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نظرة عامة   1

 )GDDFI( يشكل احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي
جزءاً من مبادرة مكتب تنمية االتصاالت لتعزيز وتقوية التنظيم 

التعاوين بني منظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنظمني 
من القطاعات األخرى، مع الرتكيز هذا العام على القطاع 

املايل. وقد مجع هذا احلوار بني منظمي االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واجلهات التنظيمية املالية من مجيع أحناء 

العامل إلقامة حوار عاملي بّناء بشأن قضايا الساعة ذات الصلة 
بأصحاب املصلحة من كال القطاعني. وقد أتاح هذا احلوار 

العاملي للمشاركني فرصة للقاء وتبادل وجهات النظر واخلربات، 
وملناقشة أوجه التآزر والتداخالت التنظيمية وتعزيز التعاون 
املشرتك بني القطاعات وحتديد النـُُهج التنظيمية اجلديدة اليت 

تعزز نفاذ اجلميع إىل اخلدمات املالية الرقمية من خالل التنظيم 
التعاوين. ويكمل هذا احلوار على مستوى سياسي رفيع العمل 

التقين الذي قام به الفريق املتخصص املعين باخلدمات املالية 
الرقمية الذي سيجتمع مرة أخرى يف شهر سبتمرب هذا العام.

مالحظات افتتاحية   2

شارك يف افتتاح احلوار العاملي بشأن الشمول املايل 
الرقمي )GDDFI( السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية 

االتصاالت )BDT( باالحتاد الدويل لالتصاالت؛ والسيد ألفريد 
هاننغ، املدير التنفيذي للتحالف من أجل الشمول املايل؛ 

واملهندس أمين حسني، وكيل احملافظ املساعد بقطاع تكنولوجيا 
املعلومات ونظم الدفع لدى البنك املركزي املصري.

وافتتح السيد سانو هذا احلدث بالتأكيد على أن احلوار 
العاملي يوفر فرصة فريدة لتضافر قوى خمتلف القطاعات وهتيئة 
بيئة متكينية داعمة لنظام إيكولوجي شامل للجميع. وقال إن 

هذا احلوار يوفر األساس الذي ميكن أن تتعزز به اخلدمات 
املالية بأسعار ميسورة وأن يتمكن به املستهلكون من حتديد 

اخليارات الصحيحة. واليوم، ال يزال أكثر من ملياري شخص 
خارج النظام املايل الرمسي. وميكن لتزويد الناس باخلدمات 

املالية الرقمية )DFS( أن حيدث فرقاً يف حياهتم.

وشدد املتحاورون كذلك على أمهية فهم اخلطوات اليت 
يتعني اختاذها من أجل سد الفجوة الرقمية وحتقيق الشمول 

املايل الرقمي. ويف العامل الرقمي اليوم، تتيح تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت )ICT( النفاذ إىل اخلدمات املالية الرقمية 
وتساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. بيد أن املشاركني 

نوهوا إىل أن املدفوعات اإللكرتونية واألعمال املصرفية 
اإللكرتونية ال ميكن أن تنظَّم يف صوامع منعزلة، سواء من 
خالل تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو التنظيم 
املايل، وأقروا بأن اخلدمات املالية الرقمية الشاملة للجميع 

تتطلب هنجاً تعاونياً للتنظيم. ففي بلدان مثل كينيا وتنزانيا 
وأوروغواي، تعاون منظمو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بالفعل مع املنظمني املاليني بشكل وثيق، وأتى ذلك بنتائج 
إجيابية، وال سيما من حيث التقدم الكبري يف استخدام 

اخلدمات املالية الرقمية. وأشار املشاركون أيضاً إىل أن هنج 
الشمول املايل للجميع ينبغي أال يقتصر على جمرد ضمان 
إتاحة اخلدمات املالية للجميع، بل جيب كذلك أن يأخذ 

أهداف السياسات األخرى بعني االعتبار. وجاء ذكر احلفاظ 
على االستقرار املايل ومحاية املستهلكني وتعزيز النزاهة املالية 

كعناصر سياساتية رئيسية يف هذا الصدد.
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الجلسة األولى: الخدمات المالية الرقمية: الحالة الراهنة  3

أدار هذه اجللسة الدكتور عمرو بدوي، عضو جملس 
إدارة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت يف مصر. وكان من 

بني املتحاورين يف هذه اجللسة السيد رام سواك شارما، 
رئيس جملس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند؛ والسيد 
ليال ه. مكيال، نائب حمافظ مصرف تن زانيا؛ والسيد خالد 
اجلبايل، رئيس مؤسسة ماسرتكارد )MasterCard( يف منطقة 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا، والسيد تيريي ميلي، نائب 

الرئيس األول للمعامالت املالية والدفع املتنقل بدون اتصال 
.Orange بشركة

وأشار الدكتور بدوي إىل احلاجة إىل حتقيق توازن بني 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقطاع 

املايل كي يتسىن حتقيق الشمول املايل الرقمي للجميع. وذكر 
املتحاورون أن العوائق اليت حتول دون الشمول املايل تتضمن 
قضايا ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك 

قضايا ذات صلة بالقطاع املايل. فعلى اجلانب املايل، حدد 
املشاركون قضايا مثل االفتقار إىل النفاذ إىل اخلدمات املالية، 

واالفتقار إىل اهلوية يف قطاع يُعترب فيه حتديد اهلوية أمراً 
أساسياً، وارتفاع تكلفة القنوات املصرفية التقليدية )مثل فروع 
املصارف وأجهزة الصراف اآليل  ATM( باملقارنة مع القنوات 

املصرفية اليت ال فروع هلا، واحلاجة إىل إعداد شبكة واسعة 
من الوكالء على املدى الطويل وافتقار العمالء ذوي الدخل 

املنخفض إىل تاريخ ائتماين، واالفتقار إىل هنج متسق ومتدرج 
وفق املخاطر لعمليات معرفة العمالء )KYC(/مكافحة غسيل 

األموال )AML(. ومن القضايا األخرى اليت أثريت، احلاجة إىل 
هنج صارم بشأن االمتثال فضاًل عن احلاجة إىل التزام طويل 

األجل بالشمول املايل )بسبب اختالف وترية تطور اخلدمات 
املالية يف األسواق الناشئة(. وعلى جانب تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت/االتصاالت، اعُترب النفاذ بأسعار ميسورة وإيصال 

املليارات التالية إىل شبكة اإلنرتنت قضية أساسية. وسلط 
املتحاورون الضوء أيضاً على قضايا األمن ومحاية البيانات.

وأقرت اجللسة بأن منظمي االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ومنظمي اخلدمات املالية هم 

املفعِّلون والشركاء الرئيسيون يف حتقيق الشمول املايل 
الرقمي للجميع. ويتضمن تنظيم القطاعني جماالت كبرية من 
التقارب والتداخل. غري أن التواصل الفعال اليوم بني منظمي 
االتصاالت ومنظمي اخلدمات املالية غري موجود يف الغالب. 
ويتطلب تطوير هذا النظام اإليكولوجي اخنراط املنظمني يف 
حوار مع مجيع أصحاب املصاحل ابتداًء من املستوى الوطين. 

لذلك، يشجَّع املنظمون على التعاون فيما بينهم، وعلى 
االخنراط والتواصل مع القطاع اخلاص وموردي املنصات 

الرقمية. وميكن للمنظمني أن يطبقوا عملية التعلم والرصد 
واالختبار كي حيسنوا فهمهم للنظام اإليكولوجي قبل اقرتاح 
تدابري تنظيمية جديدة. كما أن وجود بيئة مؤاتية مرنة يُعترب 

أمراً أساسياً أيضاً.

ويف معرض استكشاف األدوات التمكينية الرئيسية 
لنظام إيكولوجي رقمي شامل للجميع، تدارس املتحاورون 

الكيفية اليت ميكن فيها للتعاون بني اجلهات الفاعلة يف السوق 
واملنظمني وممثلي احلكومات أن يسهم يف تعزيز الشراكات 
بني القطاعني العام واخلاص على أساس استشراف الفوائد 
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اليت ستتحقق على املدى الطويل. فالدعم احلكومي ضروري 
يف وضع سياسات توطد تطوير نظام إيكولوجي مايل 

رقمي شامل للجميع. ومتتلك احلكومات القدرة أيضاً على 
دفع عجلة الشمول املايل الرقمي باستخدام هذه اخلدمات 

ألهنا كثرياً ما تكون حبد ذاهتا أكرب جهة يف البالد تدفع 
املدفوعات وتتلقاها. وأشار املتحاورون إىل أن احلكومات 

ميكن أن تدعم اخلدمات املالية الرقمية بإجراء معامالهتا 
إلكرتونياً مستخدمًة املنصات املالية الرقمية، وال سيما لدفع 

الرواتب واالستحقاقات.

وأقر املتحاورون بأن الصناعة املالية الرقمية ال تزال 
حديثة العهد وأهنا ستزداد تعقيداً بالتأكيد. فاملستهلكون 

سيطلبون خدمات جديدة تتجاوز معامالت صرف األموال 
وسدادها )CICO(. وباإلضافة إىل ذلك، فإن البساطة اليت 

يلمسها املستخدم وبساطة الواجهة اليت يستخدمها للتفاعل 
مع هذه اخلدمات متكن املستهلكني من فهم أفضل هلا ومن 

اعتمادها. ولكي يسدد املستهلكون مدفوعات إلكرتونية ألي 
مستخدم آخر بطرق سلسة، تعترب قابلية التشغيل البيين أيضاً 
أمراً أساسياً. إال أن املتحدثني رأوا أن قابلية التشغيل البيين 

ينبغي أن ُترتك للسوق.

الجلسة الثانية: اآلفاق والتحديات: الحل المناسب  4

أدارت اجللسة الثانية السيدة كارول كوي بنسون، 
الشريكة يف إدارة شركة Glenbrook Partners. وكان من 

بني املتحاورين يف هذه اجللسة الدكتور شاه جهان حممود، 
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش؛ والسيد أمحد 

أ. فرج اهلل، مدير إدارة نظم الدفع يف البنك املركزي 
املصري؛ والدكتور شاهادات خان، الرئيس التنفيذي لشركة 
SureCash؛ السيد توماس المانوكاس، مدير السياسة العامة يف 

.VimpelCom شركة

وضبطت مديرة اجللسة اإليقاع العام للحوار بالقول إننا يف 
هناية املرحلة األوىل، ويف بداية املرحلة الثانية من رحلة توسيع 

اخلدمات املالية الرقمية ومساعدة الناس على حتقيق الصحة 
املالية. وأكد السيد روري ماكميالن، الشريك املؤسس 

لشركة Macmillan Keck وكاتب ورقة املناقشة بشأن اخلدمات 
املالية الرقمية، أن زيادة هائلة قد سجلت يف عدد االشرتاكات 
يف االتصاالت املتنقلة. وقال: إن عدد من ميلكون هاتفاً متنقاًل 
يف هذه األيام يفوق عدد من ميلكون حساباً مصرفياً. ويف حني 
ميثل هذا األمر فرصة، ال يزال هناك شوط طويل يتعني اجتيازه 

ألن األوراق النقدية ال تزال مهيمنة. وما زال استخدام 
اخلدمات املالية املتنقلة يف أول عهده.

وأضاف أن 94% من املعامالت املالية املتنقلة ال يزال يتخذ 
شكل حتويالت من شخص إىل آخر والنسبة املتبقية البالغة %6 

تقريباً هي لسداد الفواتري. وأن السلطات املعنية باخلدمات 
املالية واالتصاالت واملنافسة حتتاج إىل فهم عناصر سلسلة 
القيمة وكيف تتهيكل حالياً وأين ميكن تفكيكها، سواء 
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بالقوى احملركة التجارية أو عن طريق التنظيم. وأكد كذلك 
على أن البيئة التنظيمية أمر بالغ األمهية لتمكني أو عرقلة تطور 

هذا النظام اإليكولوجي وسلط الضوء على بعض العناصر 
احلرجة اليت تنبغي معاجلتها، مبا يف ذلك االحتيال ومكافحة 
غسيل األموال ومعرفة العمالء واالستيقان وشبكة الوكالء 

وجودة التوصيل وقابلية التشغيل البيين ومحاية بيانات العمالء.

وقال املتحاورون إن اخلدمات املالية املتنقلة ختتلف يف كل 
بلد. ويعتمد تطوير النظام اإليكولوجي على قدرة اجلهات 
الفاعلة يف السوق على تطوير املنتجات اليت تليب احتياجات 

عمالء كل منها. وختتلف نوعية العمالء ذوي املتطلبات 
احملددة وهو أمر يتعني حتديده  كما يف بعض البلدان، على 

سبيل املثال، اليت كانت تفتقر إىل التنظيم وإىل البنية التحتية، 
حيث أوجدت رغبة املواطنني الطلب. والحظ املتحاورون 
أن موردي اخلدمات يف بلدان أخرى يضعون احللول املبنية 

على فهمهم للعمالء. ونوه املتحاورون أيضاً إىل أن استخدام 
حتليالت البيانات الضخمة قد تساعد على فهم املنتجات 

وتنويعها وتصميمها على مقاس احتياجات السوق، وأشاروا 
أيضاً إىل أن اإلقبال على اخلدمات املالية الرقمية يعتمد أيضاً 

على استعداد املواطنني الستعمال هذه اخلدمات.

وميكن ملشغلي الشبكات املتنقلة )MNO( وكذلك 
املصارف واجلهات األخرى املوردة للخدمات أن توفر 

اخلدمات املالية املتنقلة، وذلك بشكل أساسي يف إطار منوذج 
يقوده مشغل شبكة متنقلة أو مصرف. وأكد املتحاورون أن 
موردي االتصاالت ميكنهم أيضاً، على امتداد سلسلة القيمة 
ملشغل شبكة متنقلة، إجراء العمليات املناسبة ملعرفة العمالء 

واالستفادة من قاعدة العمالء والوكالء املوجودة لديهم. وأن 
مشغلي الشبكات املتنقلة حيظون مبيزة قوية يف هذا الصدد. 

 وأن للمنظمني دوراً هاماً يؤدونه ألن يف وسعهم محاية
و/أو تعزيز و/أو تقييد استخدام اخلدمات املالية.

وبالنسبة إىل املعامالت الفورية )OTC( وتطوير النظام 
اإليكولوجي، أعلن املتحاورون أن هناك عنصرين يتعني 

فيهما: حاالت االستخدام واحلوافز. ولئن تعني على مشغلي 
االتصاالت أن يأخذوا أمهية هذا األمر بعني االعتبار، فإن على 
منظمي القطاع املايل أيضاً أن يتناولوه يف حوارهم مع منظمي 
االتصاالت ألن التوصيلية هي مفتاح استخدام اخلدمات املالية.

وأشار املتحاورون أيضاً إىل أن حتديد هوية العميل 
يعد اخلطوة األوىل حنو منع االحتيال )ومثال ذلك التحقق 

البيومرتي الذي يشكل خطوة أساسية إلعطاء هوية لشخص، 
ومن التكنولوجيات األخرى تكنولوجيات كلمة املرور(. 

وبالرغم من ذلك، ستدعو احلاجة إىل مقايضة بني االستثمار 
يف األمن وبني القدرة على حتمل تكاليف هذه األنظمة 

واخلدمات املالية. واعتماد هنج يستند إىل املخاطر )على غرار 
هنج معرفة العمالء القائم( هو املفتاح لتحديد مىت يكون 

التنظيم ضرورياً.

وسيؤثر االستخدام املتزايد للهواتف الذكية بالتأكيد على 
تطور السوق، وعلى احلد من االعتماد على مشغل الشبكة 
املتنقلة، وعلى وضع منتجات الشمول املايل للجميع حتت 

مظلة واحدة. فهو سُيحدث حتواًل ولكنه سيستغرق وقتاً. وإذ 
تنتشر اهلواتف الذكية يف كل مكان ويف كل وقت، حيتمل أن 
يعم تأثريها بالقدر نفسه. وتسمح التطورات يف التكنولوجيات 

املعتمدة على بروتوكول اإلنرتنت بتصميم تطبيقات على 
مقاس أنواع حمددة من العمالء )التطبيقات احملتملة هي 

الزراعة ومدفوعات التجزئة، وما إليها(. وباهلواتف الذكية، 
سيتمكن العمالء من النفاذ املباشر إىل اخلدمة، وسيكفون عن 
االعتماد الكلي على مشغل الشبكة املتنقلة. وسيساعد ذلك 

موردي اخلدمات املالية الرقمية يف املنافسة يف جمال القيمة 
)فأي منافس اليوم يعتمد على قنوات اخلدمات التكميلية غري 

املنظمة )USSD( اليت يسيطر مشغلو الشبكات املتنقلة على النفاذ 
إليها وعلى أسعارها(.
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الجلسة الثالثة: تشكيل نُهج تعاونية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية  5

أدار هذه اجللسة الدكتور درازن لوسيتش، رئيس 
جملس هيئة تنظيم صناعات الشبكة يف كرواتيا. وكان من 
بني املتحاورين يف هذه اجللسة الدكتورة جنوى الشناوي، 

مديرة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار بوزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات يف مصر؛ والسيد سونيل سرييسنا، 

مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت، يف سري النكا؛ والدكتور 
موكيت براسيتياين سوجامشون، رئيس معهد مانديري؛ 

والسيد تومنيب ايدو، رئيس قسم االمتثال ومراقبة املخاطر يف 
.Ericsson شركة

أصبح الشمول املايل الرقمي للجميع حجر الزاوية يف 
اسرتاتيجيات الشمول املايل ويعتمد النجاح فيه إىل حد كبري 

على الدعم السياسي من احلكومات. وعلى هذا النحو، 
تقتضي احلاجة أيضاً التعاون بني القطاعات كافة على 

مستوى السياسة العامة. ومن املهم أن يؤخذ يف االعتبار أن 
التكنولوجيا تواصل تطورها بسرعة، سواء نُظمت أم مل تنظَّم. 
وحنن يف طور االنتقال من التقارب يف التكنولوجيا إىل التقارب 

يف التنظيم؛ سوى أن القطاع يبدو مشرذماً، وللحكومات 
واهليئات التنظيمية دور حاسم يف هذا الشأن.

وأشار املتحاورون إىل أن الشمول املايل للجميع سيعزز 
االندماج االجتماعي وسيساعد على التخفيف من وطأة الفقر. 

وميكنه أيضاً أن ميكِّن املستهلكني من االختيار. والتكنولوجيا 
متكِّن الشمول املايل للجميع. وإذ حيقق الشمول املايل تقدماً، 

ال تزال هناك عقبات تلوح يف األفق )كالفهم املشرتك للشمول 
املايل الرقمي وتعريف مصطلحاته، وكيفية وضع أهداف 

لقياس التقدم احملرز وحتديد الفئات املشمولة باخلدمات املالية(.

وكرر املتحاورون أن لكل من اجلهات التنظيمية 
لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات/االتصاالت واجلهات 

التنظيمية املالية لوائحها اخلاصة. وأن الضرورة تستلزم مقايضة 
بني االختصاص والتعاون. وأن التنظيم الذي يعزز احلوار يتيح 

ازدهار الشراكات واالبتكار. وأن االسرتسال بالتنظيم ليس 
بالضرورة أفضل احللول.

وأثار املتحاورون أيضاً قضية أعداد صكوك املدفوعات 
يف االقتصاد  سواء كانت مادية أو رقمية - وتأثريها على 
التضخم. وأشاروا إىل احتمال حدوث تضخم يف كل مرة 
تُنشأ فيها حمفظة متنقلة، وإىل أن احلاجة تستدعي مزيداً من 

األحباث يف هذا اجملال لفهم ذلك التأثري. وُسلم أيضاً باحلاجة 
إىل معايري عاملية وتوجيهات دولية يف هذا املضمار.
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الجلسة الرابعة: سبل المضي قدماً – اختتام الحدث  6

وأدار اجللسة الرابعة الدكتور كمال حسينوفيتش، رئيس 
دائرة البنية التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية 
مبكتب تنمية االتصاالت  االحتاد الدويل لالتصاالت، الذي 

أكد أن التنظيم وحده ال يكفي ملعاجلة الفجوة املالية الرقمية. 
وتدعو احلاجة إىل كل من التوصيلية، ومناذج األعمال 

اجلديدة، وإيصال اخلدمات ميسورة التكلفة والقابلة للتشغيل 
البيين بطريقة تتسم بالسالمة واألمن. وللنجاح يف ذلك، ال بد 

من التعاون بني القطاعني كليهما.

وكان من بني املتحاورين يف هذه اجللسة السيد ألفريد 
هاننغ، املدير التنفيذي للتحالف من أجل الشمول املايل؛ 

والدكتور شريف هاشم، نائب رئيس اجلهاز القومي لتنظيم 
االتصاالت يف مصر؛ والسيد ساشا بولفريين، كبري مسؤويل 
برنامج مؤسسة بيل وميليندا غيتس؛ واملهندس أمين حسني، 
وكيل احملافظ املساعد بقطاع تكنولوجيا املعلومات ونظم 

الدفع لدى البنك املركزي املصري.

وقدم الدكتور هاشم مشروع التدابري التوجيهية التعاونية 
للخدمات املالية الرقمية الشاملة نيابة عن سعادة السيد ياسر 
القاضي، رئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016 

)GSR16(، الذي نسق املشاورات وصياغة هذه التدابري. وأكد 

السيد هاشم يف عرضه أن هذه التدابري ستساعد يف تطوير نظام 
إيكولوجي شامل للجميع، وستشجع إمكانية التشغيل البيين، 
وستشجع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وستمكن 

النفاذ إىل البنية التحتية، وستحمي املستهلكني، وستحسن 
اخلدمة اليت يلمسها املستهلك، وستعاجل مسألة االفتقار إىل 

اهلوية، وسرتوج لنهج تنظيمي تعاوين. واعُتمدت هذه التدابري 
بوصفها تدابري صادرة عن هذا احلدث، وأكد املشاركون على 

احلاجة إىل مواصلة تنمية هذه الشراكة لتشمل الشركاء يف 
الندوة وخارجها.

ورحب املشاركون هبذا احلوار املبدئي، ودعوا إىل تنظيم 
مثل هذه األحداث واملبادرات مستقباًل، وأقروا بأهنا ستعود 

بالفائدة على التعاون املستقبلي وعلى إجناز حلول مبتكرة 
حبيث ميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/
االتصاالت والقطاع املايل أن حيققا هدف اندماج غري 

املتعاملني مع املصارف وكذلك اندماج اخلدمات اجلديدة 
يف اجملتمع املصريف. وأعلن التحالف من أجل الشمول املايل 
بأنه ينوي السعي إىل إبرام مذكرة تفاهم مع االحتاد الدويل 

لالتصاالت لتعزيز التعاون بني املنظمتني بشأن أحداث 
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ومبادرات مستقبلية. وشدد املشاركون أيضاً على احلاجة إىل 
إقرار وبناء األساس ملقرتح يدعو إىل قيمة جديدة تقوم على 

الثقة وعلى شبكات وقنوات موثوقة وعلى الشفافية، مع محاية 
بيانات وخصوصيات املستعملني.

وأشار املتحاورون إىل وجود اتفاق على ضرورة التعاون، 
غري أن السؤال يبقى: مىت وكيف؟ وأعلنوا أيضاً احلاجة إىل 

إشراك جمموعة واسعة من اجلهات التنظيمية والسلطات يف هذا 
األمر. وال يوجد حل سهل للشمول املايل ويتعني أن خترج 

احللول إىل حيز الوجود يف أشكال خمتلفة وعرب قنوات خمتلفة. 
ويعد احلوار أساساً جيداً ملزيد من التعاون. 

وعلق املتحاورون بالقول أيضاً بإمكانية االستفادة من 
أوجه تآزر بني املصارف واجلهات )غري املصرفية( املقِدمة 

للخدمات املالية الرقمية لتقدمي خدمات تتجاوز املدفوعات من 
.)P2P( شخص إىل آخر

وإذ أقر املتحاورون باحلاجة إىل بيئة تنظيمية مؤاتية إلجياد 
حلول مبتكرة وحلول شاملة للجميع تصل إىل الفقراء، 

كرروا أن التعاون على املستوى التنظيمي عرب القطاعات 
أمر بالغ األمهية. وسيضمن قيام هنج تنظيمي تعاوين تكافؤ 
الفرص أيضاً. وسيعزز كذلك سلسلة القيمة لضمان قيام 

شراكات فعالة بني القطاعني العام واخلاص من خالل حوار 
سلس بني شركات االتصاالت واملصارف واهليئات التنظيمية 
والقطاع اخلاص. وقال املتحاورون، علينا أن نضع العمالء يف 
حمور املوضوع. وقابلية التشغيل البيين هي أيضاً مفتاح جناح 

اخلدمات املالية الرقمية.

ويشكل النفاذ إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت شرطاً مسبقاً لتمكني الناس املستبعدين مالياً من 

االستفادة من اخلدمات املالية الرقمية. وتتمثل أولوية أخرى يف 
فهم احتياجات املستهلكني لتحسني معايشتهم هلذه اخلدمات. 

وُذكر أيضاً حتسني استخدام البيانات وحتليالت البيانات 
الضخمة وكذلك التعاطي الفعال مع اهليئات العاملية لوضع 

املعايري مثل االحتاد الدويل لالتصاالت.

واختتم السيد سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت يف 
االحتاد، بالقول بأن تركيز هذه املناقشات انصب على متكني 

الناس، وبعبارة أدق، متكني أكثر الناس هشاشًة واملهمشني 
منهم. وأردف قائاًل، أطلق هذا احلوار زمخاً جديداً ألنه مجع 
بني منظمني من القطاعني لبدء حوار بناء. وسيُنظر يف املزيد 
من التعليقات واملسامهات واهلدف من ذلك هو نسج شبكة 

التعاون هذه من أجل املستقبل.
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 الملحق: تدابير توجيهية تعاونية من أجل
الخدمات المالية الرقمية الشاملة للجميع

إن االنتشار السريع للهواتف املتنقلة وظهور مناذج 
األعمال التجارية املبتكرة اليت تقودها التكنولوجيا واليت 

هتدف إىل توفري النفاذ إىل اخلدمات املالية الرمسية من خالل 
األجهزة املتنقلة ال سيما لفائدة األفراد احملرومني من اخلدمات 

والذين ليست لديهم حسابات مصرفية يؤكد احلاجة إىل 
هتيئة بيئة تنظيمية متكينية من أجل توفري خدمات مالية رقمية 

شاملة للجميع. ويؤدي الطابع املعقد للنماذج املصرفية 
الرقمية واملتنقلة اليت توّسع سلسلة قيمة اخلدمات املالية إىل 
زيادة احلاجة إىل احلوار والتعاون بني القطاع املايل وقطاع 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما على 
املستويني العمومي واملؤسسي.

حنن، أصحاب املصلحة املشاركني يف احلوار العاملي بشأن 
الشمول املايل الرقمي لعام 2016، نقر بأن النهج التعاونية 
اهلادفة ميكنها أن تساهم إىل حد بعيد يف تعزيز النفاذ إىل 

اخلدمات املالية الرقمية املتينة واآلمنة وميسورة التكلفة وتوفرها 
واإلقبال عليها. ولذلك، قمنا بتحديد التدابري التوجيهية 

التعاونية السياسية والتنظيمية والتجارية التالية للمضي قدماً 
بربنامج الشمول املايل الرقمي عن طريق بناء أوجه التآزر على 

املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

تطوير نظام إيكولوجي شامل من أجل الخدمات المالية الرقمية   1

يتعني على منظمي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ومنظمي اخلدمات املالية أن يتعاونوا يف سبيل 

هتيئة أطر تنظيمية متسقة ومتناسقة هبدف تطوير نظام 
إيكولوجي مايل رقمي تنافسي ومبتكر حيث يستطيع خمتلف 
موردي اخلدمات تعزيز مواردهم وقدراهتم الفريدة خلدمة من 

هم يف أسفل اهلرم. ويشمل النظام اإليكولوجي املستعملني 
)املستهلكون ودوائر األعمال واهليئات احلكومية واجملموعات 
اليت ال تستهدف الربح( الذين حيتاجون للمنتجات واخلدمات 

املالية الرقمية والقابلة للتشغيل البيين؛ واملوردين )املصارف 
واملؤسسات املالية األخرى املرخص هلا وغري املصارف( الذين 
يقومون بتوريد هذه املنتجات واخلدمات من خالل الوسائل 

الرقمية؛ والبىن التحتية املالية والتقنية والبىن التحتية األخرى اليت 
جتعل توفريها ممكناً؛ والسياسات والقوانني والقواعد التنظيمية 
احلكومية اليت مُتّكن من تقدميها بطريقة قابلة للنفاذ وميسورة 

التكلفة وآمنة.

ويهدف النظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية إىل 
دعم مجيع الناس واملؤسسات داخل بلد ما، وينبغي أن يدعم 
األهداف الوطنية مبا يف ذلك أهداف الشمول املايل والصحة 

االقتصادية واالستقرار وسالمة األنظمة املالية.

ومن املسائل الشاملة اهلامة بشأن تطوير النظام 
اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية احلاجة إىل االستثمار 

يف جانبني من النظام اإليكولوجي وإدارهتما يف وقت واحد. 
وهذا يعين عملياً دعم مبادرات حتميل النقود اإللكرتونية إىل 
حسابات املعامالت اخلاصة باملستهلك – ال سيما من خالل 

 )G2P( الدفع باجلملة أو الدفع من احلكومة إىل األشخاص
واملبادرات اليت متكن املستهلك من إنفاق هذه األموال يف 
شكل إلكرتوين من خالل إتاحة قبول الدفع اإللكرتوين يف 

املعامالت التجارية أساساً.
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تشجيع قابلية التشغيل البيني  2

إن اإلمكانية املتاحة للمستعملني يف مجيع أحناء العامل 
إلجراء معامالت السداد اإللكرتونية مع أي مستعمل آخر 
بطريقة سهلة وميسورة التكلفة وسريعة وسلسة وآمنة عن 
طريق حساب تعامل وحيد، من املرجح أن تزيد من تعزيز 
الشمول الرقمي مع زيادة الكفاءات واملنافسة يف السوق.

تؤدي هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وهيئات تنظيم اخلدمات املالية واألطراف الفاعلة 
يف السوق دوراً يف دفع قابلية التشغيل البيين كما أهنا تشجع 

النفاذ املتقاسم إىل املنصات الرقمية هبدف تعزيز الشمول 
الرقمي. ونشجع قابلية التشغيل البيين على مستويات خمتلفة 

كاملنصات ونقاط النفاذ والوكالء والعمالء.

تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص   3

يكتسي التعاون والشراكات أمهية بالغة نظراً التساع 
سلسلة القيمة ومشاركة عدد متزايد من اجلهات الفاعلة 
يف النظام اإليكولوجي املايل الرقمي كاملصارف ومشغلي 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوكالء 

واجلهات املعنية بالتجهيز والتجميع والتجار. وندعو إىل اتباع 
هنُج تعاونية بني األطراف الفاعلة املعنية باالتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واجلهات املالية يف القطاعني العام 
واخلاص. وللشراكات بني القطاعني العام واخلاص القدرة على 
بناء أوجه التآزر وتعزيز التعاون وتوسيع نطاق التوعية وتعزيز 

املنافسة. ونتيجًة لذلك، ميكن أن يتسع نطاق الشمول املايل 
الرقمي وأن يستفيد من البنية التحتية احلالية وأن يؤدي إىل 

خفض احلواجز أمام الوافدين اجلدد.

تمكين النفاذ إلى البنية التحتية   4

إن اخلدمات املالية املقدمة عرب البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وخصوصاً عرب الشبكات املتنقلة، لديها 

القدرة على الوصول بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث 
التكلفة إىل احملرومني من اخلدمات وإىل الذين ليست لديهم 

حسابات مصرفية ال سيما يف املناطق الريفية. واألهم من 
ذلك، ميكن هلذه الشبكات أن تدعم أيضاً توفري خدمات مالية 

تتجاوز املدفوعات الرقمية مثل القروض واالدخار والتأمني 
مما ميكنه أن يساعد الناس ذوي الدخل املنخفض على البقاء 

خارج دائرة الفقر/انتشال أنفسهم من براثن الفقر.

ونظراً ألمهية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، على القطاعني العام واخلاص ضمان أن تُقدم 

التكنولوجيا األساسية لألعمال حتت ظروف وشروط عادلة 
وأن تكون البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املتاحة موثوقة وآمنة وذات جودة عالية لضمان جتربة 
مناسبة للعميل. 
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حماية المستهلك وتعزيز تجربة المستهلك   5

ندرك أن ثقة املستهلك هي األساس لإلقبال على اخلدمات 
املالية الرقمية واألخذ هبا. وعلى واضعي السياسات واملنظمني 

ضمان أن تُقدم تلك اخلدمات بطريقة مسؤولة من خالل 
جعل املستهلك يف صلب املناقشات وتعزيز جتربة املستهلك. 

وميكن حتقيق ذلك باعتماد تدابري تنظيمية من أجل: محاية 

بيانات العميل وتوفري آليات الطعن والتعويض وفرض اإلفصاح 
عن املعلومات بشكل سليم والشفافية واقتضاء املعاملة 

املنصفة للمستهلكني وتكاليف عادلة للخدمات ومحاية أموال 
العمالء والوكالء.

معالجة مسألة عدم وجود الهوية   6

ندرك أن عدم وجود هوية رمسية )ID( من أكرب العقبات 
اليت متنع الناس ذوي الدخل املنخفض من احلصول على 

اخلدمات املالية الرمسية. وميكن للحكومات أن تؤدي دوراً 
رئيسياً هبذا الشأن من خالل حتديد كيف ميكن للنظام 

اإليكولوجي املتعلق باخلدمات املالية الرقمية أن يستخدم أنظمة 

اهلوية الوطنية )أو اخلاصة بالصناعة( وكيف ميكن استخدام 
األنظمة الناشئة املستندة إىل املقاييس احليوية وغريها من 

األنظمة الرقمية لتعرف اهلوية بغية تبسيط عمليات “اعرف 
عميلك” )KYC( وجعلها أكثر كفاءة من حيث التكاليف 

ملوردي اخلدمات.

تعزيز نهج تنظيمي تعاوني  7

حنن نرى أن التدخل التنظيمي ينبغي تنفيذه عند الضرورة 
فقط. وينبغي تفضيل هنج غري متشدد علماً أنه يسمح بتحديد 

إطار ميكن أن تنمو ضمنه صناعة اخلدمات املالية الرقمية 
الناشئة بشكل طبيعي. ونظراً إىل الدور الذي يؤديه منظمو 
اخلدمات املالية ومنظمو االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت على السواء من املهم أيضاً أن يطوروا أدوات 
وآليات لضمان التواصل والتشاور والتعاون على حنو سليم. 

وميكن أن تشمل األدوات اليت يُقصد هبا تعزيز النهج التعاوين 
مذكرة تفاهم )MoU( بني اهليئات التنظيمية واإلشرافية وإنشاء 
جلان مشرتكة ومتعددة القطاعات. وهذا التعاون والتآزر، لن 
يفيد املستعملني النهائيني فحسب وإمنا سيؤثر أيضاً على النمو 

االقتصادي من خالل متكني من ليست لديهم حسابات 
مصرفية من املشاركة يف االقتصاد الرقمي.
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