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 المقدمة

 متنوعةقدم خدمات مالية وغري مالية ت منظمة غري حكومية كأول 2003املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر أنشأت يف العام          
 يف اليمن. فقر والبطالةدود والتخفيف من معدالت الالدخل احملاألنشطة وذوي  ألصحابوفعالة لتحسني املستوى املعيشي 

ألف عميل  100يف اليمن حيث وزعت أكثر من مؤسسات قطاع التمويل األصغر  أكربتعترب املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر من 
مؤسسة  كأولكما انه مت تصنيفها  ،  2018حىت هناية يونيو  تراكمي وبلغت امجايل حمفظتها اىل أكثر من مليار ومخسمائة مليون رايل ميين

 .2018عدد العمالء اجلدد يف الربع االول من عام  من حيث أصغرمتويل 

 

 الراهنة في اليمن التحديات

 

 الوضع التنموي احلايل والشمول املايل 

قبل األزمة  اليت كانت يف ازدايدالتقديرات إىل أن نسبة الفقر  يعترب اليمن من أفقر البلدان يف املنطقة العربية حيث تشري        
يف  يف املائة  80تصل اىل و  ،2012يف املائة عام  54.5إىل  2009يف املائة من السكان عام  42ارتفعت من السياسية األخرية 

معدالت الشمول املايل  وتعد اعة بسبب تداعيات احلرب القائمةكما اهنا مقبلة على جم  حسب تقديرات االمم املتحدة، 2017 هناية
يف املائة فقط من البالغني لديهم حساب مصريف رمسي وفقا لبياانت  6 ابملقارنة مع نظرياهتا يف املنطقة حيث أن جدايف اليمن منخفضة 

 .ر العاملي لتعميم اخلدمات املاليةللمؤش 2014عام 

حاجة اىل الفرص  هناكافريقيا و مشال يف منطقة الشرق األوسط و عدالت املاليمن تعترب من اعلى  يف معدالت البطالة كما ان         
ومتثل احلاجة اىل موارد لالستثمار من اهم املتطلبات  ،عهم والوصول اىل اخلدمات املاليةمن البدء مبشارياألفراد  متكن اليت االقتصادية

 خلق وظائف.اهم احللول لتوفري سبل املعيشة و للمشاريع القائمة واجلديدة وميثل التمويل االصغر من 
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الداخلية واخلارجية بشكل سليب على كل القطاعات، منها قطاع التمويل األصغر حيث نتج ارتفاع  واحلروباثرت االحداث األخرية 
بسبب عدم سداد العمالء ملديونياهتم والناتج عن فقداهنم ملشاريعهم او اصوهلم إضافة اىل ضعف القدرة  يف املائة 100نسبة املخاطر اىل 

األثر يف ارتفاع تكاليف هلذه االحداث ب او فقدان كثري من الناس لوظائفهم، كما كان أيضا الشرائية لدى الناس بسبب انقطاع الروات
 .اخلدمات واملواصالت واالتصاالت القرض بسبب انعدام وارتفاع أسعار املشتقات النفطية وارتفاع األسعار

 املعلوماتخدمات االتصاالت وتكنولوجيا 

بنية حتتية بني ما هو مقدم حاليا من تكنولوجيا املعلومات و و  االتصاالتخدمات بني ما ميكن ان تقدمه توجد فجوة كبرية 
لفيديو اباملؤمترات  ،الرسائل القصرية ،مثل خدمات الصوت األساسية تكنولوجيا املعلوماتو  خدمات االتصاالت ان ثالزمة، حي

 .عن بدائل فّعالة متكن املؤسسات واالفراد من االتصال التحدايت نقاط فرصة للبحث هذه متثلوابلتايل  ،وخدمات اإلنرتنت ليست جمزية

ض توفر البنية التحتية الداعمة الالزمة )الطاقة الكافية، افرت ابمعظم األحيان مصممة  ابإلضافة اىل ان أنظمة شبكات االتصاالت احلالية يف
 إىل ذلك(.العاملة املاهرة املطلوبة للتشغيل وما البشرية املباين، قابلية النفاذ، القوة 

النقص  يلي: ما لتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملؤسسات العاملة  واجهاتاليت املوجودة يف اليمن و ومن اهم التحدايت        
موازية طاقة وابلتايل فان احلصول على  مناسبة، أبسعارالعامة عجزت عن توفري طاقة مستمرة  ءالكهرابحيث ان مؤسسات  الطاقة يف

بعد ذلك بدائل  أتيت وغري مضمونة،عرب مولدات الطاقة، اال ان املشتقات النفطية كذلك غري متوفرة يكون  لديزل او البنزينابتعمل 
االهم يف حياتنا  لألجهزةالطاقة اليت ال تنضب كالشمس، واليت متثل هي كذلك حتّدي لتوريدها وتنصيبها مبا يوفر احلد االدىن من الطاقة 

 24بئة وشحن املوابيالت اىل شحن اجهزة احلاسب اىل احلفاظ على اجهزة اخلادم خالل اوقات الدوام الرمسي اوال مث اىل اليومية منها تع
 اايم يف االسبوع. 7ساعة يف اليوم اىل 

لنفاذ صعوبة اوكذا وابلتايل تكاليف السفر واملواصالت يف ضل انعدام املشتقات النفطية  وعورة التضاريسكما ان التحدي يتضمن 
صعوبة إقامة و  يف اماكن أخرى، أفضلاليت وجدت فرص معيشة  قص اليد العاملة املاهرةكما ان احلرب ادت اىل ن  ،ملعدات العمل والنقل

للمحافظة على احلد االدىن من اخلدمة. حتدايت  هحيث ان شركات االتصاالت تواج الشبكات وصيانتها والتحدايت اليت تطرحها
 . ابهظةاصبحت  التشغيل تكاليفوابلتايل فان 

 قطاع التمويل األصغردور 

 فيه االحداث اجلارية ملا لهاحلياة االقتصادية أثناء أو بعد  إنعاشيف  قطاع التمويل األصغر من أهم األدوات الفعالةحيث ان 
وخصوصا بعد توقف معظم املؤسسات والبنوك  يف إجياد فرص العمل وتدوير األموال بني السكان وبناء السلم االجتماعي ةمضاف ةمن قيم

وانطالقا من تلك األمهية  املالية عن تقدمي تلك اخلدمات االمر الذي ازدايد حجم الطلب على مؤسسات وبنوك قطاع التمويل األصغر، 
تساعد الظروف احلالية و ات جديدة تواكب من خالل تطوير منتج ستمرار يف تقدمي اخلدمات املاليةالإىل اقطاع التمويل االصغر يسعى 

 .يف استمرار عجلة التنمية
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 التكنولوجية الفرص

ضرورة لدى املواطن اليمين، فقد اعتمدت عدة  أصبحومالءمتها لالحتياجات ان التسارع املتنامي للتكنولوجيا وتطورها           
 لوجه،بدال من االجتماعات وجها  ابإلنرتنتالتواصل  املؤسساتقبلت الكثري من و  طرق حديثة للتواصل عرب االنرتنت، مؤسسات وافراد

االوراق واصبحت االخبار تتداول عرب شبكات التواصل االجتماعي  أصلالتعامالت بدال عن  لغاءكفيلة إب  ةاإللكرتونيواصبحت الرسائل 
 ابلدرجة االوىل.

وات يف الساعة على كل بيت وحمل جتاري وتكمن اولوية الطاقة يف  100مشسي اقل من  لقد اعتاد اليمنيون اآلن على تركيب لوح
مات االهل االنرتنت يف تلقي معلو  ألمهيةشحن جهاز املوابيل للتواصل، ووجدت وصالت شحن مودمات االنرتنت سوقا جتاراي كبريا 

ن اهم املواقع ن" م"اين االنفجار اآل كالفيس بو حت جمموعة معرفة ماذا حيدث يف البلد. اصبخر الشارع قبل واالصدقاء وماذا جيري ا
يف الشارع، كما اهنا اصبحت  العام ملا حيدث االجتاهاب متثل  ها االفراد مبا يدور حوهلم. واصبحت جمموعات الواتساليت يزود ةاالخباري

يف الداخل  ر خارج اليمن يتواصل مع اهلهمهاج وسيلة التواصل مع جمموعات االصدقاء واالهل، خاصة ان حوايل مليون ونصف ميين
 عرب االنرتنت.

 

 المالية لتعامالتفي ا (WhatsApp)الواتس اب استخدام 

كوسيله لتبادل معلومات احلواالت املالية بني اب   تستخدم الواتس ركات الصرافة وحتويل االموال بدأتن شنتباه أباإللفت           
ترب ذلك كافيا لدى اب ويع الواتسعن طريق ، حيث ان الصراف قد يرسل صورة التزام ابلسداد وسطاء الصرافةاملستفيدين وكذلك 

ملعامالت املهمة كصور لنقل صور ا أيضا وسيله فّعاله أصبحاب  بل ان الواتس يف ظل تعامل مسبق،ديونية املثبات إل األخرالطرف 
 وقة للتعامالت املالية.اب كطريقة موث ومن هنا اتت فكرة استخدام الواتس، املستندات

واالستالم واالطالع  االرسال أتكيداب والدقة العالية يف  للموثوقية املعتمدة يف برانمج الواتس نظرا بهللمتعاملني  جاءت فكرة الواتس اب
املتعاملني ضمن اب اململوك من شركة فيسبوك مع كافة  كما ان استخدامها تفرض التعامل مع طرف واحد وهو الواتس  على الرسائل،

كما ان اخلدمة اجملانية متثل فرصة للمتعاملني معها وهو   طالع عليها حمدود،الشبكة وابلتايل فان خطر تناقل املعلومات وضياعها واال
 حسب احصائيات الشركة.  2017من مليار ونصف مستخدم نشط حىت هناية  أكثرسبب يف كوهنا االكثر انتشارا على االطالق وهناك 
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املتعلقة ابلرتويج واملصادقات و  جتاهلها نال ميكاب فرصة  املتناهية الصغر جتعل من الواتسض و ارتفاع تكاليف القر ت الوقت فان يف ذا
متثل تكاليف كبرية جدا وغريها املعلومات املرتبطة بتعامالهتم  أبهمومتابعتهم يف السداد الشهري وموافاهتم واشعارات العمالء  امليدانية

 عائد املتوقع منها. لمقارنة اب

يف احلجم وتتطلب استثمارات  وحمدودةومكلفة لكل رسالة  تعترب قصرية جدا (SMS) عرب رسائل احملمول القصرية املشاهبةاخلدمات 
االمر استقبال الطلبات والتعامل مع الرسائل القادمة من املتعاملني. كما ان تعدد شركات  بما تطل إذاخاصة للتعامل معها خاصة 

رسائل اشرتاك كما ان ثقافة العمالء لألرقام القصرية تكمن أبهنا ة مع عمالء كل شركة اتصال خمتلفة،  االتصاالت يتطلب تعليمات خاص
استخدامها ويرتددون كثريا يف استخدامها، هذا على غرار يتجنبون العمالء يرتتب عليها تكلفة مضاعفة كخدمات مضافة وابلتايل فان 

علومات من مزود خدمة االنرتنت. إن من لو اهنا قد تكلف العميل خدمات م الذي اعتاد املستخدم على اهنا خدمة جمانيةاب  الواتس
ل ارسال واستقبال الرسائل النصية حبيث جيعل من تكمن يف توفري وسيلة التواصل مع العمالء من خالاب  خدمة الواتس اهم مميزات

  قرب من املؤسسة. أكثرالعمالء 

 

 تطبيق خدمة الواتس اب  فوائد

 حماور. عدةاب يف  صغر من خدمة الواتساملؤسسة الوطنية للتمويل األ لقد استفادت       

حيث  وموقع العميل اجلغرايف املسافةبغض النظر عن كوسيلة تواصل سهلة ويسرية وسريعة مع العمالء   هماستخدامهها ااوال: و  •
 عوائق وال تشويش يف هذا التطبيق وسريع االستجابة. توجد أنه ال

اب  املرافقة جتعل استخدام الواتس يتمتعون خبدماتهالذي و  عمالءتوفر لدى األغلبية من الم، فإنه لتطبيق جمايناثنيا: كون ا •
املرافقة االشعارات خدمات  كوكذلخالله تبادل املعلومات من ميكن كما   والتفاعل معها،لتعامل مع املؤسسة سبب ونتيجة ل

من اهلية العميل وسرية البياانت وخدمات النسخ  كالتأكداب  للواتس كما تستفيد املؤسسة من اخلدمات املرافقة   ،للربانمج
 االحتياطية وغريها.

 تمن انشاء محال املؤسسة الصوت، وإرسال ملفات أيضاً، كما ميكنميكن من خالله إرسال الصور والفيديوهات و اثلثا:  •
ربطها بنظام املؤسسة املعلومايت لتوفري رسائل خمصصة للمستخدم حسب نوع اخلدمة تسويقية انجحة ولفت انتباه العمالء و 

على سبيل  ،واملتعاملني معهااملطلوبة وما اىل ذلك من ختصيص اخلدمة واملعلومة للمستفيد مبا يف ذلك العاملني لدى املؤسسة 
وتقييم العمالء وانتاجية مسئويل  كاإليراداتاملدير التنفيذي اشعارات يومية تلخص اهم مؤشرات االداء املؤسسي   يتلقىاملثال، 

االستحقاق ملعرفة  لعمالئهصل مسئول االقراض على معلومات واملتأخرات وغريها، كما حياالقراض ومستوي التحصيل 
 وكذلك مدراء الفروع ملعرفة مؤشرات فروعهم وتقارير تقييم موظفيهم وهكذا. والسداد واملتابعة، 
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 شكل التطبيق

خدمة العمالء من  وميكن ملسئول ،رقم هاتفهمع العميل عن طريق  املرسلة واملستلمةلرسائل ل ويب ميثل واجهة (1الشكل رقم )        
  اب اخلاص ابلعميل. الرد مباشرة للعميل اىل برانمج الواتس

 

 (1) شكل                                                  

( حبركة عمالئهم املتعلقة ابلسداد اخصائي التمويل) مسئويل االقراض إلعالمرسلها النظام يمن الرسائل اليت  منوذج( 2يف الشكل رقم )
  واالستحقاق واملتابعة حىت حلظة اصدار التقرير.

 

 (2شكل )                                                  
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ومتوسط القروض املصدرة  اب تبني فيها حالة كل فرع يف اترخيه من حيث امجايل جند صورة من برانمج الواتس (3)الشكل رقم  يف
احنرافات وتقدمي  العليا للمؤسسة يوميا ملراقبة اي لإلدارةهذا النوع من الرسائل يصل  املتوقع،ر االنتاجية حسب يومي ومؤشبشكل 

 النصح والشكر الالزم.

  
 (3شكل )                                                  

 

 

 

 

قوم به مسئول خدمة العمالء يف االدارة العامة واليت متكن ادارة خدمة العمالء من متابعة اداء الفروع ( جند مثال ملا ي4رقم )يف الشكل 
 .خدمة العمالء يف الفروع مع العمالء وموظفييف الرد على استفسارات العمالء ومتابعة النقاش بني العمالء 
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 (4شكل )                                                  

 

 الخالصة

داء املؤسسة أ إلدارةالتكاليف  وأبقلصغر هو استثمار كل التكنولوجيا املتاحة ان ما تتطلع إليه املؤسسة الوطنية للتمويل األ         
اب يف تقدمي خدمات مالية والواتس  كالفيس بو والتواصل مع العمالء بسهولة ويسر واالستفادة من استثمارات املؤسسات العمالقة مثل 

من التكاليف  متكن املؤسسة من تطوير تعاملها مع العمالء والتخفيف اخلدمات هذه ظروف استثنائية،مة لتعزيز سبل املعيشة ويف مه
 مناالقراض  سئويلملمهم  تسهيلفعالية تبادل املعلومات واالشعارات ليتمكن العميل من االستفادة من التمويل يف نفس الوقت  وأتكيد

 سهل.الفاعلة واملستمرة وتقدمي خدمات أفضل وأارة من الرقابة املتابعة ومتكن االد

 المؤلفون

يف ادارة االعمال  دكتوراهصغر يف اليمن، حاصل على فيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل األد. شرف مطهر الكبسي، املدير التن .1
 من جامعة فينكس يف الوالايت املتحدة، وماجستري يف ادارة االعمال من جامعة موري احلكومية يف الوالايت املتحدة. 

يف علوم  سحاصل على البكالوريو  م. ماجد سعيد، مدير تقنية املعلومات يف املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر يف اليمن، .2
 هلند.اعة دهلي يف وهندسة الكمبيوتر من جام

 م محلل ومطور نظم معلومات2007 

 الهند –دبلوم إدارة قواعد البيانات  2006  م رئيس قسم التطوير 2007 •

 جامعة عدن –بكالوريوس تخصص )علوم وهندسة الكمبيوتر(  :2007 •

 ، تحليل اإلعمال، إدارة الموارد، الرقابة المالية، الدمج وتطوير التطبيقات(األزإدارة المشاريع، إدارة حصل على دورات تدريبية متخصصة في )إدارة تقنية المعلومات،  •

 :الخبرات السابقة

 م محلل ومطور نظم معلومات2007 •

 م رئيس قسم التطوير 2007 •


