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 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىىىببماوجدةعبةجأحةجأاىىىىىفظوجمصالظصاجسمصنىىىىىلظقةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقؤجعالجحبلج سةدؤجقسص هجياجأحةجمصاسظالاجذماجمصلالقؤجدلالجمصاس م.ج

 بظسلج اظجمرىىةرجع جمص سظوجسيةاجمصلالجمصابقةيؤجع جمصاس موجأسرماجعالج 
مصابضبعظاجسمصيضظمظجمص اج بظقشهظجهذهجمص سظوجسمصفةا.جإضظيؤجإصمجذصكوجملةج
ضا  لاظرس ه صبشظطه  ألظنؤ يباؤ صهذم مصاس مو عةقم   ابةسا مصبية مصلةدا 
ل جمص يظرمةجسمألسرماجياجلخ  فجمصسبمنبجمصبيةمؤجسمصارىىىىىىةياؤجمص اج  ل  ج

ؤ.جس لةجهذهجمص يظرمةجدأنشىىىاؤجمصارىىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىىنىىىظاجمصبيةجمصلةدا
سمألسرماجل جأجلج نهالجم خظذجمصيةمرماجسمص بااظاجمص اجمرةرهظجمصاس م.ج
سياجضىىىىىبتجلظج ضىىىىىاب هج لجهذهجمألسرماجسمص يظرمةجل جلل بلظاجلفاةةجع ج
لبضبعظاجذماجا ؤجدأعاظلجمصارظرمجمصاة ومؤوجييةجرأىجمصاس مجأنهجل ج

 بزمع.جصذصكوجييةجدظشىىىىىةجمصابظسىىىىىبجأوج  ظ جصهظجأ قةجيةاىىىىىؤجل جمصبشىىىىىةجسمص
مصرىىىىبةساجدبشىىىىةجهذهجمصنىىىى نىىىىؤجمص اج  ضىىىىا جمألسرماجمص اجميةلهظجمصنىىىىظقةج

صمججظنبجمص يظرمةجسمألسرماجمص اج لةهظجمص سظوجسمصرىىىىبةساجحبلجإمصافظي ا ج
مصيضىىىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىىىةياؤجذماجمألهااؤ.جسم اةلجمصشة،جل جمصبشىىىىىةوجياج

مظ.جيظصهةمجمصةئانىىىىىىاجلبهظجهبج بياةجمصال بلظاجسزمظقةجمصبعاجدهذهجمصيضىىىىىىظ
للجأوجأ وسمةجمصيظرئجدأ قةجقةرجل جمصال بلظاجمصا ظحؤجحبلجمصابضىىىىىىب .جن

 رةياؤجمصلةداؤ.صا نظعةجهذهجمصن نؤجع مج لاا جمصةيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 النقد العربيصندوق 
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 1تمهيد
 

مصهبمؤجمصةقااؤجهاجلل بلظاجع جعاالج ن خةلهظجأن اؤجمصكبلقاب ةجص لةمفهج

ألظجدظصبنقؤجصبظجيهاجداظقؤجمصك ةسناؤج و(Wikipidia)  فألظمجمصشاةجحنبج لةم

خاللجليةلاجمصخةلظاجمصاظصاؤجمصاةخرا جل ج رةرهظجمصن اظاجمصةقظداؤجل ج

قق هظجسهاج  ضا ج ظللجمصهبمؤجمصشخراؤجص ا لظل ا جإضظيؤجإصمجمصلببموجمصكظللج

سنب  مصلال سغاةه ل  مصال بلظا مصبمجب  بيةهظ سييظ  ص اب ج مصاظصا سقااؤ 

 .صهذمجمصاب ج مالس لاظل

اجلبحةةجس ظل ؤج اظجمسبجأوج كبوجاظقرةجع جن ظمجلاكب جسضا جقظعةةجداظنظ

( Validatedماك  مصبابل إصاهظ دنهبصؤ سدبسظئل حاظمؤ  ظياؤ س لرةّقؤ )

 ل  مصسهظا مصةسااؤ مصاّرةرة ص قاظقؤ مصبطباؤ

 حق المواطن بالحصول على حساب مصرفي: أولا 
 

جخاللج جسحاظم ه جمصاظصاؤ جمصخةلظا جع م جمصفربل جل  جمصابمط  ج اك  دهةم

ج ج  كجمصخةلظاجالجدة ل جسضعجقبمنا جسمضفؤجساظرلؤجحبلجح جإس خةمم

مصابمط جدظصفربلجع مجحنظوجلرةياجلظجص جمك جهبظصكجأيجعظئ جقظنبناج

 مفبلجقسوجذصك.

ياجيةننظجع مجسقالجمصاةظلوجمبصجقظنبوجمصبيةجسجمص ن افجمصفةنناجع مجلظج

م ا:ج"مف جصكلجشخصجيةقيجأسجللببيجليا جياجيةننظجأوجمف حجحنظوجقمئ ج

اؤجمخ ظرهظ".جسمشالجهذمجمصيظنبوج لجمالشخظصجدا جياه جياجأيجلتسنؤجلظص

                                                           
 ، مصرف لبنان على إعداد مسودة الورقة.العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي فريقتشكر أمانة   1
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مصيبمعة مصخظاؤ دف ح حنظدظا مصبقمئع مصسةمةة غظصقظ  لظ  بابي ع م عةق إوج

ج ج)أياج ؤدبال ذسيجمصةخلجمصافةسقل جمصا ا قظاجمسة شكظلجلخ  فؤج  قا هظ

  .مصةخلوجسغاةهظ...( رص فةمةجمصهبمؤوجإثقظاجعببمووجلرظق

ل  هبظ ضةسرة  خفاف مالجةمتما سمصان بةما مصافةسضؤ سييظ  صا ا قظا 

ج جص نهال جمعةمجعاا ك جسمجةمتما جسدظص ظصاجمالل ةظل جحنظو جع م حربصه 

ل جخاللجسضعجسيفجلفةقجماك ج فيا جذصكجمصشابلجمصاظصا.جإر فظ جننبج

 جمصفنظدظاوجسية،جدلضجمصيابقجع مجمصيااؤجمص ةم ااؤجص الظلالاوجس/أسجصفس

ج جإصمجمأللبملو جقببماجمصبابل جإذ جأو ج ماك   غنلتقيجإصمجخفضجلخظطة

جسدظص ظصاج اكا جس ابملجمإلرهظو مأللبمل جأ قةجل جمصلاالتجو خظاؤجشةمفؤ

 اؤ.لب سظا لظصاؤ لقنّ إصمجصبابلجل جمصلاالتجل جمذسيجمصةخلجمصافةسقج

هةاجمصلةمةجل جمصق ةموجنسظحظجأ ةةجل جغاةهظجياجزمظقةجمصشابلجمصاظصاوجالجش

اك جل جخالصهظجمسااظج  كجمص اج  بيةجصةمهظجخةلظاجلرةياؤجإصك ةسناؤجسمص اج

ي حجمصفنظدظاجع جدلةوجإناظجم ا بجمأللةجسجبقجقظعةةجداظنظاجلبحةةجس ظل ؤج

جدنهبصؤ جإصاهظ جمصبابل ج (Digital ID)لةل ماك  جلاك جلة قاؤ دب ظم

 .(eKYCإلجةمتماجإعةمجعاا كج)

 بفاذجل ا قظاجي حجمصفنظدظاجذماجمصيااؤجمصابخفضؤجمصاقناؤجع مجأسظسجإوج

سييظ  عةةجلن بمظاج ع م ةرج(جمسبجموج  Risk Based KYC)مصاخظطةج

 ة فع مصا ا قظا  ةرمساظ   ظوجسجحة  هجنك اظجإر فعجحس جمصفي ومصفنظدظا صيا 

 . مأللةجمصذيجمنهلجإجةمتماجي حجمصفنظدظاجسمفةجل جمصاخظطة

 

 

 

جالج جقمبوجلربفؤجرقمئؤ. جمصنبقمتجأسجل جصةمه  ل جه جلنس ا جع مجمصالئفؤ

جحنظدظاجمص بياةج ج اظل جمناظ جييطو جمصفنظدظاجمصسظرمؤ جمصاشةس جع م مي رة

 .ممضظ  

 آلية تطبيق القانون

 يعجع مجعظ  جمصارةمجموجللظصسؤجط قظاجلاظرسؤجمصف جياجي حجحنظوجقمئ ج

جمصمج جمحظص هظ جلعجمصيبمنا جسل جث  مصاة ويجمصفةنناجحاثجم أ ةجل ج اظديهظ

 مصاتسنؤجمصاظصاؤجمصاخ ظرةجصف حجمصفنظو.

يجلتسنؤجأوجس نهاالجصا قظاجمصودظئ وجسجياجحظلجريضتج2006نانظوج 28لبذج

لجلظصاؤجي حجحنظوجقمئ جصلاالجالجما كجحنظوجقمئ وجأوجمفب،جمصاتسنؤجدبي

ط قهجمصمجمصارةمجمصاة ويجمصفةنناجصان فاةجمصلاالجل جقظنبوجمصبيةجسمص ن افج

ج" جدك ظوجلل لجل جمصاتسنؤجمبصجع مجDroit du compteمصاظقة "جلةييظ

ريضهظجي حجمصفنظو.جمخرصجمصارةمجمصاة ويجمصفةنناجمبلظج ظلالجصةرسج

ج كبوج جلظ جغظصقظ جسمص ا جمخةى جلتسنؤ جمصم جمصا ب جسمحظصؤ جمصشكبى              ل ف

"La banque postale." 

ا:  ا لمتطلبات اإلمتثال وإجراءات إعرف ثانيا تخفيف اإلجراءات المفروضة وفقا
 عميلك

جمصلاالتجذسيجمصةخلجمصا جمصارظرمجمص اج ةغبجياجخةلؤ عيقؤج فةسق بمجه

السااظج مص ي اةمؤ جةمتماإر فظ ج كظصافجي حجمصفنظدظاجمصارةياؤجل جخاللجمإل

 .ج كظصافجمصاة قاؤجداكظيفؤج قاضجمأللبملجسج ابملجمإلرهظو
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ا   األسباب الموجبة إلصدار الهوية الرقمية المصرفية: ثالثا
 

دظ تجمص كببصبجاظجسمالق رظقجمصةقااجياجمصول جمصفظصاوجهاجمألرضاؤجمألسظسج

سدخظاؤجمصخةلظ اؤجلبهظوج ظصارظرمجص اشظرمعجمصسةمةةجياجلخ  فجمصياظعظاوج

سعابم مصاتسنظا مصاظصاؤ. سمصةسل مص ا   خ ّف ع  مص فظا دة ب مص كببصبجاظ 

سمالق رظق مصةقااو   خ ّف حكاظ  ع   فيا  للةالا مصباب مالق رظقيو 

  مصاا بدؤجصةيعجلن بىجمالق رظقوجس فنا جناطجعاشجمصابمطبا .

مصاة قاؤج جةمتمامإل دنقباجمصارةياؤجإر فظ ج كظصافجي حجمصفنظدظ ؤعيق إو

ج دظإلل ةظل جمصةخلجغظصقظ  لظ  بابي ع م عةق ل  مصا ا قظا مسة مص ا ذسي

ج ؤدبال مصافةسق جيا جع ابظ  قا هظ ج  ف   ج خفاف جضةسرة مالجةمتماج  ك

سمصان بةما مصافةسضؤ سييظ  صا ا قظا مالل ةظل سمجةمتما معةم 

مصشابلجحربصه جع مجحنظوجسدظص ظصاجإر فظ جننبجص نهالج  KYCعاا ك

 مصاظصا.ج

 سدظص ظصاجنةىجأوجمألسقظوجمصابجقؤجإلاةمرجمصقاظقؤجمصةقااؤجمصارةياؤجها:

   نهالجإجةمتماجي حجمصفنظدظا. -1
جس نهالجمصفربلج -2 جمصان فةثؤ جل جمصاب سظاجمصاظصاؤ  شساعجمإلس فظقة

جم Blockchainع اهظ )لةال :  يباؤ مصـ  جوجسجمصلا ؤ  Digitalصةقااؤ
Currency)... 

 

 

 

 

 لظذمجساكبوجأثةجهذم؟ج

إعظقة  ب ا  لخ  ف مصاب سظا يا مصنبا حبل لخاط سمحة مس بظقم  إصم  -1

جص ن اطجمصضبتجع مجمصاب سظاج جإضظيؤ حنظدظاجمإلمةم جسمصفنظدظاجمصسظرمؤو

 قمئعجذماجقااؤجل ةناؤ(؛مص اج ظنتجياجمصنظد جالج ل قةجحنظدظاجمإلمةم ج)س

ج بزمعج -2 جيا جمشظر بو جمصذم  جمص سظرمؤ جص قببك جمصاةسنؤ جل  جمصاومة  بية

مصاةيبعظاجمصفكبلاؤج) اك جإس خةممجمصبسظئلجمإلصك ةسناؤج فبملجمصاةيبعظاج

 دنةعؤجس  فؤجلبخفضؤ(؛

 اك جمصفربلجع مجلب سظاججةمةةوجسمص اجاا جمصلةمةجلبهظجحبلجسسظئلج -3

سفبو  فبمل س قيع دظصبسظئل مإلصك ةسناؤ( مصذي ص  مك  لاكبظ   مصةيعج)إمةم و

 دةسوجهذمجمص ب ا .

ج جمصةقظداؤ جمصن اظا جع م جمصاشةس  جهذم جعة، جل جمبقشا جمص في  )هائظا

ج جمإلل ةظل( ج ظنت جإذم جلظ جصالةيؤ جلاظديؤ جلكظيفؤ مأللبملج  قاضصا ا قظا

 سلفظردؤج ابملجمإلرهظوجمصفظصاؤ.ج

هبجحيايؤجأنهجدلةجعةةجسببماوجمكبوجهبظكج اشةس صهذمجمص دآيظاجإمسظداؤ قّشةلظجم

ج جمصقاظنظاجمصا ظحؤ جمكفاجل  جمن خةلبوجلظ ج ظنبم جمصذم  جمصا لظل ا  ججااع ع 

مس سظدؤجإمسظداؤجإصمج مصيببماجغاةجمصةسااؤجإلجةمتجللظلال ه جمصاظصاؤوجلاظجمتقي

جمصنبا جمصاظصا ل  جمصشابل جننب ج فن  جسدظص ظصا جو جع م جأو كج اّك    ألل

جمص جمإلال بلظا جإثقظا جمضظياؤ جمصك  ج بية جصكظيا جمصال بلظا ج  ك صاةمققؤجل 

 مصاخظطةجمصاف ا ؤ.
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ك اظجإر فعجيجومصفنظدظاجسييظ جصيا عةةجلن بمظاججع مجةرجمسبجموج  

مأللةجمصذيجمنهلججة فعجمصا ا قظاج ةرمساظ ج ظوجسجحة  هجنحس جمصف

جل جمصاخظطة جإجةمتماجي حجمصفنظدظاجسمفة تقيجإصمجخفضج جلاظ.

ج جمإلرهظوجمأللبملج قااضلخظطة جس ابمل ج اكا  جسدظص ظصا شةمفؤجو

صبابلجل جمصلاالتجل جمجخظاؤجذسيجمصةخلجمصافةسقأ قةجل جمصلاالتج

 اؤ.لب سظاجلظصاؤجلقنّجإصمج
ج

نشةجمصبعاجحبلجمصقاظقؤجمصةقااؤجل جخاللجمصات اةماجسمصافظضةماج -

سمإلعالنظاجسمص ة اوجع مجطالوجمصسظللظاجألنه جمشك بوجمصارةرج

جمأليضلجص ان خةلا جمصاف ا ا جص قاظقؤجمصةقااؤجمصارةياؤ.

ا   ة الرقمية المصرفيةاآلثار اإليجابية إلصدار الهوي: خامسا
 

شىىىهةاجمصلةمةجل جمصق ةموجنسظحظجأ ةةجل جغاةهظجياجزمظقةجمصشىىىابلجمصاظصاوجالج

سااظج  كجمص اج  بيةجصةمهظجخةلظاجلرةياؤجإصك ةسناؤجسمص اجماك جل جخالصهظج

ي حجمصفنىىىىظدظاجع جدلةوجإناظجم ا بجمأللةجسجبقجقظعةةجداظنظاجلبحةةجس ظل ؤج

هظج (جلة قاؤجدب ظمجلاكب جDigital IDدنىىىىىىهبصؤج)لةلماك جمصباىىىىىىبلجإصا

ج(.eKYCإلجةمتماجإعةمجعاا كج)

 

 

 

 

 

مص شساع ع م إس خةمم مصهظ ف مصبيّظل يا مصالظلالا مصارةيا  -3
  سمصاظصاؤ.

   ابملجمإلرهظوجسمص هةوجمصضةمقا.س لمأللبمغنلجلكظيفؤج -4
   نظه جياجإغبظتجقظعةةجداظنظاجمصارظرمجمصاة ومؤ. -5
ج -6 جلبمييؤ جأخذ جخالل جل  جمصشخراؤ جمصقاظنظا جحاظمؤ جيا مصلاالج نظه 

مصانقيؤجققلجإس خةممجمصقاظنظاجمصخظاؤجدهجداظجم التمجلعجمصيبمنا جمصسةمةةج
ج) جمصشخراؤ جمصال بلظا جمإل فظقج  (GDPRدفاظمؤ جع  مصرظقرة

 مألسرسدا.

ا   خريطة الطريق إلصدار الهوية الرقمية المصرفية: رابعا
 

جمصسهؤج مصبحاةةجع مجمصارظرمجمصاة ومؤج قباجإاةمرجمصهبمؤجمصةقااؤج بنهظ

ج)دإس ةبظتجخةلظاجمص ألا ج جياج لجد ة جصلالجليةلاجمصخةلظاجمصاظصاؤ مصاةمققؤ

 سخةلظاجأسبماجرأسجمصاظل(جسجماك ج فيا جذصكجل جخالل:

 إس اال جآرمتجليةلاجخةلظاجمصقاظقظاجمصةقااؤ. -
 

قظعةةجداظنظاجلبحةةجس ظل ؤجماك ج خ  جهبمؤجلرةياؤجرقااؤجضا  -

جدنهبصؤ جإصاهظ جلاكب ج (Digital ID)لةل مصبابل جن ظم لة قاؤ

 .(eKYCإلجةمتماجإعةمجعاا كج)
 

ج - ج ب   جسقبمنا  ج لظلا  جمصفنظدظاوجإاةمر جصفس  جلفةق جسيف سضع

سية،جدلضجمصيابقجع مجمصيااؤجمص ةم ااؤجص الظلالاوجس/أسجقببماج

( Risk Based KYC)مصبابلجإصمجمأللبملوجع مجأسظسجمصاخظطةج
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 اّك    ك مصال بلظا مإلضىىىىىىىظياؤ إثقظا  بية مصك  مصكظيا ل    ك مصال بلظا 

 صاةمققؤجمصاخظطةجمصاف ا ؤ.

ا   الهوية الرقمية المصرفيةمخاطر إصدار : سادسا

دظصةغ جل جمإلمسظداظاجمصلةمةةجإلاىىىىىىىةمرجمصهبمؤجمصشىىىىىىخرىىىىىىاؤجمصةقااؤجع مج

 مصن اظا مصةقظداؤ مص فّبط ص اخظطة مص ا قة  بس  عبهظ سها:

مصاخظطة مصناقةمناؤو سها   فظق  س   ابر س وقمق البدؤ مبلظ  دلة  .1
جاجسمفة،جمبمجلاظجمف  جمصقيظتجع مجإطال جقمئ جدظص ابرجمص كببصب

ضخجمصكةاةجل جمأللبملجص فةمثجمصقةملججمصاة قاؤجدهظوجع مجأوجم  ج
 مص ة اوجع مجمصبيظطجمص ظصاؤ:

 
o مصاةسنؤجسجمص لظياجل جمصكبمرث:جص ي اصجللبقظاجعالجدةملجج

جسج جمصالظلالاجمالسظساؤ جع مج اناة جمص اج نظعة مصال بلظ اؤ

 مصاهاؤ.
 
o ج جل  جمص أ ة جمص سظرو: جس جمص ابر جذماجمصهبةسؤو جن ظم سجبق

للظماةجهبةساؤجسجلتسنظ اؤجذماججبقةجعظصاؤوجسجع اهجأوجمكبوج

قظدالجص يةم جخةلظاجطبم ؤجمألجلجسجلبثبقؤجسجياجل بظسلجمصاةج

 دظإلضظيؤجمصمجمصيةرةجع مجسجبقجن ظمجص اةمجلؤ.
 
o مالص وممجسججبقةجمصال بلظا:ج أسامجن ظمجلل بلظ اجل ي جلعج

جص  جلبثبقؤ جلل بلظا جلرظقر جسج ألا  جمالل ةظل جعةم فظقي

جنيصجأسج جع  جمصبظ سؤ جدظصالظلالاجمص سظرمؤ جدأخاظت مصبقب 

 ضلفجأسجلل بلظاجخظطئؤ.

 

 

، تنفيذ متطلبات فتح الحسااابات تات القيمة المنخف ااة المبسااطة أثر أما عن

 فيتوقع أن يكون كما يلي:

 ب ا  لخ  ف مصاب سظا يا مصنبا حبل لخاط سمحة مس بظقم  إعظقةج -1
 ن اطجمصضبتجع مجإضظيؤجصوجسمصفنظدظاجمصسظرمؤ إصمجحنظدظاجمإلمةم 

)سقمئعجذماج مصاب سظاجمص اج ظنتجياجمصنظد جالج ل قةجحنظدظاجإمةم 
 ؛قااؤجل ةناؤ(

 بيةجمصاومةجل جمصاةسنؤجص قببكجمص سظرمؤجمصذم جمشظر بوجياج بزمعج -2
جمصفكبلاؤ ج فبملج مصاةيبعظا جمإلصك ةسناؤ جمصبسظئل جإس خةمم ) اك 
ج جدنةعؤ جلبخفضؤ(مصاةيبعظا جغاةج؛س  فؤ جمصاةيبعظا سخظاؤ

 مصةسرمؤ.
جحبلجمصفربلجع مج اك ج -3 جلبهظ جمصلةمة جسمص اجاا  لب سظاججةمةةو

مصذيج سفبوج فبملجسجقيعجدظصبسظئلجمإلصك ةسناؤ( و)إمةم  سسظئلجمصةيع
 ص  مك  لاكبظ  دةسو هذم مص ب ا .

ل ج )هائظاجمص في مبقشاجعة،جهذمجمصاشىىىىةس جع مجمصنىىىى اظاجمصةقظداؤجإناظج

نتجمإلل ةىظل(ج لظجإذمج ظ مأللبملج غنىىىىىىىلصا ا قىظاجلكىظيفىؤجلاىظديىؤجصالةيؤج

 مصفظصاؤ.جسمص هةوجمصضةمقاجسلفظردؤج ابملجمإلرهظوج

ة دآيظا إمسظداؤ صهذم مصاشىىىىةس  هب حيايؤ أنه دلة عةة سىىىىببماو مكبو  لظ مقشىىىىّ

جمكفاجل جمصقاىىظنىىظاجمصا ىىظحىىؤجع ججااعجمصا لىىظل ا جمصىىذم ج ىىظنبمج هبىىظكجلىىظ

وجمصيببماجغاةجمصةسىىىىااؤجإلجةمتجللظلال ه جمصاظصاؤوجلاظجمتقيجإصمجمنىىىى خةلب

مس سظدؤجإمسظداؤجل جمصنباجسدظص ظصاج فن جننبجمصشابلجمصاظصاوجع مجأللجأوج
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ال  فّل لفّل أشىىىىىىكظل مص ل ّ  سسىىىىىىظئلجمص بماىىىىىىلجمالج اظعا.جسمصةيظيؤجمصةقااؤج

 .مص ي اةمؤو دل  لّبل ع م مصاهظرما مص ا  ل قة ر اوة  ألشكظل مص ل ّ  هذه

  ةمخلجمصةيظيؤجمصةقااؤجلعجمصةيظيؤجمصال بلظ اؤوجألوجلل  ج يباظاجمصبسىىىىىىىظئطج

مصةقااؤ   ا ّب  فظتما لل بلظ اؤ للاّبؤ. سيا هذم مصنىىاظاو مااّو مصال ّيبو دا  

قااؤجسمصةيظيؤجمصال بلظ اؤوج بنهظجلسابعؤج فظتماج يضىىاجدظسىى خةممجمصةيظيؤجمصة

سسظئل لل بلظ اؤ صبسظئط سقيت من شظر مصكبلقاب ة مصشخرا سسجبقه يا  ّل 

لكظوجسزلظو.ج اظج شىىىىالجمصةيظيؤجمصال بلظ اؤوجع مجسىىىىقالجمصاةظلجالجمصفرىىىىةوج

  قبصاظنالبمضاعج أل جمصال بلظاجسأسمجمصابا جمصةقااجمصيظئ جع مجمصسقةجمص

Boolean algebra  سمص ف ال مصلةقيو سها لبمضىىىاع لهّاؤ دظصبنىىىقؤ ص ةيظيؤ

 .مصال بلظ اؤوجإناظجص ج نقيهظجأمؤجلهظرماج اظث اؤجسمسلؤجمإلن شظر

إو ظهبر مصةيظيؤ مصةقااؤ أثظر مصلةمة ل  مص ل ايظا سحّث ع م  ابمة للظماة 

مصايظمامجمصبمجبجمسىىى خةملهظوجقاظسجلخ  فؤ.جإناظجمقيمجمص بمي جلفةسقمجدشىىىأوج

ن ةم صبجبق لرىىظقر لخ  فؤ  يةّم للظماة لخ  فؤو دلضىىهظ لقه  ص شظمؤ أس غاة 

 ققا .

ا ثامن  الخالصةالتوصيات و: ا
 

بقيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتبني  ىيوصفي النهاية 
 :إصدار الهوية الرقمية من خالل

 .إستطالع آراء مقدمي خدمات البطاقات الرقمية -

 

 

 

 
o مل ةظلج كببصبجاظجمصال بلظا:جص افظي ؤجع مجن ظمجمصال بلظ اؤج

سمالل ةظلجص ب  جسمصيبمنا جسجمصلالجلعجيةم جسحةماجمالل ةظلج

 ص افظي ؤجع مجحن ج اقا جمصيبمنا .

 حاظمؤقظقلجمصال بلظاجمصشخراؤوجل جمصضةسريجلخظطةجحاظمؤج  .2
 مص شةملظا لع م لظر، ال داظ ص لاالت سمصشخراؤ مصاظصاؤ مصال بلظا

 مأللبمل غنل لكظيفؤ سقظنبو مصارظرم سةمّؤ قظنبو سااظال مصبظيذة
جمصشخراؤج مالرهظو س ابمل جص قاظنظا جمصلظلؤ جمصفاظمؤ سقظنبو

(Global Data Protection Regulation - GDPRجمصرظقرج)
جد ظرمخج جمألسرسدا جمإل فظق جسلس م جمألسرسدا جمصقةصاظو ع 

.جإذجل جمصااك جموج بز جمصال بلظاجمصشخراؤجقسوج27/4/2016
جع اهظ جمصفربل جلخبصؤ ججهظاجغاة جع م جمصلاال جهبظج .لبمييؤ ل 

كظيفؤ  نّةو مصال بلظا مصخظاؤ سمصالظلالا مصاوسرة ضةسرةجل
جمصاظصاؤج جمصال بلظا جسةمؤ جع م جآل  جدشكل جسمصففظظ سمالد ومز

  مصشخراؤجص لاالت.
 

ا   (Digital Literacyمحو األمية الرقمية ): سابعا

 شىىىىىىاةجمصةيظيؤجمصةقااؤجإصمجقةرةجمصفةقجع مججاعجلل بلظاجسمضىىىىىىفؤجس ياااهظج

س يةماهظوجل جخاللجمصك ظدؤجسسسىىىىظئطجأخةىجع مجلخ  فجمصابرىىىىظاجمصةقااؤ.ج

م ّ   ياا  مصةيظيؤ مصةقااؤ ل  خالل لهظرما مصفةق يا مصيبمعة مص شبمؤ سمصك ظدؤ 

سمص رىىىىظلا جسمصاقظعؤوجسقةر هجع مجإن ظججمصبرىىىىبصجسمصرىىىىبرجسمصرىىىىباج

دظسىىىى خةمم مص كببصبجاظ. سيا حا   ةّ و مصةيظيؤ مصةقااؤ أاىىىىال ع م مصاهظرما 

هذم  ية  فّبل دلض  كؤو ي اؤ سأجهوة مصكبلقاب ة مصانىىىىىى ي ؤ ع  مصشىىىىىىق مصةقا

مص ة او نفب مألجهوة مإلصك ةسناؤ مصسبمصؤو جّةمت ظهبر مإلن ةنت سمسىىىىى خةمم 
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خلق هوية مصرفية رقمية ضمن قاعدة بيانات موحدة وكاملة يمكن  -

مرتبطة نظام ممكنن  (Digital IDمثل) الوصول إليها بسهولة

  (eKYC). عميلكإلجراءات إعرف 

 

إصدار تعاميم وقوانين تنظم وضع سقف محدد لحجم الحسابات،  -

وفرض بعض القيود على القيمة التراكمية للمعامالت، و/أو قنوات 

 Risk Based) الوصول إلى األموال، على أساس المخاطر

KYC) .ا لقيم الحسابات ، ويجب أن تتدرج على عدة مستويات وفقا

ا، األمر فكلما إرتفع حجم الحسا ب وحركته، ترتفع المتطلبات تدريجيا

الذي يسهل إجراءات فتح الحسابات ويحد من المخاطر. مما يؤدي 

إلى خفض مخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وبالتالي تمكين 

شريحة أكبر من العمالء خاصة توي الدخل المحدود منهم من 

 .الوصول إلى منتجات مالية مبّسطة

 

ل البطاقة الرقمية من خالل المؤتمرات والمحاضرات نشر الوعي حو -

واإلعالنات والتركيز على طالب الجامعات ألنهم يشكلون المصدر 

 األف ل للمستخدمين المحتملين للبطاقة الرقمية المصرفية.
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