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 دـمتهي
وتكنولوجيات املعلومات  وكالة متخصصة لألمم املتحدة يف ميدان االتصاالت (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت

هو هيئة دائمة يف االحتاد الدويل لالتصاالت. وهو مسؤول عن  (ITU-T) باالحتاد . وقطاع تقييس االتصاالت(ICT) واالتصاالت
 .دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي

 (TSAG) فريق االستشاري لتقييس االتصاالتاإلجراءات اخلاصة بإنشاء األفرقة املتخصصة. وأنشأ ال ITU-T A.7وتعّرف التوصية 
الذي ُعقد يف اجتماعه  والتابع لقطاع تقييس االتصاالت (FG DFS)الفريق املتخصص املعين باخلدمات املالية الرقمية 

 . والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت هو الفريق الرئيسي الذي يتبع له هذا الفريق.2014 يونيو يف
ق األفرقة املتخصصة أن تكون يف شكل تقارير تقنية ومواصفات وغري ذلك، وترمي إىل توفري مواد لكي ينظر فيها الفريوميكن لنواتج 

 الرئيسي يف إطار أنشطة التقييس اليت يضطلع هبا. وال تشكل نواتج األفرقة املتخصصة توصيات صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت.

 ITU 2017 
 بناًء على رخصة دوليةهذا العمل متاح للجمهور 

Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 

  sa/4.0/-nc-ses/byhttps://creativecommons.org/licenوملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع التايل: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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 نبذة عن هذا التقرير

ر زمير ويوري غرين. تريفو مقدمة من سيسيلي نورثوب باالستعانة مبدخالت هذا التقرير كارول بنسون ونيلس كلوتو  قام بصياغة
 واستعرض التقرير فريق العمل املعين بالنظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية. 

 إللكرتوين التايل:الربيد اعنوان وإذا كنتم ترغبون يف تقدمي أي معلومات إضافية، يرجى االتصال بالسيد فيجاي ماوري من خالل 
tsbfgdfs@itu.int .  

mailto:tsbfgdfs@itu.int
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 (DFS) مسرد مصطلحات الخدمات المالية الرقمية
 ات.هذه املصطلح تعنيههذا املسرد جتميع ملصطلحات يشيع استخدامها يف جمال اخلدمات املالية الرقمية وتفسري ملا 

 فئات رئيسية على النحو املبني يف اجلدول أدناه. 7. ومثة ياهلجائوُتصنف املصطلحات حسب الفئة وليس حسب الرتتيب 

 مجال التطبيق الفئة

 أفكار أو نظريات رفيعة املستوى ذات صلة باخلدمات املالية الرقمية من أجل الشمول الرقمي المفاهيم
 الرقميةاألنظمة والقدرات األساسية اليت متكن من إجراء معامالت اخلدمات املالية  البنية التحتية

 املنتجات واخلدمات املقدمة للمستعملني النهائيني للخدمات املالية الرقمية المنتجات والخدمات
 احلاالت اليت تستعمل فيها اخلدمات املالية الرقمية حاالت االستخدام

 املالية الرقميةذات الصلة باخلدمات اخلدمات و نتجات املالكيانات املشاركة يف توفري  األدوار

 اليت تشكل أجزاًء ضرورية من النظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقميةعمليات الدعم  العمليات
 التكنولوجيات التمكينية املستخدمة يف النظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية التكنولوجيا

يقدم اجلدول أدناه تعاريف املصطلحات.
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 التعريف المصطلحات البديلة وذات الصلة المصطلح

 . احبث يف الوثيقة عن املصطلح الذي تود العثور عليه. اهلجائيمالحظة بشأن استخدام هذا املسرد: تُصنف املصطلحات حسب الفئة وليس حسب الرتتيب 
 الشمول الرقميأفكار أو نظريات رفيعة املستوى ذات صلة باخلدمات املالية الرقمية من أجل  المفاهيم 1

 النظام اإليكولوجي

املدفوعات  وسدادتشمل اخلدمات املالية الرقمية أساليب لتخزين وحتويل األموال إلكرتونياً؛  خدمات مالية متنقلة اخلدمات املالية الرقمية
 وتلقيها؛ واالقرتاض والتوفري والتأمني واالستثمار؛ وإدارة الشؤون املالية لألشخاص أو املؤسسات.

 السيولة الرقمية

 

شكل  لرتك األموال )النقود اإللكرتونية أو الودائع املصرفية( يفوضع يكون فيه املستهلك مستعداً 
 .نقديةسحب مبالغ إلكرتوين بداًل من 

 الشمول الرقمي

 

 االقتصاد الرمسي. الفقراء إىلعلى حنو جيلب تقدمي مستدام للخدمات املالية الرقمية ميسورة التكلفة 

 التكنولوجيا املالية

 

مصطلح يشري إىل الشركات اليت توفر الربجميات واخلدمات واملنتجات املتعلقة باخلدمات املالية 
 شارة إىل التكنولوجيات اجلديدة.مع اإلالرقمية: ُيستخدم عادًة 

لمستعملني الرئيسي للخدمات املالية الرقمية لإشارة إىل نظام تتصرف فيه املصارف بوصفها املورّد  منوذج قائم على املصارف منوذج مصريف
 النهائيني. وقد يكون ذلك مطلوباً مبوجب القانون الوطين.

إشارة إىل نظام تكون فيه مؤسسات غري مصرفية )مثل شركات تشغيل الشبكات  منوذج تقوده شركات تشغيل الشبكات املتنقلة منوذج غري مصريف
تعني ستعملني النهائيني. ويإىل امل( هي اجلهة املقدمة للخدمات املالية الرقمية (MNO) املتنقلة

 قوميعلى املؤسسات غري املصرفية عموماً الوفاء باملعايري املنصوص عليها يف القانون الوطين واليت 
 .اذهابإنف املنظمون

االعتماد الذي يعّرف املستعمل النهائي. وتتوىل احلكومات الوطنية إصدار اهلويات نوع من أنواع  ميةرقالوية اهلالية، املوية اهلوطنية، الوية اهل اهلوية
 الوطنية. ويف بعض البلدان، يقوم مقدمو اخلدمات املالية بإصدار اهلوية الرقمية.
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 التعريف المصطلحات البديلة وذات الصلة المصطلح

جارة املتنقلة( اللوحي )التعد: باستخدام اهلاتف أو احلاسوب تشري إىل عملية شراء أو بيع عن بُ  التجارية اإللكرتونية التجارة املتنقلة
 أو عن طريق احلاسوب )التجارة اإللكرتونية(.

 ،يستفيدون من اخلدمات املصرفيةأشخاص ال  أشخاص ال ميلكون حسابات مصرفية
 أشخاص مفتقرون للخدمات

ميلكون حسابات جارية.  األشخاص الذين ال ميلكون حسابات مصرفية هم أشخاص ال
جارية  حسابات يستفيدون من اخلدمات املصرفية، فقد يكون لديهم الاألشخاص الذين  أما

يستخدموهنا بنشاط. و"األشخاص املفتقرون للخدمات"، مصطلح واسع يشري إىل  وإن كانوا ال
األشخاص املستهدفني مببادرات الشمول املايل. وُيستخدم أيضاً يف بعض األحيان لإلشارة إىل 

  صحصل على خدمات مالية رقمية إضافية.شخص ميلك حساباً جارياً ولكن ال

 املالية باخلدماتاإلملام 

 

إلملام مبفاهيم امستهلكون وشركات يتمتعون باملهارات املالية األساسية كإعداد ميزانية األسرة أو 
من قبيل القيمة الزمنية للنقود، واستخدام منتج أو خدمة من اخلدمات املالية الرقمية، أو لديهم 

 مثل هذه اخلدمات.  تقدمي طلب للحصول على القدرة على

خاصة  SIM"خط" مسجل يصدره املقدم، ويكون إما يف شكل بطاقة سجل خزينة الوكيل هو  وكيل مسجل سجل خزينة الوكيل
ستخدم للقيام بالتسجيل ومعامالت اإليداع والسحب من أجل العمالء. ويُ أو آلة نقطة بيع، 

 . يلسجالت خزينة الوكوصحدد القانون الوطين مقدمي اخلدمات املالية الذين صحق هلم إصدار 

ت مال، متّكن من القيام بالتسجيل ومعامن سجالت خزينة الوكيل أو أكثرواحداً موقع مادي يتضمن  نقطة نفاذ الوكيل منفذ
اإليداع والسحب لفائدة العمالء بالنيابة عن مورّد واحد أو أكثر. وصحدد القانون الوطين إمكانية قصر 

 َمْنفذ وكيل واحد على مورّد واحد حصرياً. وقد تقوم منافذ الوكيل بأعمال ووظائف دعم أخرى. 

 اليت حتتفظ بأموال املستعملني النهائينيتتعلق باحلسابات اجلارية  الحسابات

أموال قيد التحصيل بالوسائل اإللكرتونية، أموال  نقود إلكرتونية
قيد التحصيل، أموال متنقلة، أموال إلكرتونية، 

 بطاقات مسبقة الدفع

سجل أموال أو قيمة متاحة للمستهلك خمزنة يف جهاز دفع كالرقائق والبطاقات مسبقة الدفع 
 ريف.تقليدي لدى كيان مصريف أو غري مصواهلواتف احملمولة أو يف أجهزة حاسوب كحساب غري 
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أجهزة ، نقطة نفاذ العميل، (POS)نقطة بيع  نقطة نفاذ
 ، فرع(ATM) الصرف اآليل

 املصارف مكاتب فروعأماكن أو أجهزة تستخدم ألداء أو تلقي الدفع. وميكن أن تشمل نقاط النفاذ 
 لة واحلواسيب.لوكيل واهلواتف احملمو نقاط البيع ومنافذ ا وأجهزة الصرف اآليل للنقود واملطاريف يف

ة ما. وصحتاج مقدمو اخلدمات املصرفي اليت تسمح بالوفاء بالتزامتوفّر األصول السائلة  سيولة الوكيل سيولة
املصرفية إىل السيولة للوفاء بالتزاماهتم. وصحتاج الوكالء للسيولة لتلبية معامالت السحب  وغري

 اليت يقوم هبا املستهلكون والتجار الصغار. 

 أموال قيد التحصيل

 
ميكن أن يدل هذا املصطلح على جمموعة متنوعة من األشياء. ففي القطاع املصريف، تنشأ عملية 

القيام خبصم أو إيداع لدى حساب أحد الطرفني يف أوقات خمتلفة األموال قيد التحصيل عند 
وّرد غري مصريف، مل اً . واألموال اإللكرتونية، باعتبارها التزاماملعاملة باملقارنة مع الطرف املقابل يف

 يشار إليها أحياناً بأموال قيد التحصيل.

فصل األموال، حفظ األموال، حساب حفظ،  ضمانإيداع 
 استئماين.حساب 

وسيلة حلفظ األموال لفائدة طرف آخر. ويشرتط القانون عادًة أن حتتفظ اجلهات اليت تصدر 
األموال اإللكرتونية بقيمة حسابات األموال اإللكرتونية للمستعملني النهائيني يف املصرف، يكون 

 ذلك عادًة يف حساب استئماين. وصحقق هذا األمر أهداف فصل األموال وحفظها. 

صندوق يؤمن ودائع أصحاب احلسابات لدى املوّرد؛ غالبًا ما تكون وظيفة حكومية ُتستخدم  تأمني الودائع ام ضمان الودائعنظ
 حلسابات مصرفية حتديداً.

منوذج جتاري يقوم املوّرد مبوجبه بتجميع طائفة من اخلدمات يف منتج واحد يوافق املستعمل   ترزمي، ربط  جتميع
 أو استخدامه. النهائي على شرائه

تكلفة يتحملها املوّرد لتوفري خدمة مالية رقمية. وميكن أن يكون ذلك من أجل جمموعة خدمات    تكلفة املعاملة
 )مثل "حمفظة"( أو معامالت فردية.
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 تعلق باملعامالت اليت تنقل القيمة من طرف هنائي إىل آخرت المدفوعات

مصطلح واسع يشمل كل دفع يُنّفذ إلكرتونياً. ويشمل املدفوعات اليت تتم باستخدام اهلاتف  األموال إلكرتونياً مدفوعات متنقلة، حتويل  مدفوعات رقمية
ف مدفوعات البطاقة يف بعض الظرو  ةاحملمول أو احلاسوب. وتعترب املدفوعات اليت تتم بواسط

رقمية. ومصطلح "املدفوعات املتنقلة" مصطلح واسع أيضًا ويشمل جمموعة واسعة من أنواع 
 املعامالت اليت تستخدم اهلاتف احملمول بطريقة أو بأخرى.

 .تقريباً  باملعاملةدفع رقمي يتسلمه املستفيد فور قيام الدافع  الوقت الفعلي حتويل فوري لألموال

 الدفع عن طريق السحب
 

نوع من أنواع الدفع يقوم به املستفيد: عادة التاجر أو قابل الدفع، الذي يقوم موّرده "بسحب" 
  موّرد الدافع. مبلغ مايل من حساب الدافع لدى

 الدفع عن طريق التحويل

 

به و"حتويل" حسا منمبلغ مايل  خبصمده ر  نوع من أنواع الدفع يقوم به الدافع الذي يكلف مو 
 املبلغ إىل املستفيد املتلقي. 

 عروة مفتوحة
 

نظام أو خطة دفع مصممة ملورّدين متعددين للمشاركة فيها. وقد تقصر قواعد نظام الدفع أو 
 النظام الوطين املشاركة على فئات معّينة من املوّردين. 

 عروة مغلقة

 

 جداً من املوّردين.نظام دفع يستخدمه موّرد واحد، أو جمموعة حمدودة 

عندما تكون أنظمة الدفع قابلة للتشغيل البيين، تسمح ملنّصتنْي أو أكثر من املنصات مسجلة  البيين التوصيلقابلية  قابلية التشغيل البيين
امللكية أو حىت ملنتجات خمتلفة بالتفاعل بطريقة سلسة. والنتيجة هي القدرة على تبادل معامالت 

من  واملدفوعات بني املوّردين. وميكن أن يتم ذلك من جانب موّردين يشاركون يف نظام معنّي، أ
خالل جمموعة متنوعة من الرتتيبات الثنائية أو متعددة األطراف. ويتعني تسوية القضايا املتعلقة 

 قابلية التشغيل البيين. من أجل إتاحة القواعد التقنية والتجارية ب
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هيكل ضمن بعض أنظمة الدفع يقتضي أن يدفع املورّد رمسًا ملورّد آخر مقابل بعض املعامالت.  عمولة، رسوم اخلصم للتاجر تبادل
 وُيستخدم عادة يف أنظمة البطاقات لتسديد الرسوم من تاجر إىل مصرف إصدار بطاقة املستهلك. 

 الرسوم

 

قيمة ال أو نسبة من اً املدفوعات اليت يقررها املوّرد للمستعمل النهائي لديه. وقد تكون إما رمساً ثابت
أو مزجياً من االثنني. ورسوم اخلصم املفروضة على التاجر هي رسوم يتقاضاها موّرد ذات الصلة 

لون عن واملسؤو اخلدمات للتجار مقابل قبوله للمدفوعات. وتفرض أنظمة أو آليات الدفع 
 )املوّرد عادًة(. مرسوماً أيضاً على عمالئه املعاجلة

 العمولة

 

 حافز يُدفع عادة إىل وكيل أو وسيط آخر يتصرف بالنيابة عن موّرد اخلدمة املالية الرقمية.مبلغ 
 يوفر حافزاً للوكيل. 

 االنتشار يف كل مكان
 

قدرة الدافع على الوصول إىل كل )أو معظم( املستفيدين يف بلداهنم، بغض النظر عن اجلهة اليت 
 ين.نوعاً من أنواع قابلية التشغيل البي ينتسب إليها موّرد املستفيد املتلقي. يتطلب

 القواعد

 

لموّردين، يف نظام لقواعد التشغيل اخلاصة آللية الدفع اليت تكون ملزمة للمشاركني املباشرين )
 نظام العروة املغلقة(. لمستعملني النهائيني، يفلالعروة املفتوحة، أو 

مدفوعات تتم يف إطار نظام أو آلية تشمل مشاركني متعددين، حيث يكون مورّد الدافع هو  مدفوعات عرب الشبكة مدفوعات داخل املصارف
 نفس الكيان مثل موّرد املستفيد. 

مدفوعات تتم يف إطار نظام أو آلية تشمل مشاركني متعددين، حيث يكون موّرد الدافع كياناً  مدفوعات خارج الشبكة مدفوعات بني املصارف
 املستفيد.خمتلفاً عن موّرد 

 قسيمة
 

  دمات.استبداله مقابل سلع أو خ كوبون يُؤهل حامله للحصول على خصم أو يتيح له إمكانية
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 تعلق باملخاطر يف النظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية ت إدارة المخاطر

واحد جتاه طرف آخر، يكون مطلوبًا إما مبوجب القانون الوطين، أو قواعد التزام قانوين لطرف  التزام الوكيل، التزام جهة اإلصدار، التزام احملص ل التزام
آلية الدفع أو ترتيبات حمددة يضعها املوّردون. وتنقل بعض قواعد اآللية املسؤوليات املتعلقة 

 باملعاملة من موّرد إىل آخر حتت شروط معّينة.
تلقى املستفيد نه مبجرد أن يإ"؛ دفع غري قابل لإللغاء، حبيث عهااسرتجامعاملة ال ميكن للدافع " عدم الرفض غري قابل لإللغاء

 الدفع يتعذر على الدافع استعادته. 

 حق الرجوع
 

حقوق مُتنح ملستعمل هنائي مبوجب القانون، أو قواعد تشغيل خاصة، أو ترتيبات خاصة يضعها 
املوّردون، تتيح للمستعملني النهائيني القدرة على القيام بأشياء معّينة يف ظروف معّينة )إلغاء 

 املعاملة يف بعض األحيان(. 
تخدام إجرامي للخدمات املالية الرقمية لالستيالء على أموال فرد آخر أو شركة أخرى، أو اس إدارة االحتيال، كشف االحتيال، منع االحتيال االحتيال

 إحلاق الضرر هبذا الطرف بطريقة أو بأخرى. 
"مكافحة  وكذلك ؛(AML) مكافحة غسل األموال مكافحة غسل األموال

 (CFT)متويل اإلرهاب" 

 إلخفاء األموال اليت يتم احلصولمبادرات ترمي إىل كشف ووقف استخدام األنظمة املالية 
 عليها إجرامياً.

 مكافحة متويل اإلرهاب

 

مبادرات ترمي إىل كشف ووقف استخدام األنظمة املالية لتحويل األموال إىل املنظمات 
 اإلرهابية أو اإلرهابيني.

 التحكيم

 

 .احملاكم عوضاً عن اللجوء إىلاملنازعات  لتسويةحكم مب االستعانة
 املنازعات تسوية

 

عملية صحددها املوّرد أو قواعد آلية الدفع حلل القضايا الناشئة بني املستعلني النهائيني واملوّردين، 
 أو بني املستعمل النهائي والطرف املقابل.

ذلك االقرتاض  يف لالئتمان مباجمموعة من السجالت احملفوظة ملستعمل هنائي تبني استخدامه  مكاتب اإلقراض، ملفات االعتماد  التاريخ االئتماين
 والسداد.
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 قياس اجلدارة االئتمانية

 

 درجات رقمية تبني اجلدارة االئتمانية. ينتج عنها عملية
 إدارة املخاطر االئتمانية

 

 أدوات إلدارة خطر إخفاق مقرتض أو طرف مقابل يف الوفاء بالتزاماته وفقاً للشروط املتفق عليها. 

 التشغيلإدارة خماطر عمليات 
 

 . (DFS)أدوات إلدارة املخاطر اليت يواجهها املوّردون يف تشغيل نظام اخلدمة املالية الرقمية 

تعلق بالتجار ي أدوات إلدارة املخاطر اليت يواجهها املوّردون وأحيانًا املستعملون )مثاًل فيما   إدارة خماطر االحتيال
 املالية الرقمية.أو احلكومات( يف توفري و/أو استعمال اخلدمات 

هنج تنظيمي و/أو هنج إلدارة األعمال ينشئ مستويات خمتلفة من االلتزامات استناداً إىل املخاطر    هنج قائم على إدارة املخاطر
 اليت تنطوي عليها املعاملة أو العميل.

اطر على عكس املخيف أنظمة املدفوعات، خطر اهنيار نظام مايل بأكمله أو السوق بأكملها    خماطر نظامية
 املرتبطة مبوّرد فردي واحد أو مستعمل هنائي.

فريق املهام املعين باإلجراءات املالية هو منظمة حكومية دولية معنية مبكافحة غسل األموال    (FATF) فريق املهام املعين باإلجراءات املالية
 والتصدي لتمويل اإلرهاب.
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 األساسية اليت متّكن من إجراء معامالت اخلدمات املالية الرقميةاألنظمة والقدرات  البنية التحتية 2

 (ACH)غرفة املقاصة اإللكرتونية 

 

نظام مقاصة إلكرتوين يتم من خالله تبادل أوامر الدفع بني موّردي خدمات الدفع، وجيري ذلك 
سوية تأساسًا عن طريق الوسائط املغنطيسية أو بواسطة شبكات االتصاالت، ويتم بعد ذلك 

هذه األوامر بني املشاركني. ويتناول مركز معاجلة البيانات مجيع العمليات. ويقوم نظام املقاصة 
 اإللكرتوين عادة بتسوية التحويالت الدائنة والتحويالت املدينة ويف بعض احلاالت الشيكات.

 غرفة املقاصة

 

ليمات الدفع هلا على تبادل تعموقع مركزي أو آلية معاجلة مركزية تتفق املؤسسات املالية من خال
أو االلتزامات املالية )كاألوراق املالية(. وتوافق املؤسسات على العناصر املتبادلة يف وقت حمدد 
استناداً إىل القواعد واإلجراءات املعمول هبا يف غرفة املقاصة. ويف بعض احلاالت، قد تتوىل غرفة 

جل قابل أو الشؤون املالية أو إدارة املخاطر من أاملقاصة مسؤوليات مهمة فيما يتعلق بالطرف امل
 نظام املقاصة. 

يشمل مجيع األنشطة والعمليات واآلليات والبنية التحتية واملؤسسات واملستعملني ذوي الصلة  شبكة الدفع، نظام حتويل األموال نظام الدفع
 بالدفع يف بلد ما أو يف منطقة أوسع )منطقة جغرافية مشرتكة مثاًل(.

مصطلح ُيستخدم لوصف الربجمية أو اخلدمة اليت يستعملها املورّد أو الدفع أو احملو ل إلدارة حسابات  منصة الدفع، مقّدم منصة الدفع منصة
 املستعمل النهائي وإلرسال معامالت الدفع وتلقيها.

 آلية
 

 جمموعة من القواعد واملمارسات واملعايري الالزمة ألداء خدمات الدفع.

ة ، نظام التسويتسوية صافية، تسوية إمجالية التسويةنظام 
 (RTGS)اإلمجالية اآلنية 

نظام ُيستخدم لتيسري تسوية عمليات حتويل األموال أو األصول أو الصكوك املالية. نظام التسوية 
الصافية: نظام حتويل األموال أو األوراق املالية يتيح تسوية أوضاع التسوية الصافية خالل فرتة 

أوقات حمددة مسبقاً، عادًة خالل يوم عمل. نظام التسوية اإلمجالية: نظام  لة أو أكثر، يفمنفص
 حتويل يتم من خالله تسوية أوامر التحويل واحداً تلو اآلخر.
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 حمّول بالوساطة
 

كيان يتلقى معامالت من أحد املورّدين ويوّجه تلك املعامالت إىل مورّد آخر. وميكن أن يكون احملّول 
مملوكاً أو مستأجراً من جانب نظام معنّي أو من جانب فرادى املورّدين. وسيتواصل احملول مع نظام 

  التسوية للتسوية بني املشاركني.
 املنتجات واخلدمات املقدمة إىل املستعملني النهائيني للخدمات املالية الرقمية المنتجات والخدمات 3

 نيكهلالمقدمة إلى المست

  ، اإللكرتونيةحساب اإليداع، حساب األموال  املعامالتحسابات 
 حساب جار  

حساب اإليداع: يعّرف عمومًا بوصفه حسابًا لدى مصرف أو لدى موّردي خدمات آخرين 
معتمدين و/أو خاضعني للتنظيم )مبا يف ذلك املؤسسات غري املصرفية( ميكن استخدامه ألداء 

سابات املعامالت بني حسابات اإليداع وحسابات وتلقي املدفوعات. وميكن التمييز ضمن ح
. حساب اإليداع: حساب لدى مصرف أو مؤسسات مالية معتمدة ميكن اإللكرتونيةاألموال 

استخدامه ألداء وتلقي املدفوعات. وتُعرف هذه احلسابات يف بعض البلدان حبسابات جارية، 
 أو حسابات شيكات أو ما شابه ذلك. 

خدمات مصرفية متنقلة، خدمات مصرفية عن  املعامالت حسابات مصرفية وخدمات
 عد، خدمات مصرفية رقميةبُ 

حساب معامالت لدى مصرف. وميكن النفاذ إىل هذا احلساب عن طريق اهلاتف احملمول، 
 ويف هذه احلالة يشار إليه أحيانًا بوصفه "معاملة مصرفية متنقلة".

  اإللكرتونيةحسابات األموال 
 وخدمات املعامالت

بوصفها  هذا احلساب حساب معامالت لدى مؤسسة غري مصرفية. ويشار إىل القيمة املقّيدة يف حمفظة رقمية، حمفظة متنقلة، حساب أموال متنقلة
 .إلكرتونيةأموااًل 

 بطاقات مسبقة الدفع

 

ُيستخدم ألغراض عامة حيث ُُيزن سجل األموال يف بطاقة  اإللكرتونيةأحد منتجات األموال 
الدفع )على شريط مغنطيسي أو رقاقة دارة متكاملة مدجمة( أو يف نظام حاسوب مركزي، وميكن 

 سحبه وفقاً لتعليمات الدفع احملددة اليت تصدرها بطاقة الدفع حلاملها.
 منتجات التوفري

 

زين األموال هبدف مساعدة املستعملني حساب لدى مصرف أو مؤسسة غري مصرفية لتخ
 النهائيني على توفري املال.
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التمويل األصغر، اإلقراض بني النظراء، التخصيم، سلف   القروض
 نقدية، ائتمان، سحب على املكشوف، تسهيالت 

 الوسائل اليت تتيح للمستعملني النهائيني اقرتاض املال.

 منتجات االستثمار

 

جمموعة متنوعة من املنتجات اليت تسمح للمستعملني النهائيني باستثمار األموال خالف 
 حساب التوفري. 

 منتجات التأمني

 

جمموعة متنوعة من املنتجات اليت تسمح للمستعملني النهائيني بالتأمني على املمتلكات أو احلياة 
 اليت يرغبون يف محايتها.

 الشركات والحكوماتالمقدمة إلى 

خدمة متّكن تاجرًا أو قاباًل للدفع من قبول نوع أو أكثر من أنواع املدفوعات اإللكرتونية.  خدمة االنتساب  خدمات قبول مدفوعات التجار
 ويشيع استخدام مصطلح "انتساب" يف أنظمة الدفع بواسطة البطاقات.

، (ERP)فوترة إلكرتونية، ختطيط موارد الشركة  حلول سلسة التوريد
 ، ذكاء األعمالالرقميةخدمات احملاسبة 

 .(DFS)خدمات دعم الوظائف التجارية املتصلة باخلدمات املالية الرقمية 

 خدمات الدفع باجلملة

 
خدمة تتيح لوكالة حكومية أو مؤسسة القيام مبدفوعات لفائدة عدد كبري من املستفيدين، عادة 

 من املستهلكني، ومن الشركات أيضاً.

  املدفوعات احلكومية
 خدمات القبول

 

 خدمات متكن احلكومات من حتصيل الضرائب والرسوم من األفراد والشركات.

 خدمات التمويل التجاري عرب احلدود

 

خدمات متكن شركة من القيام بعمليات بيع أو شراء مع شركات أو أفراد يف بلدان أخرى؛ وقد 
 املدفوعات ومعاجلة البيانات والتمويل.تشمل هذه اخلدمات إدارة معامالت 

 احلاالت اليت تستخدم فيها اخلدمات املالية الرقمية حاالت االستخدام 4

 حفظ األموال يف شكل إلكرتوين آمن. وقد يكون ذلك حساباً مصرفياً أو حساباً ألموال إلكرتونية. حساب، حمفظة حفظ األموال
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 إرسال األموال أو تلقيها

 

 مبدفوعات لفائدة شخص آخر أو تلقي مدفوعات من شخص آخر.القيام 

 القيام مبدفوعات لفائدة شخص آخر وتلقيها يف البلد ذاته. دعبني النظراء؛ حتويل حملي للقيمة عن بُ  حتويل حملي

د؛ عبني النظراء؛ حتويل عرب احلدود للقيمة عن بُ  حتويل دويل
 حتويل عرب احلدود 

 شخص آخر وتلقيها يف بلد آخر.القيام مبدفوعات لفائدة 

من احلكومة إىل املستهلك، من الشركة إىل املستهلك،  مدفوعات باجلملة
 من احلكومة إىل األشخاص، حتويالت اجتماعية 

أداء وتلقي مدفوعات من احلكومة إىل املستهلك: فوائد، حتويالت نقدية، رواتب، معاشات، 
 وما إىل ذلك.

 مدفوعات من املستهلك إىل الشركة: تكون الشركة هي "اجلهة القابلة للدفع" أو التاجر. C2B -إىل الشركة  من املستهلك دفع املشرتيات

 دفع مقابل سلعة أو خدمة شخصياً )"وجهاً لوجه"(؛ ويشمل ذلك األكشاك وآالت البيع. C2B - عن قربمدفوعات  نقاط البيع –مدفوعات التجار 

املستهلك إىل الشركة، مدفوعات التجارة من  عدعن بُ  –مدفوعات التجار 
 اإللكرتونية، مدفوعات متنقلة

 عد؛ معاملة عن طريق اهلاتف أو احلاسوب أو ما إىل ذلك.دفع مقابل سلعة أو خدمة عن بُ 

 من املستهلك إىل الشركة سداد الفواتري

 

من املستهلك إىل الشركة، دفع اخلدمات العامة،  دفع الفواتري
 دفع الرسوم املدرسية 

 عد.دفع مقابل خدمة متكررة، إما شخصياً )"وجهاً لوجه"( أو عن بُ 

 مدفوعات املستهلك إىل احلكومة لتسديد الضرائب والرسوم وغريها.  من املستهلك إىل احلكومة، من الشركة إىل احلكومة دفع الضرائب

د تكون عد، وقمدفوعات من شركة إىل أخرى مقابل إمدادات وغريها: قد تتم شخصياً أو عن بُ  من شركة إىل احلكومة -من شركة إىل شركة  املوّردمدفوعات 
 عد.حملية أو عرب احلدود. وتشمل التجارة عن بُ 

 التوفري واالستثمار

 

 حفظ األموال من أجل االحتياجات املستقبلية والعوائد املالية.
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 اقرتاض
 

 ة األجل أو طويلة األجل.ري اقرتاض املال لتمويل احتياجات قص

 التأمني على احلياة أو األصول

 

 دفع مبلغ مايل حلماية قيمة احلياة أو قيمة أصل من األصول.

 تبادل رؤوس األموال والسلع واخلدمات عرب احلدود الدولية أو األقاليم. التجارة الدولية املتاجرة

 الكيانات املعنية بتوفري املنتجات واخلدمات املالية الرقمية األدوار 5

مقّدم اخلدمة املالية، مقّدم خدمات املدفوعات،  املقّدم
 مقدم اخلدمات املالية الرقمية

كيان يقّدم خدمة مالية رقمية ملستعمل هنائي )مستهلك أو شركة أو حكومة(. ويف نظام الدفع 
يف عروة مغلقة، يكون مشغل نظام الدفع هو املقّدم أيضاً. ويف نظام الدفع يف عروة مفتوحة، 

 يكون املوّردون هم الكيانات املصرفية أو غري املصرفية اليت تشارك يف هذا النظام. 

نظام مايل معتمد يف بلد لديه القدرة على قبول الودائع وتقدمي املدفوعات يف تلك احلسابات  ك ادخار، احتاد ائتماين، بنك املدفوعاتبن مصرف
 وتلقيها.

لقانون اكيان ليس مبصرف معتمد ولكنه يقدم خدمات مالية للمستعملني النهائيني. وصحدد  مؤسسة املدفوعات، جهة مقرضة بديلة مؤسسة غري مالية
 الوطين املتطلبات اليت جيب أن تفي هبا املؤسسات غري املصرفية ملمارسة نشاطها والقيود املفروضة

 على أنشطتها.

أ ملستعمل حساب يُنش مقّدم )مصرف أو مؤسسة غري مصرفية( يقوم بإيداع أموال إلكرتونية يف جهة اإلصدار، مقّدم جهة إصدار األموال اإللكرتونية
ن استحداث األموال اإللكرتونية عند تلقي املقدم لألموال )إيداع( من املستعمل هنائي. وميك

  دفوعات رقمية من مقدم آخر.النهائي )يتم ذلك عادة لدى وكيل( أو عند تلقي املقّدم مل

ملدفوعات امقّدم )مصرف أو مؤسسة غري مصرفية( يفي مبتطلبات التجار أو مبتطلبات قابلي  احلائز مقدم خدمات للتجار
اآلخرين لكي يتمكنوا من تلقي املدفوعات من العمالء. ويستخدم مصطلح "حائز" بوجه خاص 

 فيما يتعلق بقبول معامالت املدفوعات اليت تتم بواسطة البطاقات.
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 هيئة تنظيمية

 

منظمة حكومية دولية معتمدة مبوجب القانون الوطين لوضع وتطبيق املعايري واملمارسات. والبنوك 
ركزية ودوائر املالية واخلزانة وهيئات تنظيم االتصاالت والسلطات املعنية حبماية املستهلك كلها امل

 هيئات تنظيمية معنية باخلدمات املالية الرقمية.

، (ISO) القياسياملنظمة الدولية للتوحيد ، EMV هيئة معنية بوضع املعايري
، املعهد الوطين (ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

، رابطة النظام العاملي (ANSI)األمريكي للمعايري 
  (GSMA)لالتصاالت املتنقلة 

 منظمة تضع معايري يستخدمها املوّردون وآليات الدفع وأنظمة الدفع.

 مؤسسة تقوم ببيع السلع أو اخلدمات وتتلقى مدفوعات مقابل تلك السلع واخلدمات. قابل املدفوعات تاجر

 شبكة متنقلةمشغل 

 

 مؤسسة تقوم ببيع خدمات هاتفية متنقلة مبا فيها اتصاالت الصوت والبيانات.

 مشغل حتويل األموال
 

 .مقدم متخصص يف توفري اخلدمات املالية الرقمية يعاجل التحويالت املالية احمللية و/أو الدولية

 مشارك

 

 م.مقدم عضو يف نظام مدفوعات ويكون خاضعاً لقواعد هذا النظا

 اجلهة املتلقية لألموال يف معاملة الدفع. املتلقي مستفيد

 اجلهة الدافعة لألموال يف معاملة الدفع. املرِسل دافع

عميل مقدم اخلدمات املالية الرقمية: ميكن أن يكون العميل مستهلكًا أو تاجرًا أو حكومة أو  مستهلك، عميل، تاجر، جهة إصدار الفواتري  مستعمل هنائي
 نوعاً آخر من املؤسسات.

 مستعمل نشط

 

مصطلح يستخدمه الكثري من املوّردين لإلشارة إىل أصحاب احلسابات الذين يدخلون يف عداد 
 املستعملني الدائمني خلدماهتم. 
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لدافع هو الطرف املقابل لالطرف اآلخر يف عملية الدفع أو معاملة االئتمان. واملستفيد  املستفيد، الدافع، املقرتض، املقرض الطرف املقابل
 والعكس بالعكس.

 الكيان الذي يتوىل تشغيل نظام أو آلية الدفع. مشغل األموال املتنقلة، مقدم خدمة الدفع مشغل نظام الدفع

مؤسسة تدير على أساس االستعانة مبصادر خارجية، وظائف خمتلفة ملقدم اخلدمات املالية  بوابة وكيل مسؤول عن املعاجلة
. وقد تشمل هذه الوظائف إدارة املعامالت وإدارة قاعدة بيانات العمالء وإدارة املخاطر. الرقمية

وميكن للوكيل املسؤول عن املعاجلة أن يقوم أيضًا بوظائف بالنيابة عن أنظمة الدفع أو آليات 
 الدفع أو احملوالت.

شكل متخصص من أشكال مقدمي اخلدمات إىل التجار، يقوم عادة مبعاجلة معامالت  جمم ع من أجل التاجر جمم ع
املدفوعات لعدد كبري من التجار الصغار. وغالبًا ما حتدد قواعد النظام العمليات اليت ُيسمح 

 للمجم ع القيام هبا. 

 صرّاف وكيل 
 نقطة بيع خاصة بالوكيل

كيان معتمد من املقدم للقيام بوظائف خمتلفة كتسجيل العميل وعمليات اإليداع والسحب 
 باستعمال الصرّاف 

يف بعض البلدان، يتوىل وكالء ممتازون أو وكالء رئيسيون إدارة الوكالء ويكونون مسؤولني عن  وكيل رئيسي وكيل ممتاز
 أعمال وكالئهم جتاه املقدم.

 العمليات اليت تعد عناصر أساسية للنظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقميةدعم  العمليات 6

عملية يتم مبوجبها التأكد من أن الشخص أو املعاملة صاحلة للعملية )فتح حساب، الشروع  حتقق، إقرار استيقان
 معاملة، وما إىل ذلك( اليت جيري تنفيذها. يف

املعلومات الالزمة )رقم احلساب، رقم اهلاتف وما إىل ذلك( ملستعمل دافع من أجل استخدام  أدلة، اسم مستعار توجيه
 تسيري الدفع إىل املستعمل املتلقي مباشرة.
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 عملية فتح حساب مقّدم. ُتستعمل عمليات منفصلة للمستهلكني والتجار والوكالء وغريهم. تسجيل، تسجيل الوكيل تسجيل

 إذن

 

لى أساس "السحب" )كالدفع بواسطة البطاقة(، عند طلب عملية ُتستخدم أثناء الدفع ع
 املستفيد )من خالل مقّدم الطرفني( من مصرف الدافع تأكيد أن العملية مناسبة.

 حتصيل األموال

 

 يتم ذلك عادة لدى وكيل.  –تلقي اعتماد يف شكل أموال إلكرتونية مقابل نقود مادية 

 صرف األموال

 

 يتم ذلك عادة لدى وكيل. –تلقي نقود مادية مقابل خصم من حساب أموال إلكرتونية 

خدمات يقدمها الوكالء عند افتقار أحد الطرفني النهائيني حلساب بأموال إلكرتونية: ميكن  مباشرة، متنقل إىل نقد  خدمات مباشرة
عد( أن يدفع األموال اإللكرتونية حلساب الوكيل الذي يقوم بعد ذلك بالدفع نقداً للدافع )عن بُ 

 للمستفيد الذي ال ميلك حساباً. 

 قيام املقدم بقيد مدين أو قيد دائن يف حساب املستعمل النهائي.  مقاصة قيد

 إدارة األرصدة النقدية لدى وكيل. إدارة السيولة لدى وكيل إدارة النقدية

 متكني التاجر من تلقي مدفوعات إلكرتونية. دعم التاجرإعداد 

معرفة العميل، االحتياط الواجب للوكيل والعميل،  معرفة العميل
 مستويات معرفة العميل، انعدام املستويات 

عملية حتديد عميل جديد عند فتح حساب وفقًا للقوانني واللوائح املعمول هبا. وقد تكون 
بالنسبة للحسابات ذات القيمة املنخفضة )"مستويات معرفة  متطلبات حتديد اهلوية أقل

على موّرد ملزم  يتعلق باملتطلبات التنظيمية املطبقة العميل"(. وُيستخدم هذا التعبري أيضًا فيما
 بصورة مستمرة مبعرفة عمالئه وكيفية استخدامهم حلساهبم. 

لفهم خمتلف أنواع املخاطر وكشفها ومنعها وإدارهتا. وتشمل إدارة املخاطر ممارسات تتّبعها الشركات  إدارة االحتيال إدارة املخاطر
 املورّدين وأنظمة الدفع وآلياته ووكالء املعاجلة والعديد من التجار أو اجلهات القابلة للدفع.
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هو معيار دوائر صناعة  "PCI-DSS" ممارسات تتبعها الشركات حلماية بيانات املستعمل النهائي. واملعيار PCI-DSS محاية البيانات
 بطاقات الدفع للوفاء هبذا الغرض.

 إدارة بيانات العمالء

 

ممارسات يّتبعها املوّردون إلدارة بيانات العمالء: ميكن حتقيق ذلك من خالل منصة الدفع اليت 
 يستخدمها املوّرد. 

 للخدمات املالية الرقميةالتكنولوجيات التمكينية املستخدمة يف النظام اإليكولوجي  التكنولوجيات 7

 هاتف ذكي

 

 جهاز جيمع بني هاتف حممول وحاسوب.

 هاتف عادي

 

 هاتف حممول بدون قدرات حاسوبية كبرية.

 خدمة الرسائل القصرية

 

 خدمة إلرسال رسائل قصرية بني هواتف حممولة.

 (USSD) بيانات خدمة إضافية غري مبنية

 

 ة.بني هاتف حممول وبرنامج تطبيق يف الشبكتكنولوجيا اتصاالت ُتستخدم إلرسال نص 

بطاقة ذكية داخل هاتف خلوي، حتمل رقم تعريف فريدًا لصاحبها، ختّزن بيانات شخصية  رقيقة SIMاملشرتك، بطاقة جمموعة أدوات وحدة هوية  (SIM)املشرتك بطاقة وحدة تعّرف هوية 
وحدة هوية املشرتك هي معيار . وجمموعة أدوات SIMويستحيل تشغيل اهلاتف بدون بطاقة 

 SIM الذي ميّكن من استعمال العديد من خدمات القيمة املضافة. و"بطاقة GSM النظام
 إضافية توضع يف هاتف حممول. SIMالرقيقة" هي بطاقة 

زم اتصال أو مع اتصال )يلبطاقة ذكية حتتوي على رقاقة حاسوب: ميكن أن تكون بدون  ، بطاقة ذكية بدون اتصالEMVبطاقة ذكية  بطاقة ذكية
املعايري العاملية للبطاقات  Visaو MasterCardو Europayاجلهاز(. وتضع شركات  إدراجها يف

 .EMV) الذكية )املعيار

هز جمتكنولوجيا اتصاالت ُتستخدم يف إطار املدفوعات إلرسال بيانات الدفع من هاتف حممول  اتصاالت اجملال القريب اتصاالت اجملال القريب
 باتصاالت اجملال القريب إىل مطراف ذي مقدرات مالئمة.
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 عنصر آمن

 

 رقاقة آمنة يف هاتف ميكن استخدامها لتخزين بيانات الدفع.

 (HCE) مضاهاة بطاقة املضيف 

 

تكنولوجيا اتصاالت متّكن من ختزين بيانات الدفع بشكل آمن باستخدام املكّون اآلمن املوجود 
 اهلاتف. يف

 .كل جهاز مصمم خصيصاً إلدارة تلقي املدفوعات اإللكرتونية mPOSمطراف، جهاز قبول، نقطة البيع،  نقطة البيعجهاز 

 عملية تشفري رسالة حبيث تقتصر قراءهتا على املرسل واملتلقي املقصود.  فك التجفري جتفري

 السطح البيين لربنامج التطبيق

 

 وتقاسم البيانات.برجمية تتيح التفاعل بني برامج التطبيق 

 استيقان بيومرتي

 

استعمال السمات اجلسدية لشخص ما )بصمات األصابع، القزحية وغريها( من أجل استيقان 
 هذا الشخص. 

 جتزئة

 

استخدام رمز بديل )أرقام ومهية( بداًل من أرقام "حقيقية" للحماية من سرقة األرقام "احلقيقية" 
 القدرة على حتقيق تقابل الرمز مع الرقم "احلقيقي".وإساءة استخدامها. ويتطلب ذلك 

 بيئة تنفيذ موثوقة

 

 بيئة تنفيذ التطوير لديها قدرات أمنية وتفي ببعض املتطلبات املتصلة باألمن.

 مستوى األمن

 

 .مواصفات أمن النظام اليت حتدد فعالية احلماية من املخاطر

 استيقان بيومرتي

 

هوية املستعمل الذي يرغب يف تسجيل الدخول إىل نظام من كل عملية تسمح بالتحقق من 
 خالل قياس بعض اخلصائص اجلوهرية هلذا املستعمل.

 عملة رقمية، عملة مشفرة، سلسلة الكتل
 تكنولوجيا السجالت اإللكرتونية 

ل رقمي مشرتك، سج –تكنولوجيا أساسية للعملة املشفرة )بيتُكوْين( والعمالت املشفرة األخرى 
 أو قائمة حمدثة باستمرار جلميع املعامالت.
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