل استخدام المحافظ االإ ولم يتضح بعد مدى االإ
ي للمدفوعات 

ي االأمد الطويل، فإن ترتيبات دعم التشغيل البي�ن
�ن

الفورية يبدو أنها عل طريق التحسن المستمر. انظر الجدول 17.

غوك-كونت وآخرون 2018(. ال تتوافر البيانات من عام 2010، لكن بيانات مؤرسش الشمول المالي لعام 2014 تُظِهر أن نسبة انتشار الحسابات تبلغ قرابة 25% ) ديم�ي  .26
مي الخدمات من خالل البدالة  ن من ُمقدِّ ن مختلف�ي م الخدمات أو لدي اثن�ي ن حسابات لدى نفس ُمقدِّ تفرض المادة 3 من تعليمات 2013 أن تتم المعامالت سواء كانت ب�ي  .27
دارة )116/2017(  . انظر "تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال لسنة 2013، والمعدلة بموجب أحكام التعليمات المعدلة لسنة 2017 بموجب قرار مجلس االإ ي جومو�ب

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/24ab593c-e6da-4247-9a6c-7644b996d2f2.pdf . ي
المؤرخ 1/6/2017" البنك المركزي االأرد�ن
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التفاقية

الحوكمة 

ي يمتلك البدالة الوطنية 
ي البداية، كان مجلس المدفوعات الوط�ن

�ن
ي البالد، مع 

ها من أنظمة مدفوعات التجزئة �ن ي وغ�ي جومو�ب
ي بدور الطرف المتعاقد. ومع أن كل 

قيام البنك المركزي االأرد�ن
 ، ي

طلبات تقديم العروض أعلن عنها مجلس المدفوعات الوط�ن
ع عليها  يات كانت باسمه، فإنها جميعا وقَّ وكل التعاقدات والمش�ت

 . ي
ي نيابًة عن مجلس المدفوعات الوط�ن

ذها البنك المركزي االأرد�ن ونفَّ
ي 

، أصدر البنك المركزي بعض قواعد االتفاقية �ن ن وبعد التدش�ي
شكل تعميم )بالتشاور مع البنوك( لكن مجاالت رئيسية مثل إدارة 

ي بادئ االأمر.
المنازعات وسياسة تسع�ي المعامالت لم تُعاَلج �ن

ي المقام االأول لتلبية احتياجات سوق جهات 
ما �ن وكان النظام ُمصمَّ

ي أرادت عرض المحافظ 
ونية، لكن البنوك ال�ت لك�ت إصدار النقود االإ

ي 
المتنقلة كان يمكنها أيضا الربط بالنظام. وستكون المحافظ ال�ت

ي مع محافظ جهات إصدار 
تصدرها البنوك قابلة للتشغيل البي�ن

وط لكنها لن تكون قابلة للتشغيل  ونية بنفس ال�ش لك�ت النقود االإ
ي مع الحسابات البنكية االأخرى.

البي�ن

وتضع جوباك قواعد االتفاقية بالتشاور مع البنوك. وتمتلك البنوك 
االأردنية غالبية أسهم جوباك، إال أن الُمنظِّم يحتفظ بحصة فيها 

ي ضمان المعاملة المنصفة 
دارة( للمساعدة �ن ي مجلس االإ

)ومقاعد �ن
ونية.  لك�ت ، من البنوك وجهات إصدار النقود االإ ن لجميع المشارك�ي

الجوانب القتصادية

ن  ي يتقا�ن من المشارك�ي
ي البداية، لم يكن البنك المركزي االأرد�ن

�ن
رسما عن عمليات التحويل. واختار أال يُطبِّق رسوم البدالة خالل 

ن للتشغيل عل االأقل، وجَعل الخدمة مجانية  ن االأول�ي العام�ي
ي مرحلة مبكرة. ولم يتم تحديد 

ن للتشجيع عل انتشارها �ن للمشارك�ي
ن االأطراف.  ترتيبات اقتصادية أخرى مثل رسوم معامالت ما ب�ي

ي  وبعد االنتقال إل جوباك، ظلت المعامالت ع�ب البدالة جومو�ب
ي البداية حملة االأسهم من البنوك. وكان 

مجانية وكان يدعمها �ن
لت بسبب  ي أوائل عام 2020 لكن الخطوة تأجَّ

مزمعا فرض رسم �ن
ن يدفعون رسم عضوية  وس كورونا. بيد أن المشارك�ي أزمة ف�ي

سنويا ورسوم ربط لمرة واحدة. 

ي تحديد رسوم المعامالت لمنتجاتها. 
وتشارك جوباك أيضا �ن

ويبلغ الرسم للتجار )Merchant discount fee( 1% لجميع 
م  ن االأطراف. ويُقدِّ ، وال يوجد رسم للمعامالت ب�ي ن المشارك�ي

هذا حافزا قويا لبناء شبكات التحصيل، لكن الجهات الُمصِدرة 
ي تُجَرى لدى التجار 

ال تستفيد من معامالت العمالء ال�ت
)عل النقيض مثال من معظم نماذج تحصيل )بطاقات الدفع 

 .)card-acquiring models

العمليات

ي دليال مركزيا الأرقام الهواتف كنظام للعنونة.  تستخدم جومو�ب
ي لتسجيل حساب واحد لكل بطاقة تعريف 

وخلق التقييد الف�ن
مستخدم SIM تحديات مبكرة، ولم يكن متاحا إجراء تحديث 

للنظام عل الفور. ومع أن تقنية تحويل المعامالت للبدالة الوطنية 
كة ProgressSoft مجانا، والبنك المركزي  ي كانت تقدمها رسش جومو�ب

يمتلك الشيفرة المصدرية، فإن الُمنظِّم لم يكن لديه القدرة 
ورة  ي �ن

الداخلية للقيام بهذه االأنواع من التحديثات، وهو ما يع�ن
د.  التفاوض بشكل منفصل بشأن تعديالت التكنولوجيا مع الُمورِّ

ي 
ونية يع�ن لك�ت ي عل حسابات المحافظ االإ وكان قرْص أنشطة جومو�ب

ن حسابات البنوك وجهات إصدار  ي الكامل ب�ي
أيضا أن التشغيل البي�ن

ونية ال يمكن تحقيقها عل الفور. وقد جعلت هذه  لك�ت النقود االإ
ي الوصول إل معاي�ي شهادة 

ن بها من الرغبة �ن التحديات وما اق�ت
أيزو 20022 )للمعامالت المالية( جوباك تسعى الستحداث نظام 

جديد للدفع الفوري.

ل من  وتجري تسوية المدفوعات بالقيمة الصافية عل أساس مؤجَّ
جمالية االآنية الذي يقوم البنك المركزي  خالل نظام التسوية االإ

ي بتشغيله.
االأرد�ن

 

حوكمة
 ا�تفاقية

الجوانب ا�قتصادية
ل
تفاقية 

عمليات 
ا�تفاقية
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ي الحتضان نظام جديد للدفع الفوري داخل الُمنظِّم 
مازال النموذج االأرد�ن

وعات جديدة  ايدة مع ظهور م�ش ن فريدا إل حد ما. لكنه يحظى بشعبية م�ت

انيا وباكستان. ويشبه هيكل حوكمة  ن ي أسواق مثل ت�ن
تقودها الهيئات التنظيمية �ن

ي هيكل نماذج عالمية  ي نهاية المطاف ملكية وتشغيل جومو�ب
ي تولت �ن

جوباك ال�ت

ي تتشارك فيها البنوك والُمنظِّم ملكية نظام 
أخرى. وتشمل االأمثلة االأخرى ال�ت

يا. اليا ومرص ونيج�ي ي أس�ت
الدفع الفوري أسواقا �ن

ي سارت عىل نهج JoMoPay؟
ما هي التفاقيات الأخرى ال�ت

Shutterstock.com :بعدسة

88 دليل لأنظمة الدفع الفوري الشاملة—نحو مدفوعات أرسع وأفضل



 

ونية  لك�ت جمالي االآنية يطلق عليه نظام المدفوعات االإ ي 2004، أطلق بنك المكسيك المركزي نظاما جديدا للتسويات االإ
�ن

ة القيمة، وكذلك خدمات التسوية ذات القيمة  ز عل معامالت التجزئة صغ�ي ن البنوك SPEI. وكان النظام من بدايته يُركِّ ب�ي
، شهد النظام سلسلة من  ة، لكن معامالت التجزئة لم تُعَرض عل الفور أو عل نحو مستمر. وخالل الِعْقد التالي الكب�ي

ي تجري فيها معامالت 
ي العالم ال�ت

التحديثات لتضاف إليه خدمات الدفع الفوري. وهو أحد أنظمة الدفع الفوري القليلة �ن
له الُمنظِّم.  جمالية االآنية يملكه ويُشغِّ التجزئة بشكل مبارسش عل أساس نظاٍم للتسوية االإ

المكسيك

SPEIالوظيفةالدور

طار التنظيمي   االإ
اف عل المدفوعات رسش لالإ

قانون بنك المكسيك )1993(
قانون أنظمة الدفع )2002(

اف عل المدفوعات رسش بنك المكسيكهيئة االإ

يمتلكه ويديره بنك المكسيكملكية/إدارة االتفاقية

نوضع قواعد االتفاقية بنك المكسيك بالتشاور مع المشارك�ي

ي االتفاقية
البنوك والمؤسسات غ�ي المرصفية المعتمدةالعضوية �ن

له بنك المكسيكملكية/تشغيل البدالة نظام SPEI يمتلكه ويُشغِّ

له بنك المكسيكملكية/تشغيل نظام التسوية نظام SPEI يمتلكه ويُشغِّ

اف �ش الإ

التفاقية 

البدالة 

التسوية

SPEI ف البنوك ونية ب�ي لك�ت الجدول 18. نموذج المدفوعات الإ

89



التطور
ن البنوك منذ  كان نظام SPEI يساند بالفعل معامالت التجزئة ب�ي

نحو ستة أعوام حينما سعى بنك المكسيك المركزي إل جعل هذه 
ي عام 2011. هذه التحديثات أتاحت 

المدفوعات شبه فورية �ن
ي نظام التسوية 

ي تجرى �ن
تقص�ي وقت نافذة المقاصة للمعامالت ال�ت

جمالية االآنية إل أقل من 60 ثانية. ويتم تسوية المعامالت  االإ
ي نفس 

ن البنوك SPEI عل الفور �ن ونية ب�ي لك�ت ي نموذج المدفوعات االإ
�ن

تيب. ي هذا ال�ت
النظام، وكل البنوك ُمطاَلبة بالمشاركة �ن

وبحلول عام 2016، كان هذا النظام يساند أحجاما جيدة من 
ن البنوك، ومقاصتها وتسويتها بشكل  ة القيمة ب�ي المدفوعات صغ�ي

شبه فوري )دياز 2018(. ولكن الخدمات لم تكن متاحة إال خالل 
جمالية االآنية )21/7/365(. وكانت  ساعات عمل نظام التسوية االإ

ويج لخدمات الدفع الفوري ذات  بعض البنوك قد بدأت أيضا ال�ت
نت لدى العمالء تجربة متفاوتة  الدائرة المغلقة. ونتيجَة لذلك تكوَّ

ي الجانب الدائن لحساب 
ففي بعض االأحيان تُقيَّد المدفوعات �ن

ي أحيان أخرى تتأخر بحسب المؤسسات 
المتلقي عل الفور، و�ن

المرسلة والمتلقية والوقت من اليوم. 

ي تحديث آخر لنظام SPEI ولكن 
ع بنك المكسيك المركزي �ن ورسش

ي مستوى تجربة العمالء عن طريق 
ن االتساق �ن هذه المرة لتحس�ي

ي 
ين الثا�ن /ت�ش ي نوفم�ب

تقديم الخدمات المتاحة بشكل مستمر. و�ن
جمالية االآنية عل  ز بنك المكسيك إتاحة التسويات االإ 2016، عزَّ

مدار الساعة طوال االأسبوع وعل مدى العام بدورات تسوية كل 
ثالث ثوان أو 300 معاملة )انخفاضا من كل 20 ثانية( أيهما يحدث 

أوال )بنك التسويات الدولية 2016ب(. 

ة  أ نظام SPEI كانت مدفوعات التجزئة ذات القيمة الصغ�ي وحينما أُن�ش
جمالية االآنية الأن عمليات "Push" لم تكن  تتم من خالل التسويات االإ

تُستخدم بكثافة، ولذلك كانت تعت�ب أقل خطورة. ولكن مع انتشار 
المدفوعات ع�ب الهاتف المحمول خالل العقد االأول من تشغيل 

ي ينطوي 
ي المخاطر ال�ت

وري إعادة النظر �ن نظام SPEI، كان من الرصن
جمالية االآنية.  ي منظومة التسويات االإ

عليها تشغيل معامالت التجزئة �ن

ومع أن بعض المؤسسات غ�ي المرصفية المرخص لها وغ�ي المرخص 
لها ال تزال مرتبطة بشكل مبارسش بنظام SPEI، فإنه يجب عليها اتباع 

دارة المخاطر. والمؤسسات غ�ي المرصفية ُملَزمة  القواعد الصارمة الإ
باالحتفاظ باحتياطيات لدى البنك المركزي واعتماد تداب�ي لالمتثال 

ي )cybersecurity(  عل مستوى مماثل لما هو 
ا�ن لقواعد االأمن السي�ب

ي نظام SPEI متاحة 
ة �ن ُمطبَّق عل البنوك. ومع أن المشاركة المبارسش

من الناحية النظرية لطائفة واسعة من الكيانات غ�ي المرصفية، فإنه 
ي 

ة ال�ت ي التطبيق العملي غ�ي ممكن إال لعدد قليل من الكيانات الكب�ي
�ن

لديها االستعداد الستثمار الوقت والموارد لتلبية المتطلبات الصارمة 
دارة المخاطر.  بدرجة معقولة الإ

ة للمعامالت المالية STP مثاٌل لمشارك غ�ي  كة المعالجة المبارسش ورسش
ي نظام SPEI. وهي تؤدي خدمة تجميع المدفوعات وتسويتها 

ي �ن
مرص�ن

 SPEI ي تريد االرتباط بنظام
لحساب المؤسسات المالية االأصغر ال�ت

ي يجب أن 
د قواعد نظام SPEI التداب�ي ال�ت . وتُحدِّ بشكل غ�ي مبارسش

ين، لكن يحق للمشارك الراعي وهو  يعتمدها المشاركون غ�ي المبارسش
اف عل أنشطتهم. رسش كة STP- االإ ي هذه الحالة رسش

�ن

 SPEI ومع أن خدمات المعامالت من شخص الآخر من خالل نظام
استمر نموها واتساع نطاقها بعد تحديث عام 2016، فإن البنك 
المركزي وجد أن أنواع المعامالت الرقمية االأخرى، ومنها قبول 

ي وضع يؤهلها لالنتشار عل نطاق 
رموز االستجابة ال�يعة ليست �ن

ن ُمنَتج جديد – كودي  /أيلول 2019، تم تدش�ي ي سبتم�ب
واسع. و�ن

ي محاولة لمعالجة هذا النقص. 
)CoDi( �ن

وكودي هو خدمة تكميلية لطلب الدفع )Request to Pay(  وفيها 
ي نظام SPEI أو 

يمكن للتجار الذين تعاقد معهم مشاركون �ن
لة غ�ي مشاركة طلب الدفع من العميل من خالل رمز  كيانات ُمسجَّ
 )NFC( أو االتصال قريب المدى  )QR code( االستجابة ال�يعة

نت. وبعد ذلك، تُجَرى المعاملة  ن�ت أو واجهة مستندة إل شبكة االإ
من خالل سجالت SPEI من أجل المقاصة والتسوية. ويجب عل 

د البنك المركزي  جميع البنوك تقديم خدمة كودي لعمالئها ويُحدِّ
ي ال تشارك 

قواعد هذه الخدمة. ويُمِكن للكيانات غ�ي المرصفية ال�ت
ي تتيح لها تسجيل طلبات 

ي خدمة كودي ال�ت
اك �ن ي نظام SPEI االش�ت

�ن
أولية للدفع. 

 SPEI وعل الرغم من أن أحجام معامالت التجزئة من خالل نظام
 )CoDi( قبال عل استخدام خدمة كودي ي النمو، فإن االإ

مستمرة �ن
ن  ال يزال متدنيا. ويجعل الحظر عل رسوم العمالء والتجار وب�ي
ن غ�ي  االأطراف عل استخدام خدمة كودي نموذج عمل المشارك�ي
اط حيازة حساب بنكي وامتالك  واضح. وكذلك، فإنه بسبب اش�ت
ن غ�ي  ي من ذلك الحل محدودا ب�ي

هاتف ذكي قد يكون النفع المتأ�ت
ا،  ن المورسين الذي لديهم حسابات مرصفية. وأخ�ي المستهلك�ي
ن بشأن نموذج عمليات يفرض  ينتقد البعض تجربة المستخدم�ي

عل َمن يُنشئون معامالت إعادة توجيهها إل واجهة معامالت 
ن له للتأكد من الهوية. المرصف التابع�ي

ي تنطوي عليها خدمة كودي، فإن 
ينا جانبا التحديات ال�ت وإذا نحَّ

نظام SPEI يعد نموذجا فريدا وناجحا لتوسيع نطاق المدفوعات 
ي 

الفورية مع التسوية االآنية. ومع إدراك المخاطر الجديدة ال�ت
ة القيمة  ها هذا النهج، فتح الُمنظِّم بنجاح نظام المبالغ كب�ي يث�ي

ة، وبمرور الوقت زاد دعم  لمعامالت التجزئة ذات القيمة الصغ�ي
ي نظام واحد. 

العمليات للمدفوعات الفورية مع التسوية االآنية �ن
انظر الجدول 18.
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التفاقية

الحوكمة 

ي المعامالت.  ي المكسيك ُملزمة بالربط بنظام SPEI وتلقِّ
كل البنوك �ن

ونية إل الخدمات  لك�ت وكانت مسألة وصول جهات إصدار النقود االإ
ي المكسيك لكونها سوقا تغلب عليها البنوك، ولكن منذ 

أقل أهمية �ن
ن من مؤسسات إصدار النقود  خيص نوع�ي ن أُُطر ال�ت عام 2018، تج�ي
 Instituciones de Financiamiento Colectivo ونية - وهما لك�ت االإ

 Instituciones de Fondos de Pago Electrónico و ،)IFCs(
)IFPEs(. وتستطيع الكيانات غ�ي المرصفية الربط بنظام SPEI، لكنها 
ن عليها الوفاء بمتطلبات صارمة  ليست ملزمة بأن تفعل هذا، ويتع�ي

دارة المخاطر. الإ

دها بنك المكسيك المركزي بعد  والقواعد الخاصة بنظام SPEI يُحدِّ
ي من خالل فرق العمل. وكان الُمنظِّم أيضا 

التشاور مع القطاع المرص�ن
ي تطوير وظائف النظام مثل خدمة تتبع المعامالت، ونظام 

اقا �ن سبَّ
ونية لتسوية المنازعات من أجل تلبية احتياجات  لك�ت يصاالت االإ االإ

  . ن العمالء والمشارك�ي

الجوانب القتصادية

د  يدفع كل مشارك رسما سنويا لتغطية تكاليف التشغيل. ويتحدَّ
مبلغ الرسم عل أساس متوسط متحرك لثالث سنوات لحجم 

ا  ا مبارسش المعامالت. وعليه، فإن حجم المعامالت يُؤثِّر تأث�ي
ي االتفاقية، لكن 

ن �ن ي يتم تحصيلها من المشارك�ي
عل الرسوم ال�ت

يرادات لكل من بنك  المتوسط المتحرك يتيح تحقيق اتساق االإ
ن االأطراف، ويُسَمح  . وال توجد رسوم ب�ي ن المكسيك والمشارك�ي

رسال المعامالت. ويجب  د أسعارها الخاصة بها الإ للبنوك بأن تُحدِّ
عل البنوك تسجيل كل رسوم العمالء لدى بنك المكسيك المركزي 

)بنك المكسيك 2017(.

ي حالة نظام كودي )CoDi(، اتخذ بنك المكسيك خطوة إضافية 
ولكن �ن

ن أو رسوم المعامالت.  هي حظر رسوم معامالت المستخدم�ي

العمليات

قيم المدفوعات -  تعتمد عنونة المدفوعات عل نظام CLABE ل�ت
ف فريد للحسابات المرصفية يتم تحديده عل مستوى  وهو ُمعرِّ
ة، اسُتخِدمت أرقام الهواتف كاسم  ي السنوات االأخ�ي

النظام. و�ن
مستعار للعنونة، ولكن رقم الهاتف فريد عل مستوى المشارك 

ي أن المرسل يجب عليه أيضا اختيار اسم البنك 
فقط، وهو ما يع�ن

المتلقي عند إرسال مدفوعات إل رقم هاتف. 

تجري المقاصة والتسوية للمعامالت من خالل نظام SPEIعل 
الفور. وقد ساعدت خدمة كودي CoDi التكميلية عل تطبيق 

ي نظام SPEI - منها إنشاء طرف 
خصائص دفٍع أحدث وأك�ش إبداعا �ن

 .)QR codes( ثالث لعملية الدفع، ورموز االستجابة ال�يعة

حوكمة
 ا�تفاقية

الجوانب ا�قتصادية
ل
تفاقية 

عمليات 
ا�تفاقية

جمالية االآنية  مازال استخدام المكسيك لنظامها للتسوية االإ
ي المدفوعات الفورية غ�ي معروف إل حد ما. فبعض 

RTGS �ن
اليا عل سبيل المثال،  ي السويد وأس�ت

الهيئات التنظيمية، كما �ن
ن دعم التسوية  أدخلت إصالحات عل نطام التسوية لتحس�ي

ي هذه الحاالت التزال المقاصة 
االآنية للمدفوعات الفورية، ولكن �ن

ي المعامالت تتم بشكل منفصل. وقد سعت هيئات تنظيمية 
�ن

ي إل إنشاء وإدارة نظام للدفع 
أخرى مثل البنك المركزي االأرد�ن

جمالية  الفوري لكن المقاصة تدار بمعزل عن نظام التسوية االإ
ي أن عددا أقل من االأسواق اتبع 

االآنية. وأحد االأسباب المحتملة �ن
ي 

ة �ن هذا النهج هو أن تشغيل المعامالت ذات القيمة الصغ�ي
نظام دفٍع مهٍم من الناحية المنهجية يتطلب قرص المشاركة عل 

ي إدارة 
ي سجلت مستوى مرتفعا من االستثمار �ن

المؤسسات ال�ت
.)cybersecurity( ي

ا�ن المخاطر واالأمن السي�ب

ي سارت عىل نهج نظام SPEI؟
ما هي التفاقيات الأخرى ال�ت
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و ب�ي

ي ساندها الُمنظِّم. وتولَّ القطاع إنشاء 
ن نظام )Billetera Móvil )Bim كمبادرة للقطاع المرص�ن ي عام 2016، تم تدش�ي

�ن
ن من القطاع  و )ASBANC(. ويضم نظام Bim مشارك�ي اف عليه وإدارته من خالل الجمعية المرصفية لب�ي رسش نظام Bim واالإ

ونية موحدة لتحقيق مركزية إنشاء وإدارة المحافظ  ز فيه منصة نقود إلك�ت ي وخارجه. وللنظام تصميم فريد ت�ب
المرص�ن

ونية.  لك�ت االإ

BIMالوظيفةالدور

طار التنظيمي   االإ
اف عل المدفوعات رسش لالإ

قانون أنظمة الدفع وتسوية االأوراق المالية

اف عل المدفوعات رسش وهيئة االإ بنك االحتياطي المركزي لب�ي

و.ملكية/إدارة االتفاقية ي ب�ي
و والبنوك �ن ي ب�ي مؤسسة PDP مملوكة لجمعية مرصف�ي

نوضع قواعد االتفاقية مؤسسة PDP بالتشاور مع المشارك�ي

ي االتفاقية
ونيةالعضوية �ن لك�ت جهات إصدار النقود االإ

له PDPملكية/تشغيل البدالة تمتلكه وتُشغِّ

له بنك االحتياطي ملكية/تشغيل نظام التسوية جمالية االآنية يمتلكه ويُشغِّ نظام التسوية االإ
و المركزي لب�ي

اف �ش الإ

البدالة

التسوية

Bim الجدول 19. نموذج

التفاقية
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التطور

يرجع تاريخ فكرة إنشاء نظام Bim إل بدء تطبيق خدمات النقود 
و  و. ففي عام 2011، كان 20% فقط من سكان ب�ي ي ب�ي

ونية �ن لك�ت االإ
ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاما يمتلكون حسابا مرصفيا، بينما 

ي خدمة الهاتف المحمول 
ن �ن ك�ي كان أك�ش من 50% من السكان مش�ت

)ديمرجوك كونت وآخرون. 2018(. 28 وكان يُنَظر إل خدمات 
ونية عل أنها وسيلة لتوسيع إمكانية الحصول عل  لك�ت النقود االإ

ي عام 2013، صدر القانون رقم 29985 للنقود 
الخدمات المالية. و�ن

ص لها  ونية. وأتاح للبنوك والمؤسسات غ�ي المرصفية الُمرخَّ لك�ت االإ
ونية.  لك�ت تقديم الخدمات المالية عن طريق إصدار النقود االإ

ي الصياغة االأولية لقانون النقود 
و �ن وشاركت الجمعية المرصفية لب�ي

ونية  لك�ت حت حال فنيا يتيح لُمصِدري النقود االإ ونية، واق�ت لك�ت االإ
ي 

ونية. وأتاح التشارك �ن لك�ت الجدد العمل من منصة واحدة للنقود االإ
ي من البداية الأن كل المعامالت ستكون 

المنصة تحقيق التشغيل البي�ن
فعليا عل الشبكة، وسيقلِّل هذا من االستثمارات االأولية لجهات 

ونية لبناء منصة خاصة بهم.  لك�ت إصدار النقود االإ

و مذكرة  ع أعضاء الجمعية المرصفية لب�ي ي عام 2013ـ وقَّ
 و�ن

، منهم  ن كاء خارجي�ي اك رسش وع، وبدأوا إرسش ن الم�ش تفاهم لتدش�ي
قراض،  مؤسسات للتمويل االأصغر، ومؤسسات لالدخار واالإ

ي البالد 
ومشغلي شبكات الهواتف المحمولة، وأك�ب بنك عام �ن

29 .)Banco de la Nación(

ي الجمعية 
ونية �ن لك�ت وع النقود االإ أ مكتب م�ش ي عام 2014، أُن�ش

و�ن
و ليقود جهود تصميم االتفاقية وتحديد قواعد  المرصفية لب�ي
ونية، وإنشاء المحافظ، وإدارة  لك�ت ن المحافظ االإ المعامالت ب�ي

ي الواقع 
ي المنصة المركزية. وسيتقاسم المشاركون �ن

المحافظ �ن
لها شبكة  ونية تُكمِّ لك�ت منظومة واحدة ذات دائرة مغلقة للمحافظ االإ

 . ي
وكالء قابلة للتشغيل البي�ن

كة إريكسون لتوريد  و مع رسش وتعاقدت الجمعية المرصفية لب�ي
ونية. ومع أن المنصة جعلت إنشاء  لك�ت منصة المحافظ االإ

ونية وإدارتها مركزيا، فإن جهات إصدار النقود  لك�ت المحافظ االإ
صًة بشكل منفصل وستحتفظ بحسابات  ونية ستظل ُمرخَّ لك�ت االإ

استئمانية خاصة بها. 

ى  كة ذات مسؤولية محدودة تُسمَّ  وبحلول عام 2015، أُنشئت رسش
)Pagos Digitales Peruanos )PDP ككيان ال يستهدف الربح داخل 

و، وأصبحت المساهم الرئي�ي بحصة %51  الجمعية المرصفية لب�ي
ن 33 مؤسسة مالية  مت االأسهم الباقية بالتساوي ب�ي من االأسهم. وُقسِّ

معظمها بنوك ومؤسسات للتمويل االأصغر )دياز وكوند 2017(. 30

لي خدمات الهاتف المحمول مثل  وعل الرغم من أن معظم ُمشغِّ
وع، فإنهم  ي إطالق الم�ش

كاء �ن Claro و Entel وMovistar كانوا رسش
ي اتخاذ 

ليسوا من حملة االأسهم، ولن يشاركوا مشاركة رسمية �ن
كة PDP اختيارية، فإن كيانات أخرى  ي رسش

القرارات.والأن العضوية �ن
اختارت أن تدير منصات خاصة بها يمكنها دخول السوق لكن 

ونية  لك�ت ي مع المحافظ االإ
أنظمتها لن تكون قابلة للتشغيل البي�ن

لنظام Bim. وبالمثل، الحسابات المرصفية لن تكون قابلة للتشغيل 
ونية لنظام Bim لكن يُمِكن  لك�ت ي الكامل مع المحافظ االإ

البي�ن
ي Bim من خالل الخدمات المرصفية 

للعمالء تغذية محافظهم �ن
نت أو تطبيق يتيحه بنك )آرمفيلد 2017(. ن�ت ع�ب االإ

ي عام 2016 لتقدم خدماٍت مثل 
كة PDP �ن ن رسش وقد تم تدش�ي

يداعات، وعمليات السحب، وشحن رصيد  التحويالت المالية، واالإ
ي وقت الحق خدمات دفع 

الهاتف المحمول. وأضيفت إليها �ن
ائب لمنشآت االأعمال الصغرى  ، وتبسيط مدفوعات الرصن الفوات�ي

وتوكول اتصاالت الهواتف  )آرمفيلد 2017(. وقد أُطِلقت قناتها ل�ب
المحمولة USSD بادئ االأمر، وكانت متاحة من خالل ثالثة من 

ي البالد، مع إمكانية 
مشغلي خدمات الهاتف المحمول االأربعة �ن

 .PDP كة ي تفاوضت بشأنها رسش
الوصول إل القناة ال�ت

ي أعقبت 
ي السنوات ال�ت

لكن عدد المعامالت لم يزد كما كان متوقعا �ن
ي هذه 

ن )دياز وكوند 2017(. ولعل عدة عوامل ساهمت �ن التدش�ي
ن أهمها التوزيع. ف�عان ما أصبح التوزيع  التحديات لكن كان من ب�ي

ن لم يكن لديهم حافز  نقطة اختناق لتوسيع النظام الأن المشارك�ي
ي مناطق لم تكن تحظى بالفعل بخدمات 

قوي لتنمية شبكات الوكالء �ن
وكالء البنوك )دياز وكوند 2017(.

وبحلول عام 2018، كان لدى منظومة Bim نحو 600 ألف عميل 
ي 

ي الشهر �ن
نشط يستخدمون الخدمة أقل قليال من مرة واحدة �ن

ي 2018، انضم إليهم أيضا مشغل خدمات الهاتف 
المتوسط. و�ن

المحمول الرابع Bitel. لكن رسعان ما توقف الدعم المقدم 
لخدمات بروتوكول USSD الأن تكلفة تقديم الخدمة كانت أك�ب من 

 .Bim ونية لنظام لك�ت يرادات المتولدة من المحافظ االإ االإ

http://www.gsmaintelligence.com/،2020 ،قاعدة بيانات معلومات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول  .28
https://pagosdigitalespe- ،2019 ،وانوس ي تحويل االأموال ع�ب الهاتف المحمول"، مؤسسة باغوس ديخيتاليس ب�ي

و: ت�يع خطى الشمول المالي بالتوسع �ن "موديلو ب�ي  .29
وانوس، 2019،  ي تحويل االأموال ع�ب الهاتف المحمول"، مؤسسة باغوس ديخيتاليس ب�ي

و: ت�يع خطى الشمول المالي بالتوسع �ن ruanos.pe/modeloperu/. "موديلو ب�ي
 .https://pagosdigitalesperuanos.pe/modelo-peru/

ي تحويل االأموال ع�ب الهاتف المحمول"، مؤسسة باغوس ديخيتاليس 
و: ت�يع خطى الشمول المالي بالتوسع �ن لالطالع عل قائمة كاملة لحملة االأسهم، انظر "موديلو ب�ي  .30

https://pagosdigitalesperuanos.pe/modelo-peru/،2019 ،وانوس ب�ي
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ونية  لك�ت صدار النقود االإ نت جهات أخرى الإ ي الوقت نفسه، دشَّ
و�ن

حلوال خاصة بها ذات دائرة مغلقة بمعزل عن نظام Bim. وتبنَّت 
و نماذج تستند إل  ي ب�ي

ونية �ن لك�ت أحدث جهات إصدار النقود االإ
ي تحمل عالمات تجارية دولية. ففي 

بطاقات الدفع المسبق ال�ت
ت مؤسسة التمويل االأصغر كومبارتاموس حصة  عام 2020، اش�ت

ات.  كة PDP، ويبدو أنها ستشهد قريبا مزيدا من التغي�ي ي رسش
51% �ن

و استحداث نظام تقليدي للدفع  ي الوقت نفسه، تستكشف ب�ي
و�ن

ي 
ن الحسابات، ومنها تلك ال�ت ي ب�ي

الفوري سيتضمن التشغيل البي�ن
تحتفظ بها البنوك. انظر الجدول 19.

التفاقية
الحوكمة 

و تمتلك حصة االأغلبية  ي البداية كانت الجمعية المرصفية لب�ي
�ن

ي البالد 
كة PDP، مع احتفاظ مؤسسات مالية أخرى �ن من أسهم رسش

ن عن هذه  كة يضم ممثل�ي بحصة أقلية. وكان مجلس إدارة ال�ش
كة تتولَّ أمر اتخاذ القرارات بشأن  المؤسسات. وكانت إدارة ال�ش
. ومن المرجح أن تتغ�ي الحوكمة  ن القواعد بالتشاور مع المشارك�ي
ة إل مجموعة من المؤسسات  ي االآونة االأخ�ي

ي أعقاب بيع PDP �ن
�ن

.Compartamos البارزة للتمويل االأصغر، منها

.BBVA Continental and Banco de la Nación, https://mibim.pe/tu-billetera-movil/cuanto-cuesta-usar-bim/  .31

الجوانب القتصادية

 ، ن ن النهائي�ي تعد المعامالت ع�ب نظام Bim مجانية للمستخدم�ي
. 31 ويتم تحديد رسم  ماعدا عمليات سحب االأموال ودفع الفوات�ي
ن الوكالء، ولكن  ي ب�ي

ن مقابل التشغيل البي�ن ن المشارك�ي معامالت ب�ي
ليس الأنواع المعامالت االأخرى )بنسون وفاديفيالالغان 2017(. 

، وتقوم بتنسيق  ن كة PDP العالمة التجارية Bim للمشارك�ي وتدير رسش
الجهود التجارية وحمالت التسويق لالتفاقية، ويقود المشاركون 

أيضا بعض الحمالت. 

العمليات

ها  ونية، وإدارة الحسابات، وغ�ي لك�ت المدفوعات، وإنشاء النقود االإ
كة تقدمها  من الخدمات ذات الصلة تدار بشكل مركزي كخدمة مش�ت
كة PDP. يستند توجيه الرسائل إل نظام Bim إل أرقام الهاتف،  رسش

وتديره االتفاقية إدارًة مركزية. وتجري تسوية المدفوعات بالقيمة 
جمالية االآنية  ل من خالل نظام التسوية االإ الصافية عل أساس مؤجَّ

RTGS الذي يقوم الُمنظِّم بتشغيله.

ي نظام Bim )قبل بيع 
ن �ن ويعرض الجدول 19 مسؤوليات الفاعل�ي

.)PDP كة رسش

حوكمة
 ا�تفاقية

الجوانب ا�قتصادية
ل
تفاقية 

عمليات 
ا�تفاقية
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 Bim ي نظام
ف �ف الشكل 28. مسؤوليات الفاعل�ي

االأطراف الفاعلة

جراءات االإ

PDP ،الوسطاء: الوكالء، أفراد يقومون بدور رصافات متنقلة

كات الرصاف الآلي �ش

ونية لك�ت ُمصِدر النقود الإ

المستخدمون

الحكومة  منشآت الأعمال الأشخاص
P2Gغ�ي المالية P2B

B2P
G2P

P2P
B2B

تدير منصة الدفع  •

أ االتفاقيات  تُن�ش  •
كات  اتيجية مع رسش س�ت االإ

ها من  االتصاالت وغ�ي
ن ذوي الصلة الفاعل�ي

تُجري المقاصة الثنائية   •
بنهاية اليوم وتُخطر بذلك 
ونية لك�ت ُمصِدري النقود االإ

االستخدام المبارسش 

ي التحويالت 
للهواتف المحمولة �ن

ونية لك�ت والمدفوعات االإ

ونية أ حساب محافظ إلك�ت تُن�ش  •

ونية  لك�ت ل النقود االإ يداع النقدي وتُحوِّ ى االإ يداع: تتلقَّ عمليات االإ  •
ن من حسابها إل المستخدم�ي

ونية من حسابات  لك�ت ل النقود االإ عمليات السحب النقدي: تُحوِّ  •
ن إل حسابه وتُسلِّم النقد المستخدم�ي

. ن ب المستخدم�ي ل المعامالت وتُدرِّ تُسهِّ  •

ونية لك�ت ن النقود االإ ن يخ�ت  •

يُشكل صندوق استئمانيا لحماية االأموال  •

تصفية نتيجة المقاصة الثنائية  •

ي أُجريت أو تم تسلُّمها
كة PDP بالمدفوعات ال�ت يخطر رسش  •

المصدر: مؤسسة التمويل الدولية، 2018.

ونية  لك�ت ي تشغيل منصة مركزية للمحافظ االإ
و �ن اسُتخِدم نموذج ب�ي

ي 
كوادور والسودان. ولكن �ن ي عدد قليل من االأسواق االأخرى منها االإ

�ن

، تم تطبيق النموذج وفقا لتوجيه الهيئة التنظيمية ال  ن هذين المثال�ي

بمبادرة من القطاع الخاص. 

كوادور المركزي جهة إصدار النقود  ي عام 2014، أصبح بنك االإ
و�ن

ونية  لك�ت ل منصة النقود االإ ونية الوحيدة المرخص لها وُمشغِّ لك�ت االإ

خيص  ي السودان، صدر ال�ت
ي البالد. وبالمثل �ن

الوحيدة المسموح بها �ن

اط أن تحتفظ جهات إصدار  ي عام 2017 مع اش�ت
ونية �ن لك�ت للنقود االإ

ي سارت عىل نهج نظام BIM؟ 
ما هي التفاقيات الأخرى ال�ت

ونية  لك�ت ي منصة مركزية للمحافظ االإ
ونية باالأموال �ن لك�ت النقود االإ

ي لتحويل االأموال. ورسعان ما تحولت الهيئتان 
يديرها نظام وط�ن

ونية بعد أن  لك�ت صدار النقود االإ التنظيميتان عن النموذج المركزي الإ

قبال عل استخدامه. شهدتا ضعف االإ

كوادور بتحويل االأموال  ي االإ
ي عام 2017، أمرت السلطات �ن

و�ن

ونية إل البنوك أو االتحادات االئتمانية،  لك�ت ي نظام النقود االإ
المتبقية �ن

ي عام 2020، بدأ السودان عملية إلغاء 
وع. و�ن وهو ما أنهى فعليا الم�ش

ي المنصة المركزية.
ونية �ن لك�ت ط مشاركة جهات إصدار النقود االإ رسش
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ف الفلب�ي

ي عام 2018. وأسهم البنك 
ي البالد InstaPay �ن

ن نظام الدفع الفوري �ن ي تدش�ي
ي دورا رئيسيا �ن

لعب البنك المركزي الفلبي�ن
د المتطلبات الرئيسية، وأجاز مشاركة كيانات تخضع للرقابة - البنوك وجهات إصدار النقود  جراءات، وحدَّ ي تسهيل االإ

�ن
، وهي جمعية  ن ف عليه إدارة مدفوعات الفلب�ي ا من اتخاذ القرارات المتصلة باالتفاقية ت�ش ونية. ولكن جزءا كب�ي لك�ت االإ

ل البدالة. كة خاصة هي BancNet للقيام بدور ُمشغِّ ن رسش ي 2017. وعيَّنت إدارة مدفوعات الفلب�ي
نت �ن ي تكوَّ

للقطاع المرص�ن

INSTAPAYالوظيفةالدور

طار التنظيمي   االإ
اف عل المدفوعات رسش لالإ

قانون أنظمة الدفع الوطنية )2018( أ
قانون البنك المركزي الجديد )1993( ب

اف عل المدفوعات رسش ي )BSP(هيئة االإ
البنك المركزي الفلبي�ن

(ملكية/إدارة االتفاقية ي
PPMI  )جمعية للقطاع المرص�ن ن إدارة مدفوعات الفلب�ي

ن أو البنك المركزي تبعا لمجال الحوكمةوضع قواعد االتفاقية إدارة مدفوعات الفلب�ي

ي االتفاقية
ونيةالعضوية �ن لك�ت البنوك وجهات إصدار النقود االإ

BancNetملكية/تشغيل البدالة

يملكية/تشغيل نظام التسوية
له البنك المركزي الفلبي�ن نظام التسوية يمتلكه ويُشغِّ

https://www.officialgazette.gov.ph/down- loads/2018/10oct/20181030-RA-11127-RRD.pdf ،القانون الجمهوري رقم 111271، قانون أنظمة الدفع الوطنية ، ن أ. جمهورية الفلب�ي

http://www.bsp.gov.ph/downloads/regs/New_Central_Bank_Act.pdf ،القانون الجمهوري رقم 7653، قانون البنك المركزي الجديد ، ن ب. جمهورية الفلب�ي

اف �ش الإ

التفاقية

البدالة

التسوية

InstaPay الجدول 20. نموذج
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التطور
ي عام 2015 وجدت دراسة تشخيصية عل مستوى الدولة أنه "عل 

�ن
ونية  لك�ت ي أنظمة المدفوعات االإ

الرغم من بعض التحسينات المهمة �ن
ن مازالت مجتمًعا "يعتمد اعتمادا  ، فإن الفلب�ي ن خالل العقدين الماضي�ي

ا عل النقود الورقية ]أي النقد والشيكات[" )هوكانز 2019(.  كب�ي
ر بنحو 2.5 مليون عملية دفع شهريا كانت نسبة ما  ن ما يُقدَّ ومن ب�ي
ي ال تتعدى 1%. وأظهرت الدراسة التشخيصية 

و�ن يتم بشكل إلك�ت
ن المؤسسات المالية، وأن  ي فعال ب�ي

أنه ال يوجد تقريبا تشغيل بي�ن
ن البنوك تقل عن 1% من كل المعامالت ع�ب  التحويالت المالية ب�ي

، ونقاط البيع، وع�ب الهاتف المحمول. لي
أجهزة الرصاف االآ

ي يخلص إل أنه يجب إجراء 
وجعل التقرير البنك المركزي الفلبي�ن

ي البالد، إذ تبلغ 
، السيما بالنظر إل ارتفاع معدل الرقمنة �ن تغي�ي

نسبة انتشار الهواتف المحمولة 100% مع ارتفاع نسبة استخدام 
اتيجية  صالح من خالل إس�ت د البنك أولويات لالإ البيانات. وحدَّ
مدفوعات التجزئة الوطنية. ووضع هدفا لمعدل المدفوعات 

الرقمية هو أن يبلغ 20% بحلول عام 2020، ووضع رؤية لتحديث 
أنظمة مدفوعات التجزئة.

ن  ي ذلك ب�ي
، بما �ن ي

ي 2015، وكان توف�ي التشغيل البي�ن
وع �ن وبدأ الم�ش

ونية هدفا رئيسيا. وشكَّل البنك  لك�ت البنوك وجهات إصدار النقود االإ
ن من  ي لجنة لوضع إطار للحوكمة يشمل المشارك�ي

المركزي الفلبي�ن
ونية، والبنك المركزي.  لك�ت ، وجهات إصدار النقود االإ ي

القطاع المرص�ن
ي قراره الُمرقَّم 1855 

وعرض البنك المركزي قرارات هذه اللجنة �ن
ن  وتعميمه 980 لعام 2017. 32 وبناء عل ذلك، تقرر إنشاء نظام�ي
لكشوف الرواتب االآلية: PESONet، وهو نظام لتحويل االأموال 

ونية بدفعات، batch EFT( ،InstaPay(  وهو نظام للدفع  لك�ت االإ
الفوري للمعامالت منخفضة القيمة.

ي 2017. ومع أنها تضع 
ن �ن أنشئت إدارة مدفوعات الفلب�ي

دها  بعض القواعد لنظام إنستاباي فإن قواعد أخرى يحدِّ
ي 

المنظم. ونموذج الحوكمة مؤرسش واضح عل أن للقطاع يدا �ن
ي تحديد 

اتخاذ القرارات، لكن الُمنظِّم مازال له صوت نشط �ن
توجه النظام.

ل بدالة واحد  ن ُمشغِّ ي لمدفوعات التجزئة تعي�ي
ويتيح إطار النظام الوط�ن

ونت  ن ل لنظامي الدفع ب�ي كة بنكنت كُمشغِّ ن رسش لكل نظام دفع. وتم تعي�ي
وإنستاباي.ولنظام InstaPay عالمة تجارية خاصة به، لكن هذه 

ي أضيق الحدود من خالل مواد توعية 
أعلن عنها البنك المركزي �ن

ي تضمنت حملة مقاطع فيديو وصحيفة وقائع 
ن االأولية ال�ت المستهلك�ي

ي المقام االأول عن 
نستاباي. والمشاركون مسؤولون �ن توضيحية الإ

تسويق الخدمة. 33، 34 

ي عام 2019 إل أن "خدمة التشغيل 
وخلصت دراسة للمتابعة �ن

ي لمدفوعات التجزئة قد 
ي يفرضها إطار النظام الوط�ن

ي ال�ت
البي�ن

عت عل االبتكار".  ي قطاع الخدمات المالية وشجَّ
زادت المنافسة �ن

كات تقديم خدمات  ن رسش طار عل تهيئة تكافؤ الفرص ب�ي وساعد االإ
نة عل  ن الجدد عرض تجربة ُمحسَّ الدفع، إذ أصبح باستطاعة الداخل�ي
ن خدماتها  ، واضطرت البنوك القائمة إل االبتكار وتحس�ي ن المستهلك�ي

للدفع )نغوداب مسالي وأخرون 2019(.

ومع أن هذه العملية كان يُقودها إل حد كب�ي الُمنظِّم مقارنًة ببعض 
ي تحقيق زيادة 

النماذج االأخرى، فإن نظام InstaPay قد ساعد �ن
ن وزيادة المعامالت  رسيعة لعدد خيارات الدفع المتاحة للمستهلك�ي

الرقمية إل 10% من حيث الحجم و20% من حيث القيمة لكل 
ي 2019، 

ين الثا�ن /ت�ش ي نوفم�ب
المدفوعات خالل أعوام قليلة. و�ن

ي التقدم الكب�ي الذي تحقق 
الحظ محافظ البنك المركزي الفلبي�ن

وزاد المستوى الطموح الذي يستهدفه البنك إل 50% من حيث 
القيمة بحلول نهاية عام 2023 )أغكويلي 2019(.

ي العديد 
ن �ن ي وإدارة مدفوعات الفلب�ي

ويعمل البنك المركزي الفلبي�ن
ي 

ي ذلك إطالق معيار وط�ن
من االبتكارات لت�يع خطى النمو، بما �ن

بت الحكومة الفلبينية  لرموز االستجابة ال�يعة )QR codes(. و�ن
أيضا المثل وكانت قدوة تحتذى: فقد أصبحت أك�ش االأطراف 

ك، إذ إن %64  ي نظام االتصاالت المش�ت
صاحبة المصلحة رقمنًة �ن

ذ بشكل رقمي.35 ومن المتوقع  من كل المعامالت الحكومية تُنفَّ
ي 

ي أُطِلقت �ن
ونية الحكومية ال�ت لك�ت أن تؤدي خدمة المدفوعات االإ

قبال عل  ة )EGov Pay( إل استمرار تعزيز معدالت االإ االآونة االأخ�ي
استخدام نظام إنستاباي.36 انظر الجدول 20 لالطالع عل عرض 

مخترص لنموذج إنستاباي.

ي لمدفوعات التجزئة )NRPS(، سلسلة 2017، تاريخ الصدور 
، اللوائح التنظيمية، التعميم رقم 980، اعتماد إطار النظام الوط�ن ي

البنك المركزي الفلبي�ن  .32 
 http://www.bsp.gov.ph/regulations/regulations.asp?id=3881 ،2017 11 يونيو/حزيران

http://www.bpi.com.ph/bank/services/transfer-funds/instapay ،BPI ،"تحويل االأموال من خالل إنستاباي"  .33
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التفاقية

الحوكمة 

، وهو جمعية  ن نظام InstaPay تديره رسميا إدارة مدفوعات الفلب�ي
ال تستهدف الربح وتحظى بتمثيل واسع استنادا إل حجم عمليات 

المقاصة. ولضمان التمثيل العادل، تم تخصيص مقاعد إضافية 
ن من  ونية، واثن�ي لك�ت ن من البنوك الريفية، وُمصِدر للنقود االإ الثن�ي
ي 

. وليس للبنك المركزي الفلبي�ن ن دارة المستقل�ي أعضاء مجلس االإ
دارة.  ي مجلس االإ

مقعد �ن

ي توجيه النظام عن طريق إصدار 
لكن البنك يحتفظ بدور نشط �ن

التوجيهات من خالل العديد من المنشورات الدورية والمذكرات 
ي تغطي موضوعات تشمل متطلبات المقاصة )مثل الحد االأقص 

ال�ت
ي الجانب الدائن لحساب الطرف 

للوقت المسموح به للقيد �ن
المتلقي(، وترتيبات التسوية )مثل متطلبات تمويل الضمانات(، 
ي رسوم من المتلقي عن المعامالت 

والتسع�ي )مثل حظر تقا�ن
 .)InstaPay ي نظام

�ن

اف البنك المركزي ُملَزمة  رسش ي تخضع الإ
وكل المؤسسات المالية ال�ت

ن كليهما وتلقي المعامالت من خاللهما، وال يُسمح  بالربط بالنظام�ي
. وال يجوز إقامة  ن بإجراء المعامالت إال من خالل هذين النظام�ي

ترتيبات ربط ثنائية أو بديلة أخرى لمعامالت الدفع الفوري 
ن المؤسسات. ب�ي

الجوانب القتصادية

ط أال يتم  ، لكنها تش�ت ن د قواعد االتفاقية أسعار المستهلك�ي ال تُحدِّ
ط أيضا أن يتم  ي رسوم من العميل المتلقي. وهي تش�ت

تقا�ن
تحديد االأسعار وفق "نماذج تسع�ي معقولة ومنصفة تستند إل 

عوامل السوق" وأن تكون أقل من المعامالت غ�ي الرسمية. ال توجد 
ي يدفعها المشاركون 

ن االأطراف، والرسوم الوحيدة ال�ت رسوم ب�ي
كة BancNet مقابل مقاصة المعامالت. هي ل�ش

العمليات

ي نظام InstaPay عل رقم الحساب 
تستند عنونة الحسابات �ن

عل مستوى المؤسسة. ولذلك، يجب عل الطرف الُمرِسل تحديد 
المؤسسة المتلقية ورقم الحساب الذي سُيوجه إليه المبلغ المدفوع.

 ،BancNet كة ي InstaPay من خالل بدالة تديرها رسش
وتتم المقاصة �ن

مع إجراء عملية التسوية بالقيمة الصافية عل أساس مؤجل. 
ي InstaPay هم وحدهم الذين يحتفظون بحسابات 

والمشاركون �ن
ي نظام الدفع والتسوية PhilPaSS )وهي خدمة التسوية 

التسوية �ن
(، ويُسمح لهم باالحتفاظ بحساب إيداع  ن ي الفلب�ي

جمالية االآنية �ن االإ
ي هذا أن البنوك 

. ويع�ن ي
تحت الطلب لدى البنك المركزي الفلبي�ن

ي نظام 
ي التسوية �ن

وحدها يمكن أن تكون مشاِركة بشكل مبارسش �ن
ا المؤسسات غ�ي المرصفية ومنها جهات إصدار النقود  InstaPay، أمَّ

ونية فتحتاج إل بنك كراع للتسوية ح�ت إذا كانت مشاِركة  لك�ت االإ
.InstaPay ي

ي المقاصة �ن
بشكل مبارسش �ن

حوكمة
 ا�تفاقية

الجوانب ا�قتصادية
ل
تفاقية 

عمليات 
ا�تفاقية

ا من  ن من بعض الوجوه كث�ي يشبه االأسلوب الذي اتبعته الفلب�ي

ي أنحاء العالم. فكما هو الحال 
ي كانت ناجحة �ن

النماذج االأخرى ال�ت

اليا والمملكة المتحدة والهند، قام الُمنظِّم  ي أسواق مثل أس�ت
�ن

ي 
ن عل التحرك، ثم فرض رقابة قوية عل العملية ال�ت بدور التحف�ي

. بيد أن هيكل الحوكمة الفعلي - لجمعية  ي
يقودها القطاع المرص�ن

دارة الذاتية  ي القطاع الخاص تضم أعضاء يضطلعون بجوانب االإ
�ن

ل البدالة - أشبه  ويتعاقدون مع كيان منفصل للقيام بدور ُمشغِّ

ي بلدان مثل جنوب أفريقيا 
ي تقودها جمعيات �ن

بالنماذج ال�ت

، اضطلع الُمنظِّم بدور أك�ب مما  ن ي الفلب�ي
وسنغافورة. ولكن �ن

ي يتشاور 
ي معظم هذه االأمثلة. فالبنك المركزي الفلبي�ن

شوهد �ن

ي بأن تتم المعامالت من 
، ويفرض المشاركة، ويقصن ن مع المشارك�ي

خالل البدالة. ويسمح بنهج يقوده القطاع الخاص ولكن داخل إطار 

د بعناية. ُمحدَّ

ي سارت عىل نهج نظام InstaPay؟
ما هي التفاقيات الأخرى ال�ت
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انيا  ف ت�ف

 

ونية  لك�ت انيا عل إنشاء ترتيب يقوده قطاع إصدار النقود االإ ن ي ت�ن
ونية �ن لك�ت ي عام 2015، اتفقت جهات إصدار النقود االإ

�ن
ي عملت مؤسسة التمويل الدولية )IFC( عل تسهيلها دخول جهات إصدار 

. وشملت العملية ال�ت ي
لتوف�ي التشغيل البي�ن

ي أتفاق متعدد االأطراف لتحديد قواعد 
ي تقودها شبكات تشغيل الهاتف المحمول )MNOs(  �ن

ونية ال�ت لك�ت النقود االإ
انيا من  ن ي ت�ن

ونية االأربع �ن لك�ت دارة االتفاقية، وأبرمت جهات إصدار النقود االإ ن كيان منفصل الإ االتفاقية. ولم يتم تعي�ي
ن من خالل  ن المشارك�ي ي ب�ي

قت ترتيبات الربط الف�ن ن االأطراف. وتحقَّ خالل التفاوض اتفاقات ثنائية منفصلة بشأن الرسوم ب�ي
اتصاالت ع�ب واجهة برمجة التطبيقات )API( والتسوية من خالل الحسابات المدفوعة مقدما عل منصات الطرف المقابل.

ي تقودها شبكات الوظيفةالدور
ونية ال�ت لك�ت ترتيب جهات إصدار النقود الإ

الهاتف المحمول

طار التنظيمي   االإ
اف عل المدفوعات رسش لالإ

انيا )2006( ن قانون أنظمة الدفع الوطنية )2015(؛ قانون بنك ت�ن

اف عل المدفوعات رسش انيا المركزيهيئة االإ ن بنك ت�ن

تيب من خالل اتفاق متعدد االأطراف ملكية/إدارة االتفاقية أ هذا ال�ت ال ينطبق - أُن�شِ
ي منفصل

، وال يوجد كيان قانو�ن ن ن المشارك�ي ب�ي

ونية مع دور تسهيلي وضع قواعد االتفاقية لك�ت مشاركون تقودهم جهات إصدار النقود االإ
لمؤسسة التمويل الدولية

ي االتفاقية
ونيةالعضوية �ن لك�ت جهات إصدار النقود االإ

ال ينطبق - ترتيبات الربط الفنية من خالل اتصاالت ثنائية ع�ب واجهة ملكية/تشغيل البدالة
 )API( برمجة التطبيقات

ي منصات الطرف المقابلملكية/تشغيل نظام التسوية
حسابات مدفوعة مقدما �ن

اف �ش الإ

التفاقية 

البدالة 

التسوية

ي تقودها شبكات الهاتف المحمول
ونية ال�ت لك�ت الجدول 21. نموذج جهات إصدار النقود الإ
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التطور

انيا  ن ي ت�ن
ونية �ن لك�ت بحلول عام 2011، أدركت جهات إصدار النقود االإ

ن مقدمي الخدمات من محفظة  أنه يوجد إقبال عل المعامالت ب�ي
ونية إل أخرى. ويحتفظ الكث�ي من العمالء بعدة حسابات أو  إلك�ت

نجاز معامالت  ن الإ م�ي يستخدمون معامالت غ�ي رسمية تستند إل ال�ت
ن مقدمي الخدمات )مؤسسة التمويل الدولية 2015(. وكانت ثالث  ب�ي

ي البالد تتمتع بوضع 
ونية االأربع �ن لك�ت من جهات إصدار النقود االإ

ن حساب نشط، ولكل منها  . وتحوز مجتمعًة خمسة مالي�ي تناف�ي
ل مواطن قوة االآخرين.  ي مناطق جغرافية مختلفة تُكمِّ

مواطن قوة �ن
. ي

أة لخدمة التشغيل البي�ن وبدا أن السوق مهيَّ

ي أواخر عام 2012، أجرت مؤسسة التمويل الدولية )IFC(  مباحثات 
و�ن

ي إيجاد حل. وبدا أن القطاع 
لتقييم استعداد حملة االأسهم للتعاون �ن

كان متجاوبا، وبعد مناقشات الحقة مع الهيئة التنظيمية، أعدت 
مؤسسة التمويل الدولية لعقد االجتماع االأول. وبدعم من مؤسسة 

ي لتعميق القطاع المالي 
بيل وميليندا غيتس والصندوق االستئما�ن

/ ي سبتم�ب
ي القطاع �ن

انيا جمعت المؤسسة أصحاب المصلحة �ن ن لت�ن
ي قدما. 

حة ورسم طريق للمصن أيلول 2013 لطرح االأهداف المق�ت

وحيث إنه لم تكن توجد هيئة مختصة لجهات إصدار النقود 
ا  ونية، اتُِفق عل أن تكون مؤسسة التمويل الدولية ُمي�ِّ لك�ت االإ

ونية من  لك�ت ي عملية طوعية يقودها قطاع إصدار النقود االإ
محايدا �ن

ي لتحويل االأموال ع�ب الهاتف المحمول. وتم 
أجل التشغيل البي�ن

ي القضايا القانونية 
اء �ن ن كانوا خ�ب ة إضافية - استشاري�ي استقدام خ�ب

ها من الموضوعات ذات الصلة.  والتنظيمية، وأنظمة الدفع، وغ�ي
وأجريت بحوٌث قانونية وتنظيمية، ومراجعٌة لسياسة المنافسة، 

واستعراٌض للبنية التحتية الحالية لعمليات الدفع، ودراسٌة لطلب 
ت هذه الدراسات الفرضيات المطروحة بشأن  السوق. واخت�ب

ي إثراء النموذج الذي أنشأه المشاركون.
هيكل السوق، وساعدت �ن

وبعد ذلك، أقيمت سلسلٌة من حلقات العمل اتفق فيها المشاركون 
عل أن تكون خدمات االتفاقية طوعية والبدء بخدمات الدفع من 

 Tigo كُة شخص آخر. وقادت جهوَد التوصل إل االتفاقات جزئيا رسش
ن هيَّأت  ي ح�ي

ي كانت مدافعا قويا عن االتفاقية منذ البداية. و�ن
ال�ت

 ، ي
إجراءات مؤسسة التمويل الدولية الظروف التباع نهج تعاو�ن

ساعدت رؤية Tigo وإ�ارها عل حث خطى االأجندة بوجه عام 
ن عل االأهداف النهائية. ك�ي وال�ت

/أيلول 2014، اتفق المشاركون االأربعة  وبحلول سبتم�ب
ونية عل مجموعة  لك�ت الرئيسيون من جهات إصدار النقود االإ

ح )موس، ونيهوس،  تيب المق�ت من القواعد لالتفاقية لتنظيم ال�ت
ي 

ي كيان قانو�ن
وواريوبا 2015(. واختار المشاركون أال يستثمروا �ن

دارة االتفاقية.  منفصل الإ

وبدال من ذلك، اتفق عل أن يكون تنظيم االتفاقية من خالل 
نت  ي وافق عليها المشاركون. ودشَّ

كة ال�ت مجموعة من القواعد المش�ت
ونية )Airtel وTigo وVodacom و لك�ت جهات إصدار النقود االإ

ي عام 2015. وقامت مؤسسة التمويل الدولية 
Zantel( االتفاقية �ن

عالن عن االتفاقية من خالل حملة تسويق مركزية  بتنسيق استثمار لالإ
أطلق عليها تايفا موجا )"أمة واحدة" باللغة السواحلية(. واحتفظ كل 

ونية بعالمة تجارية خاصة  لك�ت مشارك من جهات إصدار النقود االإ
ي تسويق الُمنتج كما يشاء.

به، وكان حرا �ن

، بدا أن الخدمة حققت نجاحا كاسحا،  ن ن من التدش�ي ي غضون عام�ي
و�ن

إذ إن 20% من كل المعامالت من شخص الآخر تتم خارج الشبكة. 
 Vodacom تيب لم يخُل من تحديات. واختارت بيد أن هذا ال�ت

ي السوق أال توقع اتفاقات 
ونية �ن لك�ت صدار النقود االإ كة الإ أك�ب رسش

كة  ي التعاقدات الثنائية مع كل رسش
متعددة االأطراف، وشاركت فقط �ن

ونية مستخدمًة قواعد االتفاقية كملحق. وكان  لك�ت ُمصِدرة للنقود االإ
وط  ي أنها كانت مشاِركة لكنها ال تخضع بشكل كامل ل�ش

هذا يع�ن
ي الثنائية 

االتفاقية. فضال عن ذلك، خلقت ترتيبات الربط الف�ن
ن االأطراف حاجزا محتمال  واالتفاقات المنفصلة بشأن الرسوم ب�ي

ن تأخ�ي  ن الجدد إل السوق. وكان باستطاعة المشارك�ي أمام الداخل�ي
ي إْن أرادوا ترسيخ 

توقيع االتفاقيات التجارية أو االندماج الف�ن
ي االتفاقية. 

اتيجي �ن س�ت مركزهم االإ

طالق ال�يع  ي تسهيل االإ
وساعد هيكل بسيط للحوكمة والتشغيل �ن

ي السوق. 
ي من شخص الآخر �ن

للمعامالت القابلة للتشغيل البي�ن
ي غياب هيئة رسمية للملكية، لم تكن توجد آلية قوية للقطاع 

ولكن �ن
لحشد الجهود من أجل البناء عل ما تحقق من نجاح مبكر. ولم يتم 

إطالق مزيد من أنواع المعامالت أو المنتجات بعد اتفاق 2014.

وبعد ذلك بثالث سنوات، بدأ الُمنظِّم اعتماد تفويض برمجية 
جديدة تشمل كال من البنوك والمؤسسات غ�ي المرصفية، وهي 
عداد،  انيا للدفع الفوري )TIPS(. وهذا النظام قيد االإ ن نظام ت�ن
ن مع بنية تحتية جديدة للتحويل يمتلكها  ولكنه يخطط للتدش�ي

لها المنظم. ولم يتضح بعد كيف سيتوافق ترتيب جهات  ويُشغِّ
مجية. انظر الجدول 21  ونية مع هذه ال�ب لك�ت إصدار النقود االإ

ونية  لك�ت لالطالع عل عرض مخترص لنموذج جهات إصدار النقود االإ
انيا. ن ي ت�ن

الذي تقوده شبكات الهاتف المحمول �ن
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التفاقية

الحوكمة 

كات إصدار  ن رسش تيب المتفق عليه ب�ي ي يدير ال�ت
ال يوجد كيان قانو�ن

وط من  انيا. وبدال من ذلك، اتُِفق عل ال�ش ن ي ت�ن
ونية �ن لك�ت النقود االإ

ع عليها المشاركون.  كة من قواعد االتفاقية وقَّ خالل مجموعة مش�ت
ونية.  لك�ت والعضوية طوعية لكنها تقترص عل مؤسسات النقود االإ

 وللتأهل لكسب العضوية، 
انيا،  ن يجب أن يكون لدى المؤسسات إذن بالعمل من بنك ت�ن

انيا، والهيئة  ن ي ت�ن
والهيئة التنظيمية لالتصاالت السلكية والالسلكية �ن

انيا.  ن التنظيمية التصاالت ت�ن

الجوانب القتصادية

م  ال يدفع المشاركون رسوما للبدالة. وبدال من ذلك، يدير كل ُمقدِّ
خدمات تكاليف الحفاظ عل ترتيبات الربط الثنائية الخاصة به. 

ن المعامالت داخل الشبكة  ن ب�ي وتحظر قواعد االتفاقية التمي�ي
ن عن  ي من العمالء الُمرسل�ي

وخارجها. وبدال من تحصيل رسم إضا�ن
ن الحوافز من خالل رسم  المعامالت خارج الشبكة، تتم الموازنة ب�ي

ن االأطراف يدفعه مقدم الخدمات المتلقي لمقدم الخدمات  ب�ي
ي 

ي تدفع �ن
المرسل بمبلغ يعادل تقريبا مبلغ عمولة الوكيل ال�ت

يداع.  معامالت االإ

ن  ي ب�ي
ن االأطراف بشكل ثنا�أ وط الرسوم ب�ي ويتم االتفاق عل رسش

ي االتفاقية من خالل اتفاقيات تجارية ثنائية.
ن �ن المشارك�ي

العمليات

تستند عنونة المعامالت إل أرقام خدمات الهاتف المحمول كما هو 
ن  ي الخدمات ذات الدائرة المغلقة. وأنشأ معظم المشارك�ي

الحال �ن
جراء  مجموعة خيارات منفصلة )واجهة USSD أو تطبيق( الإ

ن آخرين للخدمات. وسيكون العميل الُمرِسل  م�ي التحويالت إل ُمقدِّ
م خدمات مختلف  عل االأرجح ملزما بمعرفة أن المتلقي لديه ُمقدِّ

م من أجل عنونة رسالة الدفع بالشكل  وتحديد هوية ذلك الُمقدِّ
الصحيح.

 . ن ن المشارك�ي وتتم مقاصة المعامالت من خالل اتصاالت ثنائية ب�ي
لة مسبقا  ي مع حسابات ُمموَّ

وبالمثل تُدار عملية التسوية بشكل ثنا�أ
ن يفهمون  ي منصة الطرف المقابل. ومع أن المشارك�ي

يُحتفظ بها �ن
ي االأمد 

أن ترتيبات المقاصة والتسوية الثنائية ستكون أك�ب تكلفًة �ن
ن الخدمة  رساع بتدش�ي ت وسيلة لالإ تيبات اعُت�بِ الطويل، فإن هذه ال�ت

ن وتوسيع نطاقها. مع عدد صغ�ي من المشارك�ي

حوكمة
 ا�تفاقية

الجوانب ا�قتصادية
ل
تفاقية 

عمليات 
ا�تفاقية

انيا  ن ي ت�ن
ونية �ن لك�ت النهج الذي يقوده قطاع إصدار النقود االإ

ي غياب هيكل رسمي للحوكمة 
ن �ن ن المشارك�ي لصياغة اتفاق ب�ي

ي عدة أسواق 
أو تقنية مركزية لتحويل المعامالت، يُستخدم �ن

ي تقودها جهات إصدار النقود 
ي أفريقيا )مثل االتفاقيات ال�ت

�ن
انيا  ن ي ت�ن

ي كينيا وأوغندا ومدغشقر(. ولكن كما يحدث �ن
ونية �ن لك�ت االإ

ي 
ي القرارات ال�ت

ٍ من هذه االأسواق النظر �ن ي كث�ي
يعيد الُمنظِّمون �ن

تيبات يقودها القطاع الخاص  اتخذها القطاع. وتوجد أيضا أمثلة ل�ت
مع هياكل ذات طابع رسمي للحوكمة وتقنية خاصة بها لتحويل 
ي هذه الحاالت، قد تستهدف االتفاقيات الربح أو ال 

االأموال. و�ن
تستهدف، وقد يقودها مستثمرون أو القطاع. وتشمل االأمثلة عل 
ي كينيا، ونظام دار المقاصة االآنية لكولومبيا 

ذلك نظام بيسالنك �ن
ي كل 

ي باكستان. و�ن
ي كولومبيا، ونظام 1Link �ن

)ACH Colombia( �ن
عادة النظر  ي وقت الحق إجراءات الإ

هذه االأمثلة، اتخذ الُمنظِّمون �ن
تيبات هي أقدر  ي اتخذت، والتحقق مما إذا كانت ال�ت

ي القرارات ال�ت
�ن

من يمكنه خدمة السوق بكاملها.

ي سارت عىل نهج نظام جهات 
ما هي التفاقيات الأخرى ال�ت

ي تقودها شبكات الهاتف المحمول؟
ونية ال�ت لك�ت إصدار النقود الإ
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http:// . اتيجية وطنية شاملة لمدفوعات التجزئة." واشنطن العاصمة: البنك الدولي . 2012. "وضع إس�ت البنك الدولي
siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/282044-1323805522895/Developing_a_

comprehensive_national_retail_payments_strategy_ consultative_report )8-8(.pdf
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م�د المصطلحات

أمر الدفع )Push payment(: يكون فيه العميل الُمرِسل هو مبتدئ معاملة الدفع الفوري. 

أمر السحب )Pull payments(: يكون فيه الطرف المتلقي هو مبتدئ معاملة الدفع الفوري.

ي التحقق من منشأ الرسالة أو التحقق من الهوية، وتأكيد أن الرسالة لم 
المصادقة )Authentication(: االأساليب المستخدمة �ن

ي الطريق. أ
يتم تعديلها أو إبدالها �ن

جراء  ذن )Authorization(: الموافقة أو القبول الذي يصدر عن مشارك )أو طرف ثالث يترصف نيابًة عن ذلك المشارك( الإ الإ
معاملة، مثال، لتحويل أموال.أ

ي بعض الحاالت، التأكيد للمعامالت قبل التسوية، وقد تشتمل عل 
رسال والمطابقة، و�ن المقاصة )Clearing(: هي عملية االإ

تصفية المعامالت وإنشاء مراكز نهائية من أجل التسوية. أ

ونية أو حسابات مماثلة للقيم المحفوظة بالمقارنة  لك�ت ونية: كيان معتمد يختص بإصدار النقود االإ لك�ت جهة إصدار النقود الإ
"ببنك" تقليدي يسمح له بأعمال الوساطة واستخدام ودائع العمالء. ب

ي إجراء المدفوعات 
ي بنوك أو مؤسسات مالية أخرى تقبل الودائع ويمكن استخدامه �ن

(: حساب يُحتَفظ به �ن حساب إيداع )بنكي
ي بعض البلدان بالحسابات الجارية أو تسميات مماثلة أخرى. ج

وتلقيها. وتعرف هذه الحسابات �ن

الدفع الرقمي )أيضا "تحويل االأموال" أو "معامالت الدفع"(: هو تحويل الطرف الدافع المال من خالل الوسائل الرقمية إل 
الطرف المستفيد. ويبدأ الدفع الرقمي بإنشاء الدافع/المستفيد عملية الدفع، ويُعَت�ب أنه اكتمل حينما يتسلَّم المستفيد المال 

ل إليه. ي الُمحوَّ
النها�أ

ي تقبل الودائع 
ص لها ال�ت ونية: حساب مسبق الدفع يمكن أن تتيحه البنوك والمؤسسات االأخرى الُمرخَّ لك�ت حساب النقود الإ

لي شبكات الهاتف المحمول.ج مو خدمات الدفع الذين ال يقبلون الودائع مثل ُمشغِّ وكذلك ُمقدِّ

ي العادة ليس ُملزما بشكل مبارسش 
: كيان ليس لديه إمكانية الوصول المبارسش إل خدمات نظام الدفع، و�ن المشارك غ�ي المبا�ش

. وغالبا ما يرتبط المشارك غ�ي  بقواعد االتفاقية، ولكن تجري مقاصة معامالته أو تسويتها أو تسجيلها من خالل مشارك مبارسش
. أ ي مع مشارك مبارسش

المبارسش باتفاق ثنا�أ

ي يحدث فيها إرسال رسالة الدفع وإتاحة االأموال النهائية للطرف 
المدفوعات الفورية )Instant payments(: المدفوعات ال�ت

ي عملية متواصلة عل مدار الساعة طوال أيام العام.ج 
المستفيد بشكل فوري أو شبه فوري �ن

ن من استخدام نظام أو آلية بالتنسيق مع  ي الذي يُمكِّ
ي أو القانو�ن

/التبادلي )Interoperability(: التوافق التق�ن ي
التشغيل البي�ف

ي أنظمة مختلفة إنفاذ إجراءات المدفوعات أو المعامالت 
ن �ن /التبادلي للمشارك�ي ي

أنظمة أو آليات أخرى. ويتيح التشغيل البي�ن
ي العديد من االأنظمة. أ

ي مختلف االأنظمة ومقاصتها وتسويتها دون المشاركة �ن
المالية �ن

ن  ن للموازنة ب�ي ن المشارك�ي ف الأطراف )يشار إليها أيضا بتعب�ي "رسوم التعامل"( )Interparty fees(: رسوم تدفع ب�ي رسوم ب�ي
ل نظام التحويل، ووكيل التسوية شيئا من هذه  ي كل معاملة. وال يكسب مدير االتفاقية الفوري وُمشغِّ

الحوافز االقتصادية �ن
ن االأطراف ليست رسوما يدفعها العمالء مع أنه قد يكون لها آثار )إيجابية أو سلبية( عل  الرسوم. ورسوم المعامالت ب�ي

ي يدفعها العمالء.
االأسعار ال�ت

ن من مقدمي الخدمات. ن مختلف�ي ن حسابات يُحتفظ بها لدى اثن�ي معاملة خارج الشبكة )Off-net transactions(: معاملة ب�ي

ي 17 أكتوبر/
ها من مصطلحات الدفع، انظر "الم�د"، بنك التسويات الدولية، تم تحديثه �ن التعريف مقتبس من م�د بنك التسويات الدولية. لالطالع عل تعريفات كاملة لهذا التعب�ي وغ�ي أ. 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm ،2016 ين االأول ت�ش

ات الدفع، انظر لجنة المدفوعات والبنية التحتية لالأسواق )2016ب(. ها من تعب�ي ." لالطالع عل التعريفات الكاملة لهذا وغ�ي التعريف مقتبس من "أوجه الدفع الخاصة بالشمول المالي ب. 

قراض  ونية، وال يسمح له باالإ لك�ت ي إصدار النقود االإ
ي يتلقاها من العامة( أو بنكا متخصصا �ن

ي استخدام الودائع ال�ت
ط �ن ونية مؤسسة غ�ي مرصفية )كيانا ال يتوسَّ لك�ت وقد يكون ُمصِدر النقود االإ ج. 

ي يتم فيها االحتفاظ بودائع العمالء 
ونية النماذج ال�ت لك�ت ن جهات إصدار النقود االإ يا. وال تتضمَّ ي نيج�ي

ي المكسيك، وبنوك خدمات الدفع �ن
ي الهند، والبنوك المتخصصة �ن

مثل بنك المدفوعات �ن

ي باكستان(. انظر دياس 
ي حسابات إيداع تقليدية ح�ت إذا كان يمكن الوصول إليها من خالل وكالء أو قنوات رقمية مثل الهاتف المحمول )مثل مقدمي الخدمات المرصفية بواسطة الوكالء �ن

�ن

ن )2018(. وإستاش�ي
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ن حسابات يُحتفظ بها لدى نفس مقدم الخدمات. معاملة داخل الشبكة )On-net transactions(: معاملة ب�ي

اف )Oversight(: وظيفٌة للبنك المركزي تهدف إل تعزيز أهداف السالمة والكفاءة عن طريق متابعة المدفوعات القائمة  �ش الإ
ورة  ي ضوء هذه االأهداف، وإذا اقتضت الرصن

تيبات المتصلة بها وتقييمها �ن والمخططة، وعمليات المقاصة والتسوية وال�ت
. أ الحث عل التغي�ي

ة للنفاذ إل نظام الدفع،  "( هو بوجه عام كيان لديه إمكانية مبارسش المشارك )يشار إليه أيضا بتعب�ي "العضو" أو "المشارك المبارسش
وُملَزم بقواعد االتفاقية مع مقاصة المعامالت وتسويتها وتسجيلها من خالل نظام الدفع. وقد يضم نظام الدفع مستويات 

امات. أ ن ن بحسب الخصائص أو االل�ت مختلفة من المشارك�ي

ي يُحتَفظ 
ن الحسابات ال�ت جراءات والقواعد لتحويل االأموال ب�ي نظام الدفع )Payment system(: مجموعة من االأدوات واالإ

ل نظام  ن والكيان الذي يقوم بتشغيل هذه االآلية )مثل مدير االتفاقية وُمشغِّ . ويضم النظام المشارك�ي ن بها لدى المشارك�ي
التحويل(. أ

ي تحكم كيفية إنفاذ المعامالت )لجنة المدفوعات والبنية 
جراءات والقواعد والمعاي�ي الفنية ال�ت التفاقية )Scheme(: مجموعة االإ

ن كيف سيعمل 
ِّ ي تُب�ي

ي ذلك القواعد ال�ت
ال، بما �ن وط لتحقيق نظام دفع فعَّ د قواعد االتفاقية ال�ش التحتية لالأسواق 2016أ(. تُحدِّ

ن الحوافز االقتصادية، وكيف تدار المنازعات. قد تسمى مخطط الدفع. المشاركون معا، وكيف يتم تحقيق التوازن ب�ي

ن  ن المالك�ي مدير التفاقية )Scheme manager(: مدير االتفاقية هو الجهة/الكيان المسؤول عن حوكمة االتفاقية - العالقات ب�ي
هم من أصحاب المصلحة. ومدير االتفاقية  ن فيها وغ�ي دارة )أو ما يعادله( وجهاز إدارة االتفاقية والمشارك�ي ومجلس االإ

د التوجه  ي فيما يتصل بقواعد االتفاقية مع مراعاة اللوائح التنظيمية والرقابة، ويُحدِّ
ي العادة متخذ القرار النها�أ

هو �ن
اتيجي لالتفاقية. س�ت االإ

. أ ي العقد االأساسي
وط الواردة �ن ام وفقا لل�ش ن التسوية: الوفاء بال�ت

ي نهاية دورة التسوية المحددة 
ي إل التسوية عل أساس القيمة الصافية �ن

التسوية بالقيمة الصافية المؤجلة: آلية للتسوية تفصن
، ومن ثم تخفيض عدد وقيمة  ن ن المشارك�ي ن وفيما ب�ي امات ب�ي ن سلفا. وتعت�ب مراكز التسوية صافية حينما يتم تسوية االل�ت

المدفوعات المقرر تسويتها. أ

امات بشكل فردي عل أساس كل معاملة عل  ن ي تحدث من خاللها تسوية االل�ت
جمالية الفورية: هي آلية التسوية ال�ت التسوية الإ

حدة لقياس القيمة الكاملة حينما تتم تلك المعامالت. أ
وكيل التسوية: الكيان الذي يدير عملية التسوية، وغالبا من يكون بنكا مركزيا. أ

ي الغالب، حساب مراكز 
ي نظام الدفع وتدعم نقل بيانات المعامالت، وكذلك، �ن

ن �ن ن المشارك�ي الة )Switch(: تقنية تربط ب�ي البدَّ
التسوية. قد يسمى نظام التحويل.

دتها قواعد  ي حدَّ
تمام المعامالت وفقا للمتطلبات ال�ت ي الإ

ل الهيكل الف�ن الة )Switch operator(: هو مالك/ُمشغِّ ل البدَّ ُمشغِّ
ي نظام الدفع )يشار 

ن �ن ن المشارك�ي الة إرسال وتسوية وتأكيد وتصفية المعامالت ب�ي ل البدَّ االتفاقية. وتشمل واجبات ُمشغِّ
الة أيضا  ل البدَّ م ُمشغِّ إليها مجتمعًة بالمقاصة( وإصدار تعليمات لتحويل االأموال النهائية )بدء إجراءات التسوية(. وقد يُقدِّ

خدمات أخرى مثل رصد االحتيال أو خدمات الدليل.

ي ذلك مؤسسة غ�ي مرصفية( 
ص و/أو معتمد للخدمات )بما �ن م آخر ُمرخَّ حساب المعامالت: حساب يُحتفظ به لدى بنك أو ُمقدِّ

ن حسابات المعامالت إل حسابات إيداع وحسابات للنقود  ن ب�ي ي إجراء المدفوعات وتلقيها. ويمكن التمي�ي
ويمكن استخدامه �ن

ونية. ج لك�ت االإ
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