
سلسلة ابتكارات تكنولوجيا املعلومات التي تصدرها اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء

آالت الصراف اآللي
. Echange, LLC موعة االستشارية ملساعدة الفقراء، وشركةستيف ويالن، مبساهمة من كلٍ من موظفي ا

تتولى آالت الصراف اآللي (ATM) مهمة القيام بالعديد من املعامالت 

التي لوالها لشغلت انتباه املوظفني: فهي تتميز بقدرتها على تنفيذ 

ــول اإليداعات  ــد من املهــام مثل توفير معلومات احلســاب وقب العدي

ً عن حتويل  وســحب القروض التي متت املوافقــة عليها من قبل فضال

األمــوال. ويزيح اســتخدام آالت الصــراف اآللي عــن كاهل املوظفني 

ــاء االهتمام باخلدمات الشــخصية، وفي  املســؤولني عن القروض عن

ً من اخلدمات.  ــا نفــس الوقت بإمكانها تقدمي مجموعة أوســع نطاق

ــر آالت الصــراف اآللي أكثر فعالية بالنســبة إلى مؤسســات  وتُعتب

التمويل األصغر التي تقبل املدخرات وتنشــد خدمة العمالء في عدة 

ً لتكلفة اآللة  أماكن و/أو أثناء ســاعات خارج دوام العمــل. لكن نظرا

ً عن ضرورة  الواحــدة والتي قد تصل إلى 35 ألــف دوالر أمريكي فضال

وجود شــبكات اتصاالت وكهرباء ميكن االعتماد عليها، فقد ال تكون 

تقنية آالت الصراف اآللي هي اخليار األول بالنسبة لكافة مؤسسات 

التمويل األصغر. 

من يتعني عليه النظر في استخدام آالت الصراف اآللي؟
ــل األصغر في اســتخدام آالت الصراف اآللي  تنظر مؤسســات التموي

ً على املوظفني وعندما  عندما تشكل كميات كبيرة من املعامالت عبئا

ــة احتياجات العمــالء وعندما تتيح  ال تكفي ســاعات العمــل  لتلبي

ــح ملؤسســات التمويل األصغــر فرصة تقدمي مجموعة أوســع  اللوائ

 ً ً جذابا ً من اخلدمات املالية. وال يُعتبر استخدام التكنولوجيا حال نطاقا

ــة تقبل املدخــرات، إذ إن االســتثمارات  ــت املؤسســة املعني إال إذا كان

ً في شــبكة آالت الصــراف اآللي هي من  ــع مقدما ــرة التي تُدف الكبي

الضخامــة بحيــث ال يجدي معهــا اقتصــار اســتخدامها على دفع 

ــد ترغب بعض مؤسســات التمويل األصغر في  القروض فحســب. وق

النظــر في اســتخدام آالت الصــراف اآللي أو الشــبكات البســيطة 

ُســتخدمة في االستعالم عن الرصيد وقراءة البطاقات للوصول إلى  امل

العمالء في املناطق الريفية أو الســكان املنتشــرين على نطاق واسع. 

فبالنسبة لهذه املؤسســات، قد يكون حتديد موقع آلة الصراف اآللي 

في مركز إحدى األسواق أقل تكلفة من فتح فرع هناك. 

كيف تعمل آالت الصراف اآللي؟
ــوي آالت الصراف اآللي على وحدتني إلدخــال البيانات (فتحة قارئ  حتت

البطاقات ولوحة املفاتيح) وعلى أربع وحدات إلخراج البيانات (شاشة 

العرض وجهاز الصرف التلقائي ووحدة طباعة اإليصال والسماعات). 

ــي تربط بني آلة الصراف اآللي مباشــرة  وال تكــون آلية االتصاالت الت

بشبكة مضيف آلة الصراف اآللي، مرئية للعميل. وهناك شبه كبير 

بني عمل آالت الصراف اآللي وجهاز الكمبيوتر، حيث تأتي مزودة بنظام 

تشــغيل (غالبا نظام التشــغيل OS/2) وبرنامج تطبيق معني خاص 

باتصاالت وواجهة املســتخدم. وحيث إن معظــم آالت الصراف اآللي 

ــام التعريــف  ــات ذات الشــرائح املمغنطــة وأرق تســتخدم البطاق

ــد هوية أصحاب احلســابات، قد تســتخدم  الشــخصي (PIN) لتحدي

ــزودة مبيزة التحقــق ببصمة  ــات الذكية امل األنظمــة األخــرى البطاق

األصبع. (للمزيد مــن املعلومات انظر مقالتي "تكنولوجيا املقاييس 

احليوية" و"البطاقة الذكية" من عن سلســلة ابتكارات تكنولوجيا 
املعلومات الصادرة عن اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء.)  

ــراءة املعلومات من بطاقة العميل  تقــوم آلة الصراف اآللي بتوجيه ق

وطلب العميل إلى املعالج املضيف، والذي بدوره يقوم بتوجيه الطلب 

إلى املؤسسة املالية اخلاصة بالعميل. وإذا كان صاحب احلساب يطلب 

ــل األموال  ً، فيصدر املعالج املضيف إشــارات من شــأنها حتوي نقــودا

ً (EFT) من احلســاب املصرفي للعميل إلى حســاب املعالج  ــا إلكتروني

املضيــف. ومبجرد حتويل األموال، تتلقى آلة الصــراف اآللي رمز اعتماد 

ــذ االتصال والتحقق  مينحها صالحية صــرف النقود. هذا وميكن تنفي

واالعتمــاد بعــدة طرق. كما ميكن اســتخدام اخلط املؤجــر أو االتصال 

الهاتفي أو روابط البيانات الالســلكية في االتصال بالنظام املضيف، 

حســب التكلفة وكفــاءة البنية األساســية. وميكن وضــع األنظمة 

ً من شــبكة حتويل  ــل أو أن تكون جزءا املضيفــة في مؤسســة العمي

 ً ً. كما ميكن أن تدعم شــبكة حتويل األموال إلكترونيا األموال إلكترونيا

معامــالت بطاقات اخلصم باســتخدام أرقام التعريف الشــخصي أو 
ــر أيضــاً ــع. وتتوف ــات االئتمــان باســتخدام التوقي معامــالت بطاق
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 ً  خدمات نقاط البيع التي تستخدم أرقام التعريف الشخصي. وغالبا
ــا إقليميًا، كما هو  ً نطاقً ما تأخذ شــبكات حتويل األمــوال إلكترونيا
احلال بالنســبة لشركة أتودا أورا (A Toda Hora ATH)  في بورتريكو، 
ــي وأمريكا  ــى منطقــة البحــر الكاريب ــا عل ــي ينصــب تركيزه والت

الوسطى. 

متطلبات آالت الصراف اآللي
• بنية أساسية ميكن االعتماد عليها لشبكتي الكهرباء واالتصاالت

• أســعار اقتصادية خلطــوط االتصال الهاتفــي أو اخلطوط املؤجرة 
واصصــة من أجل إرســال البيانات واســتقبالها مــن وإلى آلة 

الصراف اآللي.
ــات العمالء عليها  ــم تخزين بيان ــات مركزية حيث يت • قاعــدة بيان

للتحقق من الرصيد
ــر خدمة ما بعد البيع ودعم يعتمد عليه من قبل املورد أو من  • توفي

الطرف الثالث
ــع البطاقات ومراقبة أرقام  • موارد وإجراءات عمليات راســخة لتوزي

التعريف الشخصي
• توفير فئات صحيحة من العملة

• أنظمة إلمتام التحويالت النقدية إلى آالت الصراف اآللي بأمان
• إجراء بعض التعديالت لضمان حتقيق االستخدام الفعال، كأن يتم 
ــر امللمني  تضمــني إرشــادات شــفوية لتوجيه املســتخدمني غي

بالقراءة والكتابة

منافع وتكاليف آالت الصراف اآللي

املنافع
• يتيــح الوصــول املرن للعمــالء إمكانية الوصول إلى حســاباتهم 

حسبما يتراءى لهم.
• عدم احلاجة إلى تواجد موظفي مؤسسات التمويل األصغر للقيام 

ً أكبر خلدمة العمالء. باملعامالت مما يفسح لهم مجاال
• تالئم ساعات التشغيل املتزايدة جداول مواعيد العمالء.

• إمكانية الوصول إلى مزيد من العمالء خارج نطاق شــبكة الفرع، 
.ً كما هو احلال في املراكز السكانية األصغر حجما

ــد من األمــوال بتكلفــة منخفضة حيــث تعمل آالت  ــر مزي • توفي
الصراف اآللي على تيسير إيداع املدخرات بالنسبة للعمالء.

التكاليف
تختلــف التكلفة باختالف جهة تقدمي التكنولوجيا وبالكيفية التي 
يتم بها تشغيل شبكة آلة الصراف اآللي. إذا كان بإمكان مؤسسات 
ــي قائمة  ــل األصغــر عقد شــراكة مع شــبكة آلة صراف آل التموي
بالفعل و/أو شــركة تشــغيل الشبكة، فســيحد ذلك من النفقات 

التشغيلية التي تقع على عاتق مؤسسة التمويل األصغر. 
ً أو رسوم االشتراك بالشبكة  • تكلفة امتالك املعدات مقدما

ــي وتوصيلها  • رســوم اإلعــداد اخلاصــة بتركيــب آالت الصراف اآلل
بالشبكة

•  رســوم االستخدام، ســواء على أســاس املعاملة الواحدة أو على 
أساس شهري

• رسوم اخلدمة السنوية أو الشهرية مقابل الدعم
• تكاليــف االتصــاالت اخلاصــة باالتصال الهاتفي أو اخلــط املؤجر أو 

روابط البيانات الالسلكية

تكون التكاليف األولية مرتفعة، وباألخص إذا قامت املؤسســة بإنشــاء 
شــبكة خاصة بها. يتراوح سعر شــراء آلة الصراف اآللي الواحدة بني 20 
ألــف إلى 35 ألف دوالر أمريكي. بينما تتراوح تكلفة البطاقات املمغنطة 
ــى 0.50 دوالر أمريكي للبطاقة الواحدة، وعادة ما تبلغ تكلفة  بني 0.25 إل
ــة للبطاقة الواحدة. وال  ــات الذكية مــن 6 إلى 10 دوالرات أمريكي البطاق
توجد ضرورة الستخدام اتصال إنترنت متزامن مع آالت الصراف اآللي التي 
تستخدم البطاقات الذكية، طاملا كان بإمكان آلة الصراف اآللي احلصول 
ــة من خالل الرقاقة اإللكترونية الدقيقة  على بعض بيانات العميل املالي
ــزم وجــود الرقاقة  ــه قد يل ً بأن ــة. علما ــة الذكي ــى البطاق املوجــودة عل
ــة الدقيقة وخدمة اإلنترنت الالســلكية عندما تكون أنظمة  اإللكتروني

االتصاالت باهظة التكلفة أو ال ميكن االعتماد عليها.  

تطبيقات التمويل األصغر
متكنت كل من مؤسســة برودمي إف إف بي (Prodem FFP) في بوليفيا 
و بنك (Banco Ademi)  في اجلمهورية الدومينيكية وبنك (MEB) في 
ــي بأشــكال مختلفــة لتلبية  ــر آالت صــراف آل كوســوفو مــن توفي
احتياجــات عدد كبير من عمالئهــم الذين ال مثيل لهم باإلضافة إلى 
البنية األساســية لالتصاالت وتكاليف املشــاركة في شــبكات آالت 
الصــراف اآللي. وال تتوفر دراســات أثر متعمقة حول مزايا اســتخدام 

تقنية آالت الصراف اآللي، إال أن هناك ميزتان كبيرتان ملموستان. 

مؤسسة برودمي إف إف بي (بوليفيا)
جنحت مؤسســة برودمي إف إف بي، التي تقوم على خدمة 43 ألف عميل ممن 
ــة، في تركيب 20 آلة  يعيــش معظمهم في املناطق الريفية أو شــبه املدني
صراف آلي ذكية (SATM) داخــل فروعها. وتتميز آالت الصراف اآللي الذكية 
هذه عن غيرها في أنها تستخدم قارئات بصمات األصابع للتحقق من هوية 
ً من اســتخدام تقنية رقــم التعريف الشــخصي. عالوة على  ــل بدال العمي
ــة بثالث لغات ملســاعدة املســتخدمني غير  اســتخدام اإلرشــادات الصوتي
ــر مزيد من التفاصيل  امللمني بالقــراءة والكتابة أو أنصاف املتعلمني. (تتوف
ــة الذكية اخلاصة  ــة والبطاق ــا املقاييس احليوي حــول تطبيقات تكنولوجي
ــات الذكية" و"تكنولوجيا  مبؤسســة برودمي إف إف بي في مقالتي "البطاق
املقاييس احليوية" من سلسلة ابتكارات تكنولوجيا املعلومات الصادرة من 
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وبعد عام واحد من نشــر البطاقات الذكية، قدمت مؤسسة برودمي إف 
إف بي خدمة إجراء املعامالت النقدية عبر آلة الصراف اآللي لعمالئها. 
ــات املالية  ــة تضــم كل البيان ــة الذكي ــة البطاق ــى أن رقاق ً إل ونظــرا
ــى البطاقة،  ــق املعامالت في احلال عل ــل، يتم تطبي األساســية للعمي
ــى موقع املعاجلة  ــي بتحديث البيانات عل بينما تقــوم آلة الصراف اآلل
ً فقط. هذا ومتكنت مؤسســة برودمي إف إف بي من  املركــزي مرتني يوميا
ً من مصاريف اســتخدام  ــر حوالي 800 ألف دوالر أمريكي ســنويا توفي
ً من البطاقات  شبكة اإلنترنت، وذلك باستخدام البطاقات الذكية بدال
ــت متزامــن. ــي تتطلــب اتصــال إنترن ذات األشــرطة املمغنطــة، والت
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ً إلى احلد من خطر حدوث  كما يؤدي اســتخدام البطاقات الذكية أيضا

ــي وذلك ألن  ــرودمي إف إف ب ــال في املكتب الرئيســي ملؤسســة ب احتي

ــة للعميل.  ــات مالي ــا هــي التي حتمل أحــدث بيان ــات وحده البطاق

  (Innova Empresarial) استعانت مؤسســة برودمي إف إف بي بشركة

ــة واملقاييــس احليوية  ــات الذكي ــارئ البطاق ــة لدمــج نظــام ق احمللي

والشاشــة وجهاز الصــرف التلقائي، مع إبقاء ســعر كل آلة من آالت 

الصــراف اآللي أقل من 20 ألف دوالر أمريكي. وتخطط املؤسســة إلى 

توسيع نطاق شبكة آالت الصراف اآللي اخلاصة بها لتصل إلى 36 آلة 

ــي في كافة  ــول نهاية عــام 2003 وإلى تركيــب آالت الصراف اآلل بحل

ً بحلول يونيو/حزيران 2004. فروعها البالغ عددها 54 فرعا

وكانت امليزة الرئيســية التي عادت على مؤسسة برودمي إف إف بي من 

ــدر أكبر من الراحة  اســتخدام شــبكة آلة الصراف اآللي هي إتاحة ق

ــع واســتخدم العمالء آالت  ــة الودائ ً عــن ازدياد تعبئ للعمــالء، فضــال

ــي في إجــراء العديد مــن املعامالت التي كانت تشــغل  الصــراف اآلل

اهتمام املوظفني سابقاً، باإلضافة إلى قدرتهم على مزاولة أعمالهم 

ــذي أدى بدوره إلى جعل قدرة العمالء على  فــي أكثر من مكان. األمر ال

ً، وهو األمر الذي أدى إلى ازدياد حجم األموال املودعة  االدخار أكثر يســرا

املتوفرة باملؤسسة.

بنك (Banco Ademi) (اجلمهورية الدومينيكية)
ً وذلك من خالل  ً مختلفا ــا بنك (Banco Ademi)، فلقد انتهج نهجا أم

 ً عقد شــراكة مع (ATH)، وهي إحدى شــركات حتويل األموال إلكترونيا

التي تقوم بتشــغيل شــبكة تتكــون من 1000 آلة صــرف آلي. بينما 

متتلــك البنوك األخــرى آالت صراف آلي تدعمها شــركة (ATH)، ولكن 

 Banco) التابعــة لبنك +ADEMI ــي بطاقات اخلصــم بالنســبة حلامل

Ademi)، فيمكنهم اســتخدام أية آلة صــراف آلي في النظام. ويدفع 

ً لكل معاملة، والتي يتناصفها كل  العمــالء 0.20 دوالر أمريكي تقريبا

 .(ATH) من مالك آلة الصراف اآللي وشركة

  (Banco Ademi) ولقد راقت فكرة املشــاركة في شبكة طرف ثالث لبنك

ــى أن مواقع آالت الصراف  ــت معقولة، باإلضافة إل ألن رســوم اإلدخال كان

ــر للمنطقــة التي تغطيهــا خدمات  ــى حد كبي ــت مالئمة إل ــي كان اآلل

ا أولية قدرها 10 آالف دوالر   املؤسســة. وقد تقاضت شركة (ATH) رســومً

أمريكي ورسوم عضوية سنوية قدرها 2400 دوالر أمريكي. وكلف تطبيق 

ــة آلة الصراف اآللي بنك (Banco Ademi)  أقل من 70  ألف دوالر  تقني

أمريكي. كما قام بشراء وتركيب آلة صراف آلي مفردة في أكبر مكتب 

له ملعرفة املزيد عن عمليات آلة الصراف اآللي. 

ــي بنــك (Banco Ademi)  من توفير  ــة آالت الصراف اآلل ومكنــت تقني

ــغ عددهم 28 ألف عميل وذلك  خدمــات أكثر مالءمة لعمالئه الذين بل

ــر إمكانية الوصول طوال األربع وعشــرين ســاعة إلى  عــن طريق توفي

األموال من خالل شــبكة واســعة النطاق تضم العديد من املواقع. مما 

ا إلى تفرغ موظفي املؤسسة إلجراء مزيد من عمليات العمالء  أدى أيضً

ــول الودائع  ً من االقتصــار على مهام قب ــع الشــخصي، بدال ذات الطاب

واالستعالم عن الرصيد الروتينية. 

بنك (MEB Kosovo) (كوسوفو)
بعــد أن جتاوز عــدد عمالئه 110 آالف في غضون أربع ســنوات فقط من 

التشــغيل، جلأ بنك (MEB Kosovo) إلى اســتخدام آالت الصراف اآللي 

لتخفيف الضغط عن شبكته التي تتكون من سبعة فروع. ومع ضيق 

 Compass الوقت املتاح لعمل األبحاث الالزمة، تعاقد البنك مع شركة

Plus of Russia، وهي شركة تعمل في مجال دمج األنظمة، لتصميم 

ــي لدعم احتياجــات العمالء امللحة  وتنفيذ شــبكة آالت الصراف اآلل

ــا كانت البنية األساســية  ــر اخلدمــة على مدار 24 ســاعة. ومل ولتوفي

 MEB) ــرر بنك ــة بنية ال ميكن االعتمــاد عليها، ق لالتصــاالت اإلقليمي

Kosovo) اســتخدام االتصاالت الالســلكية لالتصال مبلقمات املعاجلة 

ا بتركيــب وحــدات جدارية آلالت  ــام أيضً ــه. كما ق ــة اخلاصــة ب املركزي

ً من الوحدات القائمة بذاتها بهدف حتقيق أمان أكبر.  الصراف اآللي بدال

ــات إدارة آالت الصراف  وقامت شــركة (Compass Plus) بتوفير برمجي

اآللي للتحكم في املعامالت ومراقبتها. 

بالرغم من أن تكلفة اســتثمار بنك (MEB Kosovo)  في آالت الصراف 

اآللي السبع عشرة األولى قد بلغت 1.5 مليون دوالر أمريكي، إال أن هذه 

التكنولوجيا جنحت في تأدية مهمتها التي حددتها لها الشــركة األم، 

مجموعة (IMI) االستثمارية. وتتبلور فلسفة مجموعة (IMI) في إنشاء 

ــوك جديدة" قادرة على تقدمي خدمات مصرفية كاملة من اللحظة  "بن

ــي. واعتبرت آالت الصراف اآللي أفضــل طريقة إلدارة النمو املتزايد  األول

لعمــالء بنــك  (MEB Kosovo)، وأنهــا ســتعزز من خبرة مؤسســات 

 MEB) التمويل األصغر مما ســيعود بالنفــع على فروعها. ويقــدم بنك

Kosovo) خدمات إدارة آالت الصراف اآللي ملؤسسة شقيقة في ألبانيا، 

أال وهي بنك (FEFAD). فضال عن قيامه بتوســيع شــبكته اخلاصة من 

خالل إنشــاء نقــاط بيع طرفية فــي محالت الســوبر ماركت ومحالت 

البيع. 

دروس ميكن االستفادة منها عند التنفيذ
حتديد مقدم اخلدمة امللتزم

بالسوق اخلاص بك.
اكتشــفت مؤسسة برودمي إف إف بي أن الســعر الذي تعرضه شركات 

تصنيع آالت الصراف اآللي العاملية إلضافة تطبيقات املقاييس احليوية 

ً جدًا. والتطبيقات الصوتية كان باهظا
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ــذا ظهرت احلاجة إلى ترتيب بديل جلذب الشــركات التي تعمل غالبًا  ل

ــة. وعلى الصعيد احمللي، وجدت مؤسســة  في قطــاع البنوك التجاري

ــرودمي إف إف بي شــركة تعمل فــي دمج األنظمة ميكــن أن تضطلع  ب

ــغ أقل من 20 ألف دوالر أمريكي لكل آلة من  ــم حل مقابل مبل بتصمي

ــوارد تلبي احتياجــات عمالء  ــي والتي تســتخدم م آالت الصــراف اآلل

ــى الرغم من أن  ــي على أفضل ما يكون. وعل مؤسســة برودمي إف إف ب

شركات التوريد احمللية للخدمات ميكن أن تتميز بإملام أكثر والتزام أكبر 

بســوق مؤسســات التمويل األصغــر، إال أنه ال ميكن اعتباره شــركات 

ــي ميكن االعتمــاد عليه. ففي  ــى توفير دعم فن ــادرة عل مســتقرة أو ق

العديد من البلدان، قد ال تنجح مؤسسات التمويل األصغر في العثور 

على اخلبرة الالزمة لتطبيق األنظمة احمللية. 

االستفادة القصوى من اإلمكانات القائمة
جنح بنك (Banco Ademi) في الدخول في شــراكة مع شركة قائمة 

إلدارة وتشــغيل شبكة آالت الصرف اآللي حتى يتفادى استثمار رأس 

املال الكامل وأعباء تشغيل آالت الصرف اآللي الذاتية. 

اختبار اجلدوى مع التنفيذ على أساس جتريبي أو تدريجي 
 Banco) ا جهاز إدارة بنك ساعد امتالك آلة واحدة ألكثر فروعه نشاطً

 .ً Ademi) على تقدمي آالت الصراف اآللي تدريجيا

 وال شك أن من شأن تركيب آلة صرف آلي واحدة بهدف اختبار جدوى 

هذه التكنولوجيا مساعدة مؤسسة التمويل األصغر في قياس مدى 

التزام جهاز اإلدارة، وســهولة تبني العميل لهذه التكنولوجيا، ومدى 

مالءمة البنية األساسية املادية.

 توجيهات عامة
ــى الرغــم من أن آالت الصــراف اآللي توفر وقت املوظفني بشــكل  عل

كلي، إال إن عملياتها تتســم مبستوى من التعقيد. حتى في املناطق 

التي ميكن االعتماد على بنيتها األساســية، يجــب تناول العديد من 

ــات العملية والتي ظهرت بواســطة قطاع اجلهات املصرفية  التحدي

الرئيسية. 

• ميكن تعديل املباني الستيعاب آالت الصرف اآللي. 
ــرة على مدار 24  ً املتوف ــة آالت الصرف اآللي، خصوصا • يجــب حماي

ساعة. 

• تتطلب البطاقات وأرقام التعريف الشــخصي إجراءات إدارية آمنة 
للحماية ضد عمليات االحتيال الداخلية واخلارجية. 

•  تتطلب آالت الصراف اآللي خدمات صيانة وحل املشاكل من قبل 
شركات دعم ميكن االعتماد عليها كطرف ثالث. 

ــاة األمان وجداول محددة  • يتطلــب إعادة متويل املوارد النقدية مراع
وفئات صحيحة من العملة. 

• يجــب تصميم خيارات مســاعدة العمــالء غير امللمــني بالقراءة 
والكتابة. 

• قد تشــمل خيارات توصيل الشــبكات وما يصاحبها من تكاليف 
ــر إمكانية االتصال من خــالل الهاتف أو اخلط املؤجر أو وصالت  توف

اإلنترنت الالسلكية.

ــواءم أنظمة إعــداد تقارير اإلدارة واملعاجلــة احلالية مع  • يجــب أن تت
بعضها البعض. 

ــات واالتصــاالت الدعــم والتحديث  • تتطلــب األجهــزة والبرمجي
املستمر.

لالطالع على املزيد من املعلومات

شركات توريد خدمات تقنية آالت الصراف اآللي
Fujitsu، http://www.fujitsu.com
NCR، http://www.ncr.com
Diebold، http://www.diebold.com
Olivetti، http://www.olivetti.com/

شركات دمج األنظمة
Innova Empresarial،

http://www.innovaempresarial.com
Compass Plus، http://www.compassplus.com/

شركات تشغيل الشبكات
A Toda Hora، http://www.ath.com.do/GM Group،
http://www.gmgroup.com/index.htm

لم تقــم اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء مبراجعــة أيٍّ من 

ً منها بأي صورة من الصور. منتجات هؤالء املوردين وال تساند أيا

املنظمات التي شملها االستقصاء
Prodem FFP, Eduardo Bazoberry,

ebazoberry@prodemffp.com.bo، 591 2 214 7580

Banco Ademi، Levis Cenac,

cenac@codetel.net.do، 809 683 0203

MEB Kosovo، Luca Foresti، lforesti@mebkosovo.com، 381 

38 248 778

موارد أخرى
مشروع العائد الرقمي التابع ملعهد املوارد العاملية

www.digitaldividend.org
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