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 مقدمة
 

مليون  50فبينما اقترب عدد المشتركين في نقل النقد عبر الهاتف النقال من . عامين مثيرين لنقل النقد عبر الهاتف النقال 2010و  2009كان عامي 
الخدمات  مشترك، شهد السوق بعض االنطالقات الواعدة والشراكات بين ُمشغّْلي الشبكات النقالة والمصارف مع إمكانية للمزيد من االبتكار في مجال

إال أنه بينما يوجد نقل النقد عبر الهاتف النقال اآلن على جداول أعمال العديد من ُمشغّْلي الشبكات النقالة والمؤسسات المالية، . بر الهاتف النقالالمالية ع
د نظرت شركتا بالنيت لق. بي إي إس أي، ويسعون لتكرار نجاح خدمة سفاري كوم للمدفوعات عبر الهاتف النقال -فإن الغالبية ما زالوا يعيشون حلم إم 

ل إلى فاينناس وأوليفر وايمان إلى ما بعد المدفوعات الستكشاف قوة تقنية الهاتف النقال في تمكين المستهلكين أصحاب الدخل المنخفض من الوصو 
 . تشكيلة واسعة من المنتجات المالية من خالل الجيل التالي من خدمات التمويل األصغر عبر الهاتف النقال

 
مثل االدخار األصغر واإلقراض  - د تغطية واسعة للمستهلكين عند قاعدة الهرم، فإن منتجات الجيل الثاني للتمويل األصغر عبر الهاتف النقال في وجو 

أقل  يمكن أن تحول األعمال المصرفية، خصوصًا في البالد التي تصل فيها نسبة اختراق الخدمات المصرفية لألفراد إلى -األصغر والتأمين األصغر 
 . إن التوسع في تقديم نقل النقد عبر الهاتف النقال يمكن أن يزيد من قيمتها بشكل ملحوظ لكل من المستهلكين ومقدمي الخدمة. من السوق% 10من 

لنقد عبر بي إي إس أي، فهو ما زال غير مسبوق مما يجعل بعض المستثمرين ومقدمي الخدمة متحمسين بحذر بشأن نقل ا -وبينما ُأشيد بنجاح إم 
هذا هو الموضوع الرئيسي الذي نتناوله في هذا . وفي الحقيقة، يأتي مثل هذا العمل بتعقيدات هائلة، كما أن وصفة النجاح ليست مباشرة. الهاتف النقال

ه نشر التمويل األصغر عبر الهاتف فاستنادًا إلى تجاربنا في المشاريع التجريبية التي ُأجريت في أفريقيا وفي آسيا، نوضح التحديات التي تواج. التقرير
 . وفي قيامنا بذلك، استكشفنا نموذجين مبتكرين ومحددين من خالل دراساتنا التجريبية. النقال ونطرح حلوًال إستراتيجية وتشغيلية

 

 
 
 
 

. صويجب األخذ في الحسبان أن ما توصلنا إليه محدود بمستوى ومجال المشاريع التجريبية التي جاء وصفها في التقرير، من حيث الحجم والخصائ
السمات دور اللوائح التنظيمية في تشكيل النماذج الناشئة لنقل النقد عبر الهاتف  وتشمل تلك. لقد جاءت بعض السمات المهمة خارج مجال هذه الدراسة

سنتفحص هذه األمور فيما . في جعل نقل المال عبر الهاتف النقال رخيص وسهل وفعال) فيما يتعلق بالمنصات واألدوات واألمن(النقال، ودور التقنية 
 . طالق التجاريبعد، عندما ننتقل من المرحلة التجريبية إلى اإل

 
بل وميليندا نود أن نشكر كل الخبراء الذين ساهموا في هذا التقرير بالتوجيهات واآلراء التي قدموها، خاصة دانيال رادكليف وٕاجناسيو ماس من مؤسسة 

هذا البحث رؤية للقضايا التي يقابلها ونأمل أن يقدم . جيتس، ومارك فالمنج، الخبير الدولي في التمويل األصغر واألعمال المصرفية عبر الهاتف النقال
 . الممارسون عبر األسواق عند نشر الحلول المبتكرة لنقل النقد عبر الهاتف النقال

 

 أرنو فينتورا جريج رنج
 

   

 .نشر التمويل األصغر من خالل نقل النقد عبر الهاتف النقال  .1 
 .عبر الهاتف النقال دون أي عمليات مصرفية تعتمد على فروع تقليديةمصرف تخيلي للتمويل األصغر، عمل خالص   .2 
 



 ما توصلنا إليه بإيجاز
 

 –خالل شبكة توزيع لُمشغّْلي الهاتف النقال  طريقة لتقديم منتجات التمويل األصغر من - " التمويل األصغر عبر الهاتف النقال"نقدم في هذا المقال 
 . ، حيث يخدم مقدم الخدمة عمالئه من خالل قناة الهاتف النقال فقط، دون نشر فروع تقليدية"مصرف تمويل أصغر افتراضي"ونموذج 

المعامالت المصرفية، وانخفاض التكلفة  تشمل فوائد هذا النماذج، والذي لوحظت في دراساتنا التجريبية، زيادة بمقدار يفوق الضعف في الوصول إلى
وقد كانت النتائج الرئيسية . ، وعوائد في اإليراد أو حصة السوق لُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال%50- 20التشغيلية لمؤسسة التمويل األصغر بمقدار 

 :لدراستنا ما يلي
 
عة مدفوعًا بااللتزام فعاًال في تحفيز االستخدام كان تقديم . المدخرات األصغر المختلطة لها نسب استخدام منخفضة جداً  • مدخرات ُمجمّْ

إذا أزال المنتج المجمع المصاعب للمستهلك، فمن الممكن أن . في دراساتنا التجريبية، ومعززًا لمعدالت النشاط بمقدار الضعف أو ثالثة أضعاف
 . إلى المصرف" أسفل الحاشية"يحّفز انتقال اإليداعات من 

ليدي موسمية شديدة للمدخرات بين القطاعات الثانوية المختلفة ويحب على الشركاء أخذ هذا في االعتبار عند تصميم هناك بشكل تق •
 . منتجهم وعند تحديد متى يتم تسويق المنتجات

م يزيد معدالت وعند تطبيقه بشكل صحيح، رأينا مثل ذلك النظا. نظام إدارة األداء الدقيق يمكن أن يكون له أثر فعال في سلوك الوكيل •
 %. 60النشاط بنسبة تصل إلى 

 
 :انيةفيما يلي النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها إلعداد التمويل األصغر عبر الهاتف النقال، استنادًا إلى مالحظات من اختباراتنا الميد

يجب أن يتمتع . اإلطالق بشكل ملحوظمرحلة توافق اإلستراتيجية بين الشركاء كثيرًا ما يمكن أن تكون طويلة ويمكن أن تؤخر  .1
الشركاء بشهية مماثلة بالنسبة للوقت واالستثمارات المطلوبة، ويجب أن يتفقوا من البداية على إستراتيجية عالية المستوى، مع البدء 

 .في التنفيذ بالتوازي
 

بواسطة النقاشات المستمرة والمدعومة يمكن تيسير التفاوض . كثيرًا ما يصعب على الشركاء االتفاق على نموذج مستديم للربح .2
ويجب أن يكون النموذج قائمًا على التفعيالت . بعمليات تفصيلية لتقييم العمالء، والوسائل االصطفائية لحماية االستثمارات المبكرة

 .واالستخدام ويجب أن يسمح لنشاط أو منتج ما أن يدعم آخر
 
 . رئيسيينيشكل تصميم منتج لمثل هذا المشروع تحديين  .3

 
 . الفهم السيئ لالحتياجات المالية للقطاع الُمستهْدف يؤثر على تتابع المنتج وتصميمه 3.1
ويمكن لوجود . يجب أن يستند اختيار منتج اإلطالق إلى االحتياجات غير الُملّباة للسوق واستعداده لنقل المال عبر الهاتف النقال •

  . ت الجيل الثانيمنتجات الجيل األول أن يكون بادرة إلطالق خدما
 . استهداف القطاعات الثانوية بشكل انتقائي وتوافق تصميم العرض مع دورات دخلهم يمكن أن يأتي بالفوائد •

 
وحزمة ) من جانب المستهلك(بالنسبة للمدخرات، فإن خليطًا من االلتزام بالتوفير . بسبب عدم ثبات الدخول وقلة االنضباط المالي3.2  

 . يمكن أن تكون طريقة فعالة لتحفيز اإليداعات) دفع معدالت المدخراتالتي ت(من الحوافز 
 
يجب أن يخلق الشركاء رحلة بسيطة وثابتة للعميل لدعم الثقة، وضمان الوصول، : التجربة السيئة للعميل هي السبب الرئيسي لتسرب العمالء .4

 . وتسهيل االستخدام وتعظيم القيمة الدائمة للعميل
 

 . التسويقية لمشروع التمويل األصغر عبر الهاتف النقال إلى تناول قضيتين رئيسيتينتحتاج االتصاالت  .5
 

إن عالمة . نظرًا للثقافة المالية المنخفضة في القطاعات المستهدفة، فيجب أن تشجع الثقة وترتقي بوعي المستهلكين نحو المنتجات المالية  5.1



وقد تكون هناك حاجة إلى إعادة موضعة العالمة . كنها ال تضمن االستخدام المستديمتجارية شهيرة يمكن أن تجذب العمالء لتجربة الخدمة ل
من خالل (وخالل جذب العمالء ) من خالل حمالت الوكاالت الدعائية(التجارية واتخاذ المزيد من إجراءات بناء الثقة عند طرح المنتج 

 ).مبادرات التسويق في الشارع
 

يمكن للشركاء أن يعظموا من . تسويق يمكن أن يكون تحديًا خالل خدمة المستهلكين منخفضي الدخلتحقيق أقصى فائدة من نفقات ال.  5.2
ني تأثير الدوالر التسويقي بالتوافق بين الحمالت التسويقية والدورات المالية للقطاعات ودعم تقنيات تسويق المنتج عبر التناقل االلكترو 

 ). وتفاعالت بين النظراء من خالل فعاليات، ووكالء(لتعزيز التفعيالت 
 

المدربين "لقد اختبرنا . بناء، وٕادارة وتحفيز شبكة توزيع ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال بالتتابع مع شبكة وكيل مؤسسة التمويل األصغر مهمة معقدة .6
ل وتعزيز التفعيالت باستخدام وكالء على كطريقة لتحقيق االندماج بين شبكات مؤسسة التمويل األصغر وُمشغّْلي شبكات الهاتف النقا" المتنقلين

 :كذلك يجب على الشركاء. األقدام في الشارع
 . سحب النقد الذين يحسنون غالبًا األداء بالنسبة للمنتجات المالية/ تبني معيار اختيار منهجي للتعاقد مع وكالء إيداع  •
 . مع دعم شبكة الوكالء لضمان أعمال مغرية لهمتنفيذ مخطط للحوافز قائم على القيمة ونظام إلدارة األداء للوكالء،  •

 
يجب على الُمشغّْلين إيجاد طرق إلدارة المخاطر التي تتضاعف عندما تتسع خدمات مؤسسة التمويل األصغر ذات النطاق الضيق لتصبح شبكة  .7

تقييم ائتمان قائم : بأربع أذرع تحكم رئيسيةيجب أن تطبق مؤسسة التمويل األصغر نظام إدارة مخاطر آلي . أكبر بكثير من خالل قنوات نائية
 . على البيانات، وائتمان متدّرج، ونظم تنبؤية إلدارة القروض، واستخدام المشاركين التجاريين الحيويين للمقترضين في التوزيع

 
   



 مقدمة 
 
 
 
 

من المتوقع أن يصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال حول العالم ممن ليس لهم حساب مصرفي أو من يتعاملون بقدر ضئيل مع مصرف إلى 
لقد شهد هذا العمل نموًا ضخمًا في . مليون مشترك فقط يستعملون خدمات النقد عبر الهاتف النقال 50اليوم، حوالي . 2012 مليار بحلول عام 2

وقد . انتشار إضافي مخطط 100انتشارًا حيًا وحوالي  93السنوات األخيرة، في كل من ُمشغّْلي شبكة الهاتف النقال والمؤسسات المالية، في وجود 
ليات االنتشار حتى اآلن على منتجات الجيل األول لنقل النقد عبر الهاتف النقال، مثل التحويالت المالية، وزيادة فترة االتصال بشبكة ركزت أكثر عم

مثل االدخار إن األثر التحولي لنقل النقد عبر الهاتف النقال ُينتظر أن يأتي من الجيل الثاني للخدمات المالية، . الهاتف، وسداد الفواتير وسداد القروض
من % 10األصغر، واإلقراض األصغر والتأمين األصغر، خصوصًا في البالد التي تصل فيها نسبة اختراق الخدمات المصرفية لألفراد إلى أقل من 

مؤسسات المالية إن االستخدام المتدرج للمزيد من المنتجات المصرفية المعقدة عبر الهاتف النقال سوف يتيح لكل من شركات االتصاالت وال. السوق
التمويل "يركز هذا التقرير على . 1أن تستفيد، بينما تحصد القيمة من المهارات المكملة وتقدم المزيد من القيمة إلى العمالء، كما هو مبين في الشكل رقم 

س من خالل المدفوعات فقط، ولكن كطريقة للوصول إلى كتلة كبيرة من المشتركين الذين ليس لديهم حساب مصرفي، لي" األصغر عبر الهاتف النقال
 . أيضًا من خالل منتجات مصرفية أكثر تقدماً 

 
فبالنسبة للعمالء، . ما هو الجانب الطيب في األمر؟ من المقرر أن يجلب التمويل األصغر عبر الهاتف النقال منافعًا هامة لكل أصحاب المصلحة

من % 90- 80في إحدى دراساتنا التجريبية، لم يسبق لـ. لمستوى الذي هو عليه اآلنيمكن أن يزيد من إمكانية الوصول لإليداع بأكثر من ضعف ا
" لُمشغّْل هاتف نقال"إن نموذج توزيع واسع االنتشار مشابه . المشتركين في التمويل األصغر عبر الهاتف النقال أن كان لدهم حساب مصرفي من قبل

ثر بكثير من الخيارات المصرفية القائمة على فروع المصارف، ويقلل من تكلفة انتقال يزيد من سهولة الوصول إلى الخدمة ويجعلها مناسبة أك
، كما هو مبين في الشكل رقم %80في دراستنا التجريبية في جنوب شرق آسيا، كانت تلك المدخرات تمثل حوالي . المستهلكين والفرص المتاحة لهم

 . صغر التقليدي الذي يلعب دورًا مهمًا في تثبيت التدفق النقدي للقطاعات منخفضة الدخلتأتي تلك المنافع مع الفوائد الراسخة للتمويل األ. 2
 

 * 1الشكل رقم 
 المصرف عن طريق هجرة العميل/ إمكانية خلق قيمة لُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال 

 
 

الخدمات / بالسماح لهم بالوصول إلى التمويل األصغر يمكن لمنتجات الجيل الثاني لنقل النقد عبر الهاتف النقال أن تفيد مليارات الناس "
 ."المصرفية األساسية بينما تخلق نموذج عمل مربح للُمشغّْلين

 



 
 

قناة الهاتف النقال يمكن أن تسمح لمؤسسة التمويل األصغر بالنسبة للمصارف ومؤسسة التمويل األصغر، فإن تقديم المنتجات المالية من خالل 
في حالة كينيا، يهدف مصرف إكويتي إلى مضاعفة عدد الحسابات المصرفية لديه على . بالتحرك إلى أسفل هرم الدخل، لتزيد كثيرًا من قاعدة عمالئها

ففي دراسة الحالة الخاصة بنا، من . منتج المدخرات عبر الهاتف النقالشهرًا بالوصول إلى العمالء في المناطق النائية، جزئيًا، بمساعدة  15مدى 
وفي حالة جنوب . بالبيع من خالل قناة الهاتف النقال% 60الممكن أن تزيد مؤسسة التمويل األصغر في غرب أفريقيا قاعدة مشتركيها بمقدار حوالي 

أضعاف قاعدة المشتركين الخاصة بمؤسسة تقليدية  10القدرة على الوصول إلى شرق آسيا، فإن مؤسسة التمويل األصغر عبر الهاتف النقال لديها 
 . للتمويل األصغر في البلد

 
في " لمؤسسة التمويل األصغر االفتراضية"فبالنسبة . تأتي قناة الهاتف النقال بكلفة أقل من كلفة القيام باألعمال المصرفية من خالل فروع للمصارف

هذا المدخرات تأتي من . 3عن تكلفة مؤسسة التمويل األصغر التقليدية، كما هو مبين في الشكل رقم % 50التشغيل تقل  جنوب شرق آسيا، فإن تكلفة
 .ى حد كبيرنموذج لفرع قليل التكلفة، ذي تكلفة إدارية وتكلفة موظفين منخفضتين نتيجة الستخدام قناة توصيل نائية تمامًا من خالل عمليات آلية إل

مؤسسة تمويل أصغر تقليدية تنشر الهاتف النقال كقناة بديلة للتوصيل، فإن كلفة المدخرات يمكن أن تأتي من نموذج توزيع مثالي وآلي حتى بالنسبة ل
وكلفة % 37في دراستنا التجريبية في غرب أفريقيا، خفضت مؤسسة التمويل األصغر كلفة العمليات المباشرة بنسبة تصل إلى . أو يعمل عن بعد

 . بتطبيق نظام تسديد للقروض قائم على الهاتف النقال% 25بحوالي  المعالجة
 * 2الشكل رقم 

 مقابل مؤسسة تمويل أصغر تقليدية) في الدراسة االختبارية(كلفة عميل مدخرات لمؤسسة التمويل األصغر االفتراضية 
 )أسبوع 26دوالرًا أمريكيًا لمدة  50؛ إليداع 100بناء على نقاط من (

 دراسة التجريبية لجنوب شرق آسياال: المصدر
 

 



 الدراسات التجريبية للتمويل األصغر عبر الهاتف النقال في غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا
 

بعضها يمكن تحديدها، مثل حصة متزايدة من السوق، وخفض حركة العمالء، وتعزيز الدخل . هناك أيضًا فوائد واضحة لُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال
من المشتركين الذين حصلت عليهم % 90في دراستنا التجريبية في جنوب شرق آسيا، كان أكثر من . مشترك، وزياد الدخل من العموالتعن كل 

، حصلت على مؤسسة التمويل األصغر عبر الهاتف النقال هم عمالء جدد لخدمة نقل النقد عبر الهاتف النقال لُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال، وبالتالي
هناك أيضًاَ◌ فوائد أوسع ال يمكن تحديدها بالكامل في هذه المرحلة، لكنها تشمل تقوية موضعة العالمة التجارية لُمشغّْلي . إضافي من العموالت دخل

إطالق التمويل بالطبع، هذه الفوائد ال تأتي بسهولة، ف. شبكات الهاتف النقال وتعزيز نداء ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال إلى العمالء والمستثمرين
سوف نتناول التعقيدات . األصغر عبر الهاتف النقال جهد تحولي رئيسي لكل من المؤسسات المالية التقليدية وُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال

 . اإلستراتيجية والتشغيلية الرئيسية في األقسام الالحقة من هذا التقرير
 

الستكشاف مجال التمويل األصغر عبر الهاتف  2010فاينناس وأوليفر وايمان معًا في أوائل  بتمويل من مؤسسة بل وميليندا جيتس، عملت بالنيت
 . النقال عن طريق دراسات تجريبية في غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا

 
وقد كان . ل أصغر محلية تقليديةهي شراكة بين أحد ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال البارزين في القارة، ومؤسسة تموي دراستنا التجريبية في غرب أفريقيا

 :للمشروع ثالثة أهداف رئيسية
 . مكافحة الفقر بتمكين المزيد من أفراد القطاعات ذات الدخل المنخفض من تعزيز مدخراتهم •
 . تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة بجعل االئتمان ممكنا بقدر أكبر •
 .التمويل األصغر إلى الهواتف النقالةتيسير األمور على من ليس لديهم حساب مصرفي بجلب منتجات  •

 
أوًال، السماح للعمالء باإليداع في حساب ادخار باستخدام هاتفهم . تهدف مؤسسة التمويل األصغر إلى تحقيق هذه األهداف من خالل ثالثة طرق

ثالثًا، إقامة نقاط بيع جديدة . منصة مصرفية نقالةثانيًا، تقديم منتج يسمح للعمالء بسداد قروضهم عن بعد، باستخدام . النقال، بغض النظر عن مكانهم
 . ة التمويل األصغرلعمليات نقل النقد عبر الهاتف النقال، مما يتيح لعمالئها وصوًال أسهل إلى المنتجات، بينما يولد دخًال إضافياً وعمالًء جددًا لمؤسس

وقد كانت األهداف . بارز لشبكات الهاتف النقال ومصرف جديد ليس له فروعدراستنا التجريبية في جنوب شرق آسيا هي شراكة بين ُمشغّْل محلي 
 :الرئيسية هي

 . زيادة الوصول إلى المنتجات المصرفية األساسية للمستهلكين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون في األماكن النائية •
 . هاب إلى منافذ قريبة من منازلهمزيادة الراحة في التعامالت المصرفية بتمكين الناس من ادخار المال بالذ •
ُمشغّْلو شبكات الهاتف النقال (وضع نموذج تشغيل منخفض الكلفة وتنافسي وذات مكاسب مالية للمصرف وشركائه في التوزيع  •

 ). والموزعون من األطراف الثالثة
 

   



 * 3الشكل رقم 
 مقابل مؤسسة تمويل أصغر تقليدية) التجريبيةفي الدراسة (كلفة خدمة عميل االدخار لمؤسسة تمويل أصغر افتراضية 

 )إسبوع 26دوالرًا أمريكيًا لمدة  50؛ إليداع 100بناء على نقاط من (
 الدراسة التجريبية لجنوب شرق آسيا: المصدر

 
 

 التحديات الرئيسية في نشر التمويل األصغر عبر الهاتف النقال 
  

هذا المصرف سوف يستخدم الشبكة القائمة لوكالء ُمشغّْلي شبكات الهاتف ". تمويل أصغر افتراضيمصرف "يهدف الشركاء في هذا النموذج إلى إقامة 
. وهو ال ينوى امتالك ذراع مصرفي تقليدي أو فروع تقليدية لخدمة العمالء. النقال لتوزيع المنتجات المالية إلى العمالء الذين ليس لديهم حساب مصرفي

ّ◌ف بها آخرون، المبدأ الرئيسي الذي يعمل بناء  عليه مثل مصرف التمويل األصغر االفتراضي هذا هو أن عدة وظائف من وظائفه الرئيسية ُيكلّْ
وال تعمل مكاتب المصارف . والمهمة الرئيسية للموارد البشرية للمصرف هي أن يديروا الشركاء، سواء كان في التوزيع أو خدمة العمالء أو إدارة البيانات

 . سحب النقد، ولكن تعمل بصورة خالصة كمراكز خدمة شريكة، وغالبية األنشطة تتم بصورة آلية ومركزية/ اع على أنها فروع إليد
 
 
 
 
 

شهور لدعم األنشطة المختلفة، بما فيها صقل  8لقد تعاونا مع المصارف وُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال المتشاركين في أربعة بالد على مدى 
والنتائج الرئيسية . غيلاإلستراتيجية، والتخطيط للعمل، ودراسة السوق، وتصميم المنتجات واختبارها، وتصميم إستراتيجية التوزيع، وتصميم نموذج التش

فبينما قد ينجح نموذج في منطقة . هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تطوير الخدمات المالية عبر الهاتف النقال. التي توصلنا إليه مبينة أدناه
ن، أو لنضج أسواق األعمال المصرفية ما، قد يواجه المتاعب في منطقة أخرى نتيجة الحتياجات مالية أو سلوك مالي مختلف للمشاركين المستهدفي

بي إي أس أي ناجحة بداية في تنزانيا  -على سبيل المثال، لم تكن إم . واالتصاالت أو لإلستراتيجيات التي يتبناها مقدمو الخدمة أو للوائح التنظيمية
 .البلدين كما كانت في كينيا نتيجة الختالف المشهد الخاص باألعمال المصرفية عبر الهاتف النقال في

 
يم مشروع تمويل أخذًا في االعتبار القدرات المطلوبة لتغطية الخدمات المالية عبر الهاتف النقال والنظام التنظيمي في غالبية األسواق، فإنه يمكن تقد

 . أسفل 4بعض خيارات الشراكة موضحة في الشكل رقم . أصغر عبر الهاتف النقال من خالل شراكات إستراتيجية فقط
 

   

ص التعقيدات الخاصة بنشر مشروع ناجح للتمويل األصغر عبر الهاتف النقال عديدة؛ فالُمشغّْلون يحتاجون إلى إستراتيجية شمولية تخاطب بحر "
 ."العملكل العناصر الحساسة لنموذج 

 



 * 4الشكل رقم 
 نماذج الشراكة التي اخُتِبَرت في الدراسات التجريبية: التمويل األصغر 

 الدراسة التجريبية والنماذج الناشئة لنقل النقد عبر الهاتف النقال: المصدر

 
 
الجمع بينها في تناغم لضمان مزيج في أعقاب ذلك، قسمنا نموذج عمل مشروع تمويل أصغر عبر الهاتف النقال إلى ست وظائف رئيسية تحتاج إلى  

. وكل منها يلعب دورًا مهمًا في تقديم الخدمات؛ إال أن البعض أكثر تعقيدًا من اآلخرين. 5تلك الوظائف مبينة في الشكل رقم . ناجح  

. جية رئيسية في دراساتنا التجريبيةسنركز في األقسام القادمة على المجاالت السبع العريضة التي شكلت أقصى تحد للتطبيق أو ظهرت كأذرع إستراتي
 . بعض العناصر سقطت خارج مجال االختبار في الدراسة التجريبية نتيجة لكون مجال العمليات محدود نسبياً 

  
   



 * 5الشكل رقم 
 عناصر نموذج عمل مؤسسة تمويل أصغر عبر الهاتف النقال

 ياتقييم الدراسة التجريبية في جنوب شرق آسيا وغرب أفريق: المصدر

 
 

 إقامة شراكة  - أ
 

 الجهد والوقت المطلوبان لتحقيق التوافق الكامل بين الشركاء في المجاالت اإلستراتيجية يمكن أن يؤخر بشكل ملحوظ إطالق المشروع ويعرض #1
 .نجاحه للخطر

  
استغرق الشركاء حوالي عام . دراستينا التجريبيتينكان الوقت الذي استغرقه تحقيق التوافق اإلستراتيجي واالتفاق على كيفية المضي قدمًا مهما في 

وكانت بعض القضايا التي تمت مواجهتها كثيرًا خالل تصميم اإلستراتيجية هي اختيار . للوصول إلى المراحل المتقدمة في تصميم اإلستراتيجية
احية تنفيذ اإلستراتيجية، قام الشركاء بتكرار الكثير من العمل فمن ن. المنتجات، والتسعير، والقطاعات المستهدفة والقرارات الخاصة بالعالمة التجارية

وكان السبب األكثر شيوعًا لحدوث هذا األمر هو قلة فهم العميل وأصول الشريك، وكيف يمكن زيادتها . إلنهاء تحديد مجال العمل ومنهج إدارة البيانات
غرب أفريقيا، كان لدى مؤسسة التمويل األصغر بالفعل عشرة منتجات حاضرة على سبيل المثال، في حالة الدراسة التجريبية في . بأفضل طريقة

ة ومخطط لها، إضافة إلى عرض التحويل النقدي الخاص بها، والذي كان بحاجة إلى الترشيد بجانب منتجات نقل النقد عبر الهاتف النقال الخاص
 . بر الهاتف النقالبُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال عند إطالق شراكة التمويل األصغر ع

 
 . لكثيرًا ما تصعب الموافقة على نموذج ربح مستدام لمؤسسة التمويل األصغر، وفي الوقت نفسه مغري بما يكفي لُمشغّْلي شبكات الهاتف النقا #2



 
تكون هناك حاجة إلى تكرار العمل مرارًا قبل وكثيرًا ما . يؤثر نموذج الربح تأثيرًا مباشرًا على التسعير للمستهلك، وبالتالي هو عنصر حيوي جدًا للشراكة

يحدث هذا بشكل رئيسي نتيجة لقلة فهم اقتصاد العميل قبل الدراسة التجريبية، خصوصًا إذا كانت . تثبيت كل من قاعدة التسعير ومستويات السعر
 .الخدمة جديدة وال يمكن تحديد معدل التبني بدقة

 

 التسويق  - ب 
 

 . لمثل هذا المشروع تحديين رئيسيينيشكل تصميم منتجات  #3
 

 .السلوك المالي والمشاكل القطاعات المنخفضة الدخل غير مفهومة جيدًا، مما يجعل من الدقيق اختيار وتصميم منتجات مناسبة3.1  
 

على سبيل المثال، . ُيقدم في سوق معينةاألمر األول واألخير هو تتابع المنتج، بعبارة أخرى اختيار أي من منتجات الجيلين األولى والثاني يجب أن 
ل األصغر كانت في دراستنا التجريبية في غرب أفريقيا، وجدنا أن اإلقبال على حل نقل النقد عبر الهاتف النقال كان منخفضًا نسبيًا، لكن مؤسسة التموي

 منتجات المدفوعات عبر الهاتف النقال البسيطة إلعطاء لذا، قدمنا لمؤسسة التمويل األصغر أوالً . متطورة بما يكفي الطالق منتجات مصرفية معقدة
 . كل من مؤسسة التمويل األصغر وعمالئها الوقت للتعلم

 
أغلب هؤالء المشتركين كانوا يعتمدون . تحد الحق هو إعداد عرض مناسبة بشكل جيد جدًا إلى احتياجات المشتركين من أصحاب الدخل المنخفض

إن االستثمار غير الكافي في فهم هؤالء المشتركين يمكن أن يؤدي إلى تصميم . م المالي غير متطور إلى حد بعيدبشكل كبير على النقد وسلوكه
على سبيل المثال، الحظنا في دراستنا التجريبية في آسيا أن منتج المدخرات األول لم يتمكن من تعبئة إيداعات . منتجات ال تناسب حياتهم المالية

 . ْدفعة تسويقية قوية، ببساطة ألن المنتج لم يخاطب مشاكل العميل المالية العمالء على الرغم من
 

 .تواجه غالبية المنتجات معدالت استخدام منخفضة جدًا بعد الحصول عليها3.2  
  

التجريبية الوكالء على على سبيل المثال، ساعد التفعيل المجاني لحسابات االدخار في دراساتنا . من السهل الحصول على عميل لخدمة تقدم مجاناً 
ففي حالة . إال أن االستخدام المستديم للخدمة كان التحدي األكبر في دراسات الحالة الخاصة بنا. من تقدمهم% 70-60الحصول على نسبة تصل إلى 

جنوب شرق آسيا، لم يستخدم حوالي  بالمثل، في الدراسة التجريبية في. من العمالء نشطاء بداية% 5الدراسة التجريبية في غرب أفريقيا، كان أقل من 
وهذا ينجم بشكل كبير من حقيقة أن القطاعات ذات . من المشتركين في منتج المدخرات األول حسابات اإليداع الخاصة بهم قط في أي معاملة% 70

وقد الحظنا أن . رهم ال يدخرون بانتظامالدخل المنخفض كثيرًا ما يكون لديها دخول متغيرة جدًا، ومعرفة أساسية جدًا عن المنتجات المالية وأكث
وللتغلب على هذا المانع، . تقريبًا من المشتركين في الدراسة التجريبية كانوا خاملين نتيجة عدم فهمهم لكيفية استخدام المنتجات بالضبط% 30- 20

ل، وهو ما قد ال يكون قابًال للتنفيذ على مجال واسع أو فعال اتبعت مؤسسات التمويل األصغر التقليدية منهج األخذ باليد، مع البقاء قريبة جدًا من العمي
 . من حيث الكلفة بالنسبة لقاعدة كبيرة من العمالء

 
 .يمكن أن تؤدي تجربة سيئة للعميل إلى االنقطاع بعد االستخدام األولي للمنتجات #4
 

في دراساتنا التجريبية، شملت مثل تلك العوامل تأخر وصول الرسائل . الخدمةلقد رأينا عوامل متعددة يمكن أن تؤدي إلى فقد ثقة العميل بعد تفعيل 
سحب النقد، واختالف في حساب الموازنة بين دفتر حسابات / النصية القصيرة المؤكدة بعد اإليداع، والتجارب المتناقضة مع مختلف وكالء إيداع 

وفي حالة الدراسة التجريبية في غرب أفريقيا، . ألخطاء التسجيل اليدوي وعوامل أخرى وكشوف الحسابات المصرفية، نتيجة) التسجيل الذاتي(العميل 
 . وقد كان غالبية هؤالء المشتركين ال يستخدمون الخدمة بعد ذلك%. 30رأينا معدالت فشل التعامالت ترتفع إلى 

 
 . االتصاالت التسويقية #5
 



، فإن الدور الرئيسي لالتصاالت التسويقية في إطالق منتج مالي مبتكر هو "المجتمعات النقدية"في أخذًا في االعتبار الثقافة المالية المنخفضة  5.2 
 . بناء الثقة وزيادة وعي المستهلك

 
لذا فإن فوائد . لقد حظت القطاعات المستهدفة بالتمويل األصغر عبر الهاتف النقال بشكل نموذجي بتعرض محدود جدًا للمنتجات المالية من قبل

من المشتركين في المدخرات عبر % 70-60لقد الحظنا في إحدى دراساتنا التجريبية أن . عمال المصرفية الرسمية ومميزاتها ليست ظاهرة لهماأل
ة للمعرفة ، نتيجالهاتف النقال ظنوا بداية أن منتج التمويل األصغر عبر الهاتف النقال هو خدمة لزيادة فترة االتصال بشبكة الهاتف أو خدمة لنقل النقد

عالوة على ذلك، الحظنا أنه حتى خالل الفترات التي قال فيها . الواسعة بالعالمة التجارية للمدفوعات عبر الهاتف النقال لُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال
في الحساب ) دوالرات أمريكية 10-5(دوالرًا أمريكيًا شهريًا، فقد كانوا يضعون قدرًا ضئيًال فقط من ذلك  30المستهلكون إنهم ادخروا ما يزيد عن 

هذه األمثلة تبين أن الوعي المالي له دور رئيسي في الوظائف التسويقية وأن . المصرفي عبر الهاتف النقال، مما يشير إلى محدودية الثقة بالخدمة
 .موضعة العالمة التجارية تحتاج إلى أخذ هذا في الحسبان

 
 . قاعدة صغيرة من العمالء، يمكن أن يكون تحديد الحد المثالي لإلنفاق على التسويق تحدياً في المراحل المبكرة، في وجود  5.2 

 
خص إلى في أغلب األحيان، تعتمد نماذج عمل نقل النقد عبر الهاتف النقال الخاصة بُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال بشكل رئيسي على التحويل من ش

لذلك، تحتاج . هاتف النقال األخرى ليست كبيرة بالقدر الذي يبرر تخصيص ميزانية كبيرة لالتصاالتشخص، بينما خدمات التمويل األصغر عبر ال
ل مؤسسات التمويل األصغر إلى طرق قليلة الكلفة للحصول على المشتركين، وٕالى ابتكار أدوات تسويقية فعالة لتحقيق الحد األقصى من التفعي

كشفت أعمال تقييم الكلفة أنه إذا كان االنفاق التسويقي لمؤسسة التمويل األصغر االفتراضية بنفس قدر انفاق  في إحدى دراساتنا التجريبية،. واالستخدام
ًا في مؤسسة تمويل أصغر تقليدية متوسطة إلى كبيرة الحجم، فإن كلفة الحصول على المشتركين ْلتجعل من غالبية العمالء سببًا في الخسارة، أخذ

وأخذًا . على الجانب اآلخر ـ فإن تحديد حجم أعلى ألدنى حد للمعامالت ْليقلل بصورة ملحوظة من مستويات النشاط. ت الحاليةاالعتبار أحجام المعامال
في االعتبار ميزانيات التسويق المحدودة المخصصة 

لإلطالق، فإن هذا الوضع دفع مؤسسة التمويل األصغر 
قصى البتكار طرق لتعزيز إنفاقها التسويقي بغرض إحداث أ

 . تأثير
 

 المبيعات والتوزيع -ج 
 
بناء وٕادارة وتحفيز شبكة توزيع ُمشغّْلي شبكات الهاتف  #6

النقال بالتتابع مع شبكة لوكالء مؤسسة التمويل األصغر 
 .عمل معقد

  
كما أن مهارات الوكالء أنفسهم تختلف شبكات وكالء ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال ومؤسسة التمويل األصغر اختالفًا ملحوظًا من حيث الهيكل، 

من الناحية النموذجية، . ويمكن أن تصبح هذه قضية رئيسية عند نشر شبكة مشتركة من الوكالء لتقديم الخدمات المالية عبر الهاتف النقال. مختلفة جداً 
، مع حضور واسع النطاق )غّْلي شبكات الهاتف النقالليست تحت السيطرة المباشرة لُمش(شبكة وكيل ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال لها عدد من الطبقات 

نتيجة للطبيعة السلعية لمنتجات الهاتف النقال (كما أن الوكالء لديهم مجموعات محدودة من مهارات الوكيل . ونسبة مرتفعة من الوكالء إلى العمالء
لُمشغّْل فقط سيطرة محدودة على الشبكة، والتي ُتدار في الغالب وفي شبكات معينة من شبكان ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال، يمارس ا). الرئيسية

على الجانب اآلخر، فإن شبكة وكيل مؤسسة التمويل األصغر محدودة الحجم؛ ووكالء القروض باعة مهرة جدًا، . بواسطة طرف ثالث من الموزعين
ل، والجزء األغلب من الشبكة تسيطر عليه مؤسسة التمويل األصغر إضافة إلى كونهم معلمين ماليين؛ وهم معتادون على التقارب الشديد مع العمي

 .هذا يجعل من الصعب ترجمة شبكة وكيل ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال بالكامل إلى شبكة لتوزيع المال عبر الهاتف النقال. بصورة مباشرة
 

شكل نموذجي أعلى بكثير، قدراً وحجمًا، مقارنة إلى المنتجات المالية، إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون مستويات العمولة الخاصة بمنتجات االتصاالت ب
وقد واجهنا هذا التحدي في الدراسة التجريبية، . هذه االختالفات تجعل إدارة النظامين المختلفين تحديًا كبيراً . والتي تكون االستفادة منها منخفضة بداية



ن وكالء مبيعات زمن فترة االتصال بشبكة الهاتف لتحمل مسؤولية إدارة اإليداعات بدون حيث صادفت مؤسسة التمويل األصغر مقاومة ملحوظة م
 . فوائد، نتيجة لقلة الوقت والعائد المنخفض من العموالت على منتجات المدخرات عبر الهاتف النقال

 
 
 
 
 
 

 
 إدارة المخاطر -د 

 
الخدمات إلى شبكة أكبر بكثير  يحتاج الُمشغّْلون إلى إيجاد طرق إلدارة المخاطر تسمح لمؤسسة تمويل أصغر على نطاق صغير أن تتوسع في #7

 .من خالل قنوات نائية
  

تمان يمكن على خالف اإلقراض األصغر التقليدي، فإن القنوات النائية التي تستخدمها مؤسسة التمويل األصغر عبر الهاتف النقال لتقديم منتجات االئ
التمويل األصغر االفتراضي في دراستنا التجريبية لتقديم ويهدف مصرف . المصرف محل الخطر/ أن تزيد من محفظة مؤسسة التمويل األصغر 

لقد استخدمت مؤسسات التمويل . منتجات االقتراض، موزعة على حافظة المشترك عبر الهاتف النقال بطريقة آلية تمامًا وتحت السيطرة المركزية
فبالنسبة . لكن هذا النموذج غال وغير قابل للتنفيذ على مجال واسعاألصغر التقليدية االتصال القريب بالعميل لتحقيق معدالت رقمية أحادية للتعثر، 

أضعاف النسبة الخاصة بمؤسسة  8-5وكيل القروض حوالي / لمصرف التمويل األصغر االفتراضي في السياق الصحيح، يمكن أن تكون نسبة الوكيل 
لعميل عن قرب تحتاج إلى أن ُتعّوض بإدارة ديناميكية وآلية لمخاطر إال أن قلة االتصال با. تمويل أصغر تقليدية بفضل المستوى األعلى لألتمتة

/ ، وتقييم االستطاعة بناء على البيانات، وٕاجراءات قوية للتعافي، واستخدام الشركاء )من خالل رسائل نصية آلية(االئتمان، عن طريق رسائل التذكير 
لخطوات الرئيسية في دراستنا التجريبية ضبط خطوات إدارة المخاطر اآللية لضمان معدالت وقد كانت إحدى ا. القنوات لإلبقاء على عالقة وثيقة بالعميل

 .تعثر منخفضة دون الحاجة إلى أن يقوم الوكالء المباشرون لمؤسسة التمويل األصغر بزيارة العمالء
 الدروس اإلستراتيجية والتشغيلية المستفادة من الدراسات التجريبية: الحلول

  
 .القسم التحديات التي سبق ذكرها ونقدم ما توصلنا إليه في دراساتنا التجريبية، إضافة إلى خبراتنا في أسواق أخرى نسرد في هذا

 

 إعداد الشراكة
يجب أن يتمتع الشركاء بشهية مماثلة بالنسبة للوقت واالستثمارات المطلوبة، ويجب أن يتفقوا من البداية على . تحقيق التوافق اإلستراتيجي #1

 .الدراسة التجريبية في أقرب وقت ممكن/ تراتيجية عالية المستوى من أجل أربعة مجاالت أساسية، والبدء في التنفيذ إس
  

التمويل األصغر  نعتقد أنه لكي يتمكن الشركاء من التحرك بالتتابع، يحتاجون أوًال إلى االتفاق على االستثمارات التي يرغب كل منهم القيام بها في نشر
لقد شاهدنا مناسبات كثيرة خالل دراساتنا التجريبية اضطر فيها أحد . إضافة إلى ذلك، االتفاق المسبق على وقت اإلطالق مهم جداً . هاتف النقالعبر ال

 . الشركاء إلى تعطيل وقت وموارد ثمينة نتيجة تغيرات في الخطة اإلستراتيجية، إضافة إلى تأخر الطرف اآلخر في إتخاذ ا القرارات
 

وهي تتضمن مجال األنشطة، والقطاعات . إضافة إلى ذلك، حددنا أربع مجاالت إستراتيجية رئيسية البد أن يتفق بشأنها الشركاء اتفاقًا ملحوظًا مقدماً 
يح هذا للشركاء التقدم سوف يت. األسئلة الرئيسية التي يجب تناولها في هذه المرحلة 6يبين الشكل رقم . الخدمات، ونموذج التوزيع/ المستهدفة، والمنتج 

ويمكن عندئذ تفصيل كل مادة من مواد اإلستراتيجية والتغلب على االختالفات بالتوازي، إما من خالل الدراسة . في االتجاه نفسه عند بدء مرحلة التنفيذ
في ) بالنسبة دراسات السوق وتصميم اإلستراتيجية(بعد التكرار المبدئي لألعمال بين الشركاء . التجريبية أو بينما يتم إعداد المنظمة لإلطالق التجاري

تيرة، خصوصًا عندما ال تقدم شبكات نقل النقد عبر الهاتف كذلك تحتاج مؤسسات التمويل األصغر إلى العثور على طريقة لرفع شبكات وكالئهم بأفضل و 
سحب النقد / على سبيل المثال، في إحدى دراساتنا التجريبية، كان كثير من وكالء إيداع . النقال لُمشغّْلي خدمة نقل النقد عبر الهاتف النقال الجذب المطلوب

/ بالتالي، فإن مؤسسة التمويل األصغر تنتظر بناء شبكة إليداع . شبه حضرية/ اطق حضرية في من) للتحويالت(التابعين لُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال 
 .سحب النقد الخاصة بها في المناطق الريفية من العدم

 



بالتالي، مضى الشركاء . دراستنا التجريبية في جنوب شرق آسيا، وكذلك في غرب أفريقيا، كانت إستراتيجية إطالق مفصلة ومتوافقة تمامًا ما تزال مفقودة
مع النتائج التشغيلية الواردة من الميدان، مما سهل تقييم تأثير القرارات ُقدمًا في الدراسة التجريبية، وتم تفصيل أغلب عناصر اإلستراتيجية بالتتابع 

 . اإلستراتيجية واالتفاق على االختيارات المختلفة المتاحة
 

 * 6الشكل رقم 
 المجاالت الرئيسية للمستوى العالي من التوافق اإلستراتيجي

 وايمانالمراجعة اإلستراتيجية للدراسات التجريبية، أوليفر : المصدر

 
 
االتفاق على نموذج للربح يركز على كل من التفعيل واالستخدام يمكن أن يتحقق من خالل المناقشات المستمرة والصريحة المدعومة بعمليات  #2

 .تقييم معمقة للعميل؛ وقد يحتاج الشركاء إلى دعم بعض األنشطة مقابل أنشطة أخرى
  

قرار السعر وتقسيم رسوم العميل والعموالت بحاجة إلى أن يتم اتخاذهما عن طريق التواصل المستمر بين  تؤكد تجربتنا في أفريقيا وكذلك في آسيا أن
إن التخطيط للعمل وعمليات تقييم العميل ذات دور فعال في تعزيز . الشريكين حتى يتم الفهم الجيد القتصاديات العميل خالل الدراسات التجريبية

 :ض ما توصلنا إليه ما يليهذا ويشمل بع. إمكانية الربحية
 

في غرب أفريقيا، بتوفير عموالت تتناسب مع عدد وحجم . يجب أن يكون نموذج العمولة أداًة لدعم التفعيالت، إضافة إلى االستخدام •
عيرة التعامالت، تضمن مؤسسة التمويل األصغر أن يشجع الوكالء على االستخدام المتزايد، مضاعفين معدالت النشاط بعد تبني التس

 ). 6مزيد من اإليضاح في القسم (الجديدة والهيكل الجديد للوكالء 
بينما يالءم نموذج أساسي قائم على عتبة المحافظة على الربحية في التعامالت ذات القيم الصغيرة، هو في حاجة إلى أن يكون بسيطًا  •

التجريبية في جنوب شرق آسيا، يتبنى الُمشغّْل نفس العتبات على سبيل المثال، في حالة الدراسة . بما فيه يكفي ليفهمه المستخدمون
ويمكن تبني التسعير القائم على . لكل المنتجات لضمان سهولة فهم العمالء الذين يشتركون في أغلب األحيان في أكثر من منتج مالي

 . نسبة مئوية، شريطة أن يكون قابًال لالستمرار في المعامالت ذات القيمة المنخفضة
على سبيل . صياغة نموذج العمولة ككل للمجموعة الكاملة للمنتجات حتى يسمح للمنتج والنشاط أن يدعم كل منهما اآلخر يجب •

المثال، مخطط التسعير في دراساتنا التجريبية مصمم بحيث ُتعاْدل جزئيًا العمولة المدفوعة من قبل مؤسسة التمويل األصغر إلى ُمشغّْل 
أيضًا، قد يحتاج الُمشغّْل إلى تبني وجهة نظر طويلة . بل اإليداعات برسم السحب المفروض على العميلشبكات الهاتف النقال مقا

على سبيل المثال، في حالة الدراسة التجريبية في غرب أفريقيا، يدعم ُمشغّْل شبكة . األمد ويدعم بعض األنشطة بخسارة طويلة األمد
سحب النقد الالحقة كما هو مبين في الشكل / ويحقق بدوره األرباح من معامالت إيداع  الهاتف النقال الحصول على المشتركين الجدد،



 . 7رقم 
الصطفائية في المرحلة األولية مثالية للمساعدة في حماية االستثمارات الخاصة بكل من الشريكين في إطالق نقل النقد عبر الهاتف  •

 . فة إلى تمكين الشركاء من تبني وجهة نظر طويل األمد وااللتزامالنقال، وتسهيل المفاوضات الخاصة باقتسام الربح، إضا
 

 * 7الشكل رقم 
 نموذج ربح متوازن يركز على تعزيز االستخدام الطويل األمد

 التخطيط لألعمال للدراسات التجريبية في غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا: المصدر

  

 

 التسويق
 

مدفوعًا بالفجوة الناشئة عن احتياج السوق، إضافة إلى االستعداد لنقل النقد عبر الهاتف النقال، يجب أن يكون قرار تتابع المنتج  3.1 #3

الُمشغّْلين النضج قبل إطالق / ومثال على ذلك، في األسواق الجديد بالنسبة لهذا المفهوم، ينصح بالبدء بمنتجات الجيل األول حتى يمكن للعمالء 
 .خدمات الجيل الثاني

  
ال، تتابع نشر المنتج، أو أي خدمة يجب إطالقها أوًال من الباقة الكاملة من الجيالن األول والثاني من منتجات نقل النقد عبر الهاتف النق عند تناول

حيح بعض اإلرشادات التي يمكن أن تساعد على تحقيق التتابع الص 8لقد قدمنا في الشكل رقم . يجب األخذ في االعتبار عدة ظروف للسوق واألعمال
 .إلطالق المنتجات

  



 :هو قد ال يكون إطالق منتجات معقدة من الجيل الثاني للمنتجات المالية في الظروف التالية هو األفضل
 . قلة نشاط نقل النقد عبر الهاتف النقال/ قلة الشركاء في منتجات الجيل األول القائمة لنقل النقد عبر الهاتف النقال  •
 . لديهم أنظمة وعمليات موروثة عميقة الجذورركاء مؤسسة التمويل األصغر  •
 هناك حاجة حقيقية لخدمات الجيل األولى نتيجة للحجم الكبير للتحويالت المالية المحلية والعدد القليل نسبيًا للقنوات اآلمنة والسهلة •

 . لتحويل النقد
 .المستهدفةاالنخفاض النسبي للثقافة المالية والمعرفة باالتصاالت لدى القطاعات  •

 
تعلم وأن إعطاء األولوية لمنتجات الجيل األول في مثل هذه الظروف ُمفّضل على السماح للنموذج بالنضج، ويمّكن مقدمي الخدمة من اجتياز منحنى ال

اني، مثل المدخرات يعتاد العمالء على خدمات بسيطة ومحدودة المخاطر، مثل سداد الفواتير والتحويالت، قبل أن ُتقدم لهم منتجات الجيل الث
فبينما يوجد منتج المدفوعات عبر الهاتف النقال في السوق، فإن . وقد كانت دراستنا التجريبية في غرب أفريقيا واحدة من مثل هذه الحاالت. والقروض

ويل األصغر المساهمة في وقد كانت مؤسسة التم. معدل تفعيله منخفض جدًا، ولذا فإن غالبية المشتركين من أصحاب الدخل المنخفض جدد عليه
لقد استغرق إعداد قناة . الدراسة التجريبية مؤسسة صغيرة قائمة لديها عدة خطوط لمنتجات تقليدية، وتخدم حاليًا من خالل فروع تقليدية وأنظمة موروثة

، أخذًا في االعتبار عدد التعقيدات في دمج شهراً  12أكثر من ) لتسديد القروض(لتوزيع نقل النقد عبر الهاتف النقال من أجل مؤسسة التمويل األصغر 
إن التحول الفوري إلى المدخرات أو االئتمان عبر الهاتف النقال كان لُيصِبح تحديًا كبيرًا لمؤسسة . النماذج والعمليات الجديدة في االطار الطبيعي للعمل

 . التمويل األصغر
 

 :ت نقل النقد عبر الهاتف النقال مالئمًا إذا توفر ما يليعلى الجانب اآلخر، يمكن أن يكون الجيل الثاني من منتجا
 . انتشار ناضج ومتوسط أو واسع النطاق لنقل النقود عبر الهاتف النقال في السوق •
والمصارف المتشاركة تتمتع بتقدم تقني نسبي، ويمكنها بسهولة تحقيق التكامل بين أنظمتها المصرفية / مؤسسات التمويل األصغر  •

 . منصات ُمشغّْل شبكات الهاتف النقال لنقل النقد عبر الهاتف النقالالرئيسية و 
حجم التحويالت المالية المحلية منخفض نسبيًا، أو هناك أنماط حالية كافية ومناسبة للتحويل النقدي، مما يقلل الحاجة للمدفوعات عبر  •

 . الهاتف النقال
 . استخدام خدمات القيمة المضافة للهاتف النقال عمالء مثقفون ماليًا، إضافة إلى شعورهم باالرتياح عند •
 . عمالء يثقون في المعامالت التي تتم من خالل مصارف بال فروع •
 . بيئة تنظيمية مناسبة تسمح باختبار نماذج التسليم المبتكرة لنقل النقد عبر الهاتف النقال •

 
ومؤسسة التمويل . فالسوق به خدمات ناضجة لنقل النقد عبر الهاتف النقال. كمثال لمثل هذا السوق، هناك دراستنا التجريبية في جنوب شرق آسيا

ولذا يمكنه التكامل بسهولة مع (األصغر المشاركة هي مصرف افتراضي يهتم بالمنتجات المصرفية عبر الهاتف النقال فقط، دون ذراع مصرفي تقليدي 
والبلد لديها بالفعل شبكة منظمة ويسهل الوصول إليها من محالت ). النقال الحاليةمنصات ُمشغّْل الشبكات الهاتف النقال لنقل النقد عبر الهاتف 

على الجانب اآلخر، االختراق المصرفي منخفض ومؤسسات . الرهونات شبه المالية التي تدعم التحويل النقدي، حتى في المناطق النائية من البلد
كل هذه العوامل تجتمع لتفرض ظروفًا مناسبًة الطالق منتجات الجيل الثانية في . خرات بقوةالتمويل األصغر والمصارف الريفية ال تشجع منتجات المد

 .هذه السوق من خالل مقدمي خدمة مختارين
 

   



 *8الشكل رقم 
 ظروف اختيار تتابع المنتجات

 تقييم الدارسات التجريبية في غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا: المصدر

 
 

يمكن أن تكون القطاعات ذات الدخل المنخفض متباينة جدًا في حاجاتهم المالية؛ ويمكن الستهدف : منتج مناسبإلعداد تصميم ) يتبع(3.1  
 .القطاعات بشكل إنتقائي وصقل إستراتيجية االستهداف طبقًا لدورات الدخل أن توفر تفوقًا تنافسيًا للشركاء

 
في كل من دراستينا . جيدًا من خالل دراسات السوق المنهجية والدراسات التجريبيةيمكن فهم االحتياجات المالية لقطاعات الدخل المنخفض فهمًا 

تلك االختالفات تتعلق بمستوى التعرض المالي، والوصول إلى . التجريبيتين الحظنا اختالفات بارزة في السلوك المالي للقطاعات المستهدفة المختلفة
تميل القطاعات أيضًا إلى االختالف من ناحية أنظمتهم البيئية المهنية . تفاع وانخفاض الدخلالمعامالت المصرفية، والمدخرات، وتوقيت فترات ار 

طبقًا للقيمة (يجب على الشركاء التعرف على أكبر القطاعات الثانوية . وحاجتهم للتدفق النقدي والذي يؤثر على طبيعة المنتجات المالية التي تُقدم
لقد الحظنا في جنوب شرق آسيا أن االحتالل يؤثر تأثيرًا كبيرًا على السلوك المالي للطبقات . ى حاجتهم التقليديةوأن يصمموا منتجات تستند إل) والحجم

إضافة إلى ذلك، تعرفنا على الحاجة لتقسيم السوق جغرافيًا، أخذًا في االعتبار التفاوت اإلقليمي في البلد كما هو مبين في . ذات الدخل المنخفض
 . 10قم ور  9الشكلين رقم 

 
وتستغل  يجب أن يدرس أيضًا الشركاء كال من شدة االحتياجات المالية وطبيعتها الدورية للقطاعات المستهدفة المختارة، وأن يصمموا منتجات تخاطب

المثالي بيع نفس المنتج المالي على ففي إحدى دراساتنا التجريبية الحظنا أنه نتيجة للتغييرات في أنماط الدخل خالل السنة، لن يكون من . تلك الدورات
في شهور أخرى، كما هو % 300-  200لقد تفاوت مستوى االدخار بشكل ملحوظ، حيث يصبح سلبيًا في شهور معينة، ويتزايد بمقدار . مدار السنة

فقط، ولكن أيضًا عبر مناطق مختلفة  مثل تلك االختالفات لم ُتشاْهد عبر قطاعات وشهور. وقد تطلب ذلك تصميم منتج مرن. 11مبين في الشكل رقم 
. إن تلبية هذه االحتياجات لم يتطلب بالضرورة عددًاً◌ من المنتجات المختلفة، ولكن فقط تعديالت في تصميم المنتج األساسي ومنهج تسويقه. في البلد

لنشاط في شهور الدخل المنخفض، بينما يمكنها في وقد الحظنا أنه بخفض الحد األدنى لإليداع فقط، يمكن لمؤسسة التمويل األصغر تحمل مستويات ا
حتى بالنسبة لشركة سفاري كوم في كينيا، فيما يتصل ومنتجات . شهور الدخل العالي الفوز بغالبية اإليداعات عن طريق حمالت الترويج الموجهة



الت إيداع النقد، ونهاية اإلسبوع تزيد فيه معامالت سحب نهاية الشهر تزيد فيه معام -الجيل األولى، مثل تحويل النقد، التوجهات الموسمية واضحة 
، يشاهد بعض الوكالء قدرًا كبيرًا من معامالت سحب النقد في الصباح الباكر، بينما المعامالت التي تتم في )مدن األسواق(وفي مواقع المعينة . النقد

 .ء من هذه االتجاهات ضمان االحتفاظ بقدر كاف من اإليداعات بدون فوائدويتعلم الوكال. وقت متأخر من فترة بعد الظهر هي معامالت إليداع النقد
 

 *9الشكل رقم 
 القطاعات الفرعية المهنية غير المتجانسة في أحد المناطق الجغرافية لدراسة تجريبية

 
   



 *10الشكل رقم 
 تقييم الفرص طبقًا للمناطق

 
   



 *11الشكر رقم 
 مهنية مختارةاالختالف الدور للدخل في قطاعات 

كعرض منفرد، تحفز المدخرات األصغر الفردية استخدامًا منخفضًا؛ يمكن للشركاء عرض : خفيف حدة المستويات المنخفضة للنشاط 3.2  
من إلى مصرف " أسفل البساط"مدخرات ُمجمّْعة مدفوعة بااللتزام تخاطب المصاعب الرئيسية، وتحث على االنضباط، وتحفز حركة المدخرات من 

 .خالل حافز مرن
  

من % 30وقد الحظنا أيضًا أن أقل من . تؤكد خبرتنا في جنوب شرق آسيا أن عروض االدخار األصغر المختلطة تولد استخدامًا محدودًا جداً 
وقد . ر خالص مرنأشهر عند اشتراكهم في حساب ادخا 5إلى  4المشتركين الذين تم الحصول عليهم أجروا عملية إيداع واحدة أو أكثر خالل فترة 

 :أظهر بحثنا ودراساتنا التجريبية الالحقة زيادة بمقدار الضعف إلى ثالثة أضعاف في مستوى النشاط بعد تبني منهجين
 

لقد الحظنا في زياراتنا الميدانية، وكذلك في مجموعات االهتمام، أن المنافع المحسوسة للمدخرات : عامل محفز يحفز المدخرات  •
من خالل وكالء (حتى بعد القيام بحمالت ملحوظة لإليداع وتثقيف العمالء . واضحة بالنسبة لغالبية العمالء الرسمية كانت غير

مع ذلك، أظهرت اختبارات مجموعة النقاش المركز الخاصة بنا أن أحد . ، فإن معدالت اإليداع لم تتحسن بشكل ملحوظ)المبيعات
مشتركين كانت االختالف الكبير لدخولهم، والذي يجعلهم يبحثون بشكل دوري عن المساوئ الرئيسية لمنتجات المدخرات بالنسبة لل

بعد ذلك، أعددنا منتجًا مجمعاً يمكن أن يحل نقطة الخالف . الدعم المالي من خالل القنوات غير الرسمية ومؤسسات االئتمان القائمة
 . تلك بتقديم منتجات مالية أخرى إضافة إلى االدخار

أخذًا في االعتبار أن غالبية القطاعات المستهدفة ذات الدخل المنخفض ليسوا من : يحدد مقدار الحافز المكتسب التزام باالدخار •
المدخرين المنضبطين ويفتقدون القدرة على التخطيط المالي، اختبرت مؤسسة التمويل األصغر في جنوب شرق آسيا التزامًا سابق 

مم حساب االدخار بحيث يمكن استخدام المنتج المجمع والمرتبط بالحساب إذا ادخر وقد صُ . التصميم لالدخار وجدوًال زمنيًا له
 .المشترك بانتظام فقط

 
معتاد،  اجتذب االختبار التجريبي الالحق لمنتج مدخرات مجمع قائم على االلتزام حوالي ثالثة أضعاف مستويات النشاط مقارنة بمنتج مدخرات منفرد

فعندما لبى المنتج المجمع حاجاتهم المالية المحسوسة أو تناول سيئة ملموسة، وجدناهم أكثر رغبة في االدخار بشكل . 12كما هو مبين في الشكل رقم 



ويمكن اختيار الحزم المحتملة بناء على الظروف السائدة في قطاع مستهدف أو سوق معين، ويمكن أن يتضمن خط ائتمان، أو فائدة أعلى . نشط
 . َتج تأميني أرخصللودائع الثابتة أو ُمن

  
يجب استخدام االختبارات التجريبية لترتيب رحلة مبسطة للعميل تركز على بناء الثقة، وتضمن الوصول للخدمة، وتسهل : إدارة تجربة العميل #4

 .االستخدام، وتعّظم من قيمة وقت العميل
  

يجب . لعقبات الرئيسية التي يواجهها العميل في فهم واستخدام الخدمةيجب استخدام االختبارات التجريبية بشكل منهجي للتوصل إلى تشخيص مبكر ل
باستخدام الدوالر األمريكي أو (أن يمكن الشركاء أنظمة تعزز الثقة وتسهل تبني المنتجات عن طريق ضمان نجاح المعامالت األولى وبساطة الواجهة 

لقد أثبتت . حليل ايجابي ألي فشل في المعامالت وتوفير دفاتر حسابات العمالء، وتقديم رسائل إعالمية قصيرة وبسيطة، وت)األسهم بشكل رئيسي
 . ت النشاطخبرتنا في الدراسة التجريبية في غرب أفريقيا أهمية إدارة تجربة العميل، حيث حددنا مجالين رئيسيتين في رحلة العميل تؤثران على معدال

 
عدد العمالء الذين تم الحصول عليهم بواسطة الوكيل الميداني ومن تم تفعيلهم بين % 30كانت هناك فجوة تصل إلى : عند التفعيل •

نتيجة لغياب عملية تفعيل آلية، يحتاج العمالء إلى االنتظار حتى يمكنهم ). وبالتالي كانوا مستعدين الستخدام الخدمة(في النظام 
وقد احتاج هذا األمر حًال لضمان صدق البيانات بغرض . استخدام الخدمة وقد ينسون كيفية استخدامها أو يقررون عدم استخدامها

 . سداد مؤسسة التمويل األصغر للعموالت
من العمالء الذين حاولوا إجراء معاملة ما أخفقوا في ذلك وانقطعوا عن % 35كشف تحليل بيانات المعامالت أن حوالي : بعد التفعيل •

ء الذين أجروا معاملتهم األولى بنجاح ظلوا نشطين، فإن حل أمر فشل إجراء من العمال% 60أخذًا في االعتبار أن . استخدام الخدمة
في المعامالت األولى، كانت %. 50المعامالت من المحتمل أن يقلل النسبة العامة لالنقطاع عن االستخدام بنسبة قد تصل إلى 

 .من حاالت الفشل نتيجة ألخطاء في إدخال كلمة المرور% 95
 

 . 13رين عبر الوقت في تحقيق نجاح ملحوظ في معدالت االستخدام، كما هو مبين في الشكل رقم ساهم حل هاذين األم
 

 * 12الشكل رقم 
ضعف عدد الحسابات الفعالة وحوالي ثالثة أضعاف معدل اإليداع فيما (مقارنة المدخرات المختلطة إلى المدخرات الُمجمّْعة والقائمة على االلتزام 

 )لألوليخص األخير بالنسبة 
 اختبارات المنتج في الدراسة التجريبية في جنوب شرق آسيا: المصدر



  
 

مع التركيز على  استنادًا إلى الخبرة العامة في كل من جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، حددنا طرقًا لتحسين إدارة تجربة العميل من البداية إلى النهاية،
على سبيل المثال، في مرحلة الحصول على الفرصة الجديدة، تشمل بعض أفضل . 14ين في الشكل رقم زيادة االستخدام بينما تقل الكلفة كما هو مب

في اختبارات مجموعتنا لالهتمام في جنوب شرق آسيا، الحظنا أن أغلب المستهلكين من أصحاب . الممارسات التواصل المبسط واإلرشاد الدقيق للعميل
حتى . سمتين فقط من سمات المنتج، وهي سمة سلوكية يجب أن يتدرب وكالء المبيعات على تخفيف حدتهاالدخل المنخفض يميلون إلى فهم أو تذكر 

مكانية تعقيدات المنتجات الصغيرة يمكن أن تضاعف تقريبًا من الزمن الذي يحتاجه وكيل المبيعات لتوضيح المنتج للمستخدمين النهائيين، وتزيد إ
 . هذه القضايا من الضروري أخذها في االعتبار عند تصميم رحلة العميل. يةنفورهم عند استخدام المفردات التخصص

 
سحب / يداع عند تولي أمر العميل النشط، يتطلب تحقيق تجربة إيجابية للعميل عملية استخدام سهلة، وتجربة متسقة في نقطة البيع وبالقرب من مراكز إ

بتجربة  -بي أس أي بحيث تكون منفصلة عن وكالء فترة االتصال بشبكة الهاتف  -قنوات إم  لقد رأينا ذلك في كينيا، حيث أقامت سفاري كوم. النقد
وفي مالحظة أخرى في الدراسة التجريبية في . مختلفة وموحدة للعميل، وٕارساء ثقة ومصداقية قوية، كثيرًا ما كانت موضع االهتمام الرئيسي الوحيد

سحب النقد، فقد يكون من غير المحتمل أن / ء قطع مسافة قصيرة نسبيًا للوصول إلى مراكز إيداع جنوب شرق آسيا، رأينا أنه ما لم يمكن للعمال
سحب النقد يمكن / كذلك في مجموعتنا لالهتمام في الدراسة التجريبية نفسها، الحظنا أن أي تأخير أو أخطاء من جانب وكيل إيداع . يستعملون الخدمة

 . ةأن يهز ثقة العميل فورًا في الخدم
 

يجب أن تحدد  أخيرًا، بالنسبة للحركة ومتابعة اإلدارة للمنتجات ذات العمر القصير، مثل خط االئتمان، فإن مؤسسة التمويل األصغر عبر الهاتف النقال
سة التمويل األصغر في بعمل ذلك، يمكن لمؤس. اإلجراءات اآللية، على سبيل المثال، تقديم منتجات تالية، واالشتراك دون الحاجة إلى أوراق وخالفه
 . جنوب شرق آسيا تخفيض الكلفة عن كل تفعيل، وهو ما يؤثر بدوره بصورة ملحوظة على الربحية

 
 * 13الشكل رقم 

 تأثير تحسين إدارة تجربة العميل
 الدراسة التجريبية في غرب أفريقيا: المصدر

 
 



 * 14الشكل رقم 
 المراحل واألذرع الرئيسية لتعزيز تجربة العميل

 تحليل أوليفر وايمان: المصدر

 
 

يمكن لعالمة تجارية معروفة جيداً أن تولد خدمة أولى لكنها ال تضمن استخدامًا ثابتًا؛ وقد تكون هناك : بناء الثقة وتوعية المستهلك #55.1

 .حلتي اإلطالق والحصول على العميلحاجة إلى إعادة موضعة العالمة التجارية في السوق، إضافة إلى المزيد من إجراءات بناء الثقة خالل مر 
  

نخفض، أكدت أبحاث مجموعة النقاش المركز الخاصة بنا في جنوب شرق آسيا أن الثقة هي أكثر العوامل أهمية بالنسبة للمستهلكين أصحاب الدخل الم
بحث مجموعة النقاش المركز في الدراسة التجريبية فقد طلبنا خالل . خصوصًا عندما يتعلق األمر بتقرير ما إذا كانوا سيتبنون منتجات لالدخار أم ال

 في جنوب شرق آسيا من المستجيبين
 

في أربعة من القطاعات الخمسة، ظهر . 15ويمكن رؤية النتائج ملخصة في الشكل رقم . عبر خمسة قطاعات تقييم سبعة عوامل تتصل بمنتج لالدخار
 .منتجات االدخار لدى أي مقدم للخدمات المالية واستخدامهاكأهم االعتبارات عند االشتراك في " اسم يوثق به"
 

/ ومن وجهة نظرنا، فإن العالمة التجارية لكل من المصرف . لذا، فإن أحد األدوار الرئيسية إلستراتيجية التمييز السلعي هو إرساء الثقة في الخدمة
تكون مرئية بشكل واضح، ويفضل أن يكون ذلك من خالل التمييز السلعي مؤسسة التمويل األصغر وُمشغّْل شبكات الهاتف النقال من الضروري أن 

ية هذا ضروري للجمع بين الوعي الشديد بالعالمة التجارية، والذي تتمتع به عادة العالمة التجارية لُمشغّْل شبكات الهاتف النقال، ومصداق. المشترك
وفي حالة دراستنا التجريبية في جنوب شرق آسيا، حيث كانت العالمة التجارية . ا يليفيم 16العالمة التجارية للمصرف، كما هو مبين في الشكل رقم 

توليد  لمؤسسة التمويل األصغر غير معروفة، ساعد وجود العالمة التجارية لُمشغّْل شبكات الهاتف النقال في شعار مشترك للعالمات التجارية على
التجارية لنقل النقد عبر الهاتف النقال الخاصة بُمشغّْل شبكات الهاتف النقال بقوة بالتحويل النقدي فقد ارتبطت العالمة . مسار الخدمة األول للعمالء

يد ومنتجات تحميل فترة االتصال بشبكة الهاتف، وبالتالي ساعد التمييز السلعي المشترك مع مؤسسة التمويل األصغر في تعزيز المنتج كعرض جد
لذا فمن المهم أن يمكن ربط العالمة التجارية بسهولة بواسطة العمالء وموضعتها في السوق بما يتفق والقطاعات  .لألعمال المصرفية الخاصة باالدخار

مثل (وقد كانت مالحظتنا أن العمالء أصحاب الدخل المنخفض في السوق الواسع االنتشار من المحتمل أن يركزوا على القييم العاطفية . المستهدفة
 . تيار العالمة التجارية الخاصة بهمعند اخ) الثقة والرعاية



 
 * 15الشكل رقم 

 معايير تبني االدخار مرتبة طبقًا لمجموعات النقاش المركز من بين قطاعات متعددة ألصحاب الدخل المنخفض 
 مجموعات النقاش المركز في الموقع التجريبي: المصدر

 
 * 16الشكل رقم 

 ُمشغّْل شبكات الهاتف النقالموضعة العالمة التجارية للشراكة بين مصرف و 
 تحليل أوليفر وايمان، صوت استطالع العميل: المصدر

 

 
 



 
 
 

مرحلتين إضافة إلى إستراتيجية قوية خاصة بالعالمة التجارية، هناك حاجة تقليدية لجهود التسويق والتواصل لتثقيف العمالء وزيادة الوعي أثناء 
 .مرحلة الحصول على العميلأثناء مرحلة اإلطالق وأثناء  –رئيسيتين 

 
في هذه المرحلة، تركز حملة التوعية على نقل مزايا األعمال المصرفيِة الرسمية، والحث على تغيير السلوك : أثناء إطالق العرض •

قل عندما يطلق الُمشغّْلون، مثل سفاري كوم وتاميير، منتجات ن. لتشجيع االنضباط المالي بين المشتركين أصحاب الدخل المنخفض
. النقد عبر الهاتف النقال، فهم يستخدمون الحمالت اإلعالمية العادية للجماهير العريضة برسائل بسيطة تتصل عادة باألمان والمالئمة

إال أن . وقد تتضمن اإلستراتيجيات البديلة تأييد الشخصيات العامة المؤثرة، أو حمالت تثقيفية على مستوى البلد ألشخاص بعينهم
 .ريبية لم تكن كبيرًا بما يكفي الختبار اإلستراتيجيات السابقة الذكر، وما زالت هناك حاجة لتأكيد آثارهادراستنا التج

يشمل التثقيف في هذه المرحلة مساعدة العمالء على اختيار المنتج الصحيح، وجعلهم يفهمون كيف : أثناء الحصول على العميل والبيع •
ففي دراستنا التجريبية في غرب أفريقيا، زاد بدء نشاطات . استفادة لهم على المدى البعيد يستخدمونه، وكيف يستخدمونه لتحقيق أقصى

التسويق في الشوارع في المناطق اإلستراتيجية واإلبقاء عليه، زاد زيادة ملحوظة من تبني الخدمة من قبل الوكالء واستخدامها من قبل 
، وهو نوع فريد من الوكالء يفي بمجموعة من المسؤوليات، وسيتم "قلينمدربين متن"استخدمت مؤسسة التمويل األصغر . العمالء

شهور، ساعد المدربون المتنقلون هؤالء في مضاعفة معدل التفعيل لنقل النقد  4على مدى . 6وصفهم بشكل تفصيلي أكثر في القسم 
 .عبر الهاتف النقال لحساب مؤسسة التمويل األصغر

 
يمكن للشركاء تحقيق القيمة المثلى لنفقات التسويق بتخصيص ميزانيات قائمة على الدورات : فاق التسويقيتحقيق المستوى األمثل لإلن5.2  

 . المالية للقطاعات المستهدفة وتبنى تقنيات تسويقية بديلة لزيادة التفعيل
 



الُمشغّْلين على زيادة التأثير وتقليل تكاليف التسويق لكل يمكن أن يساعد التوافق بين نفقات التسويق والدورات المالية للقطاعات الرئيسية المستهدفة 
، إذا قامت ميزانيات التسويق على دورات الدخل، طبقًا للقطاع أو الوقت من العام، وتمت مخاطبة المشتركين 11بالرجوع إلى الشكل رقم . مشترك فعال

يجب أن يتبنى . ب ادخار، عنه إذا هم خوطبوا في فترات قلة السيولة النقديةفي وقت يكون لديهم فيه مدخرات، فمن أألرجح أن يبدءوا في استخدام حسا
من واقع الخبرة الخاصة بالمدخرات . القطاعات، والمناطق، ودورات الدخل: الُمشغّْلون مهجًا شديد المرونة لتركيز الجهود التسويقية على ثالثة محاور

أن العمالء الذين يتم الحصول عليهم في فترات الدخل المنخفض من األرجح أن يصبحوا  األصغر عبر الهاتف النقال في جنوب شرق آسيا، رأينا
عندما يميل المزارعون إلى التمتع (إيداع في الشهر لكل عميل في الفترات السابقة لموسم الحصاد  0.2فقد رأينا أقل من . خاملين مع مرور الوقت

إيداع كل شهر  0.5التسويقي الشديد في شهور الدخل العالي أن يضاعف معدالت الودائع إلى  على الجانب اآلخر، كاد الضغط). بسيولة نقدية أقل
، مما يزيد من عائد االستثمار التسويقي أضعافًا )عندما يتمتع مالكو األعمال التجارية األصغر بدخل مرتفع(لكل عميل أثناء الشهور االحتفالية 

 . مضاعفة
 

فيما يلي . الشركاء الفعاليات، واإلحاالت وتقنيات تسويق المنتج عبر التناقل االلكتروني لزيادة معدالت تفعيل العمالءإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستخدم 
 :أدرجنا بعض المبادرات واألدوات للحصول على العمالء، والتي كانت فعالة في االختبارات التجريبية المختلفة

 
غر في جنوب شرق آسيا تأثير الفعاليات المجتمعية التي يضاف إليها العالمة اختبرت مؤسسة التمويل األص –تسويق الفعاليات  •

 التجارية لُمشغّْل شبكات الهاتف النقال، مثل احتفاالت األعياد والفعاليات االدخارية في عطلة نهاية األسبوع، على التفعيل لكل دوالر
وزاد معدل التفعيل في اليوم % 25التفعيل لكل عميل بنسبة  ، انخفاض كلفة17كان التأثير، كما هو مبين في الشكل رقم . ُيصرف

سحب / تلك الفعاليات تعمل أيضًا كمنصة إلشراك وكالء إيداع . أضعاف معدل المبيعات الناتجة عند االنتقال من منزل إلى منزل 6
 . خراتالنقد، وتحقيق بيع مختلط لمنتجات األعمال المصرفية واالتصاالت، وبناء الوعي الخاص بالمد

في إحدى اختباراتنا التجريبية، اختبرت مؤسسة التمويل األصغر نجاح المكالمات الموجهة، إضافة إلى  -حمالت المكالمات الموجهة  •
بالنسبة لحمالت المكالمات الموجهة، كانت نسبة تحول العمالء . حمالت الرسائل النصية القصيرة، في التعرف على العمالء المحتملين

مثل تلك الحمالت يمكن أن ُتنفذ بطريقة شديدة التوجيه من قبل مؤسسة التمويل %. 20لى عمالء فعليين تصل إلى حول المحتملين إ
األصغر باستخدام بيانات ُمشغّْل شبكات هاتف النقال، على سبيل المثال، تلك المتعلقة بالموقع والخصائص السكانية، لتحديد العمالء 

إن لقاءات الحصول على العمالء يمكن الترتيب لها عبر الهاتف، يكون على الوكالء قضاء وقت أقل حيث . المحتملين لبيع منتجاتها
إال أننا لم نر . 17في الميدان للعثور على العمالء المحتملين المهتمين، مما يزيد من معدل إنتاجيتهم، كما هو مبين في الشكل رقم 

 .فقط% 3-2هنا كان معدل تحول العمالء المحتملين التأثير نفسه مع حمالت الرسائل النصية القصيرة؛ 
كانت طريقة أخرى قليلة الكلفة لزيادة معدالت التفعيل : تسويق المنتج عبر التناقل االلكتروني من خالل الكلمة المنطوقة اإلستراتيجية •

سحب النقد لديهم / وكالء إيداع . ائمينسحب النقد أو المشتركين الق/ خالل الدراسات التجريبية هي اإلحاالت، عن طريق وكالء إيداع 
يجب أن تستغل . عالقات متعددة في مناطقهم، خصوصًا في المناطق النائية، حيث يستقبلون العمالء من أجل المشتروات اليومية

ا بينهم، مثل كذلك الحظنا أن أصحاب االتصاالت الوثيقة فيم. مؤسسة التمويل األصغر قدرة مثل هؤالء الوكالء على توليد اإلحاالت
في عدة حاالت، . رؤوس البلديات المحلية، يمكن أن يكونوا سفراء فعالين وأن يقدموا عدة إحاالت إذا كانوا هم أنفسهم مشتركين راضين

أمكن الحصول على مجموعات من العمالء من خالل اإلحالة، عندما دعا وكيل أو بشكل استباقي، عميل، عددًا من العمالء 
فقد كان من المحتمل بعد ذلك أن يضاعف الوكيل عدد . إلى االجتماع بالوكيل نفسه) أفراد 10إلى  8مجموعات من في (المحتملين 

 . العمالء الذين يتم ضمهم إلى الخدمة في ذلك اليوم بمقدار الضعف أو ثالثة أضعاف
 

   



 * 17الشكل رقم 
 تأثير األنشطة التسويقية على التفعيالت

 التجريبية لجنوب شرق آسياالدراسة : المصدر

 
 

 المبيعات والتوزيع
 

عديمة يتكون مشروع التمويل األصغر عبر الهاتف النقال من طبقات متعددة من الوكالء الذين يؤدون مسؤوليات مختلفة تتعلق بإدارة اإليداعات ال
تالية من إقامة شبكة الوكالء ودمجها في دراساتنا التجريبية في وقد اشتققنا الدروس الرئيسية ال. سحب النقد/ العائد، والحصول على العمالء وٕايداع 

 . غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا
 
مسؤولة عن دعم المبيعات وٕادارة العمالء، يصل بين وكالء ") المدرب المتنقل("وكيل وسيط  –لتيسير اندماج الوكيل ، وجدنا منهجين فعالين  #6

السحب أن يعملوا / التمويل األصغر؛ ووكالء مشغل الممتازين لتسهيل إدارة السيولة حتى يمكن لعمالء اإليداع ُمشغّْل شبكات هاتف النقال ومؤسسة 
 .بكفاءة

 
ملتزم بتشجيع وتوزيع تقل النقد عبر الهاتف النقال، إضافة " المدرب المتنقل" –في دراستنا االختبارية في غرب أفريقيا، اختبرنا نوع جديد من الوكالء 

الوظائف األساسية التي يقوم بها هؤالء الوكالء في الدراسة التجريبية في غرب أفريقيا . تبنيه من قبل العمالء ومؤسسة التمويل األصغر ذاتهاإلى 
 .18موضحة في الشكل رقم 

 
   



 *18الشكل رقم 
 ارية في غرب أفريقياوظائف مربي الهاتف النقال المنتشرون من خالل مشغل شبكة الهاتف النقال فغي الدراسة االختب

 
 

في معدل التفعيل، كما هو مبين في الشكل % 133هؤالء الوكالء، عند إدارتهم من خالل نظام إدارة أداء منتظم، كانوا قادرون على تحقيق زيادة بنسبة 
 .ين من الميدانفي معدل التفعيل عند غياب المدربين المتنقل% 20إضافة إلى ذلك، الحظنا أن هبوطًا بنسبة حوالي . 20رقم 

 
من هؤالء الوكالء عبر البلد، بعد أن كان لديها ستة فقط أثناء الدراسة  200بسبب هذا التأثير، تبنى ُمشغّْل شبكات هاتف النقال بالفعل المفهوم بتعيين 

هي ) سيأتي وصفها الحقًا في هذا القسم(دارة أداءهم إال أنه لتحقيق التأثير المطلوب، فإن المتابعة الطويلة األمد والفعالة لهؤالء الوكالء، وإ . االختبارية
. في تأثير الوكالء المتحركين كانت إدارة أدائهم ضعيفة%) 28انخفاض في معدل التفعيل بنسبة تصل إلى (لقد شهدنا نقصًا حادًا . في غاية األهمية

إن وكالء ُمشغّْل . ز أن يلعب دوراً مهمًا، حسبما أكدت دراستنا التجريبيةهنا، يمكن للوكيل الممتا. عامل أخر من عوامل اندماج الوكيل هي إدارة السيولة
. سحب النقد بصورة يومية لتوفير فترات االتصال بالشبكة من خالل نقل النقد عبر الهاتف النقال/ شبكات هاتف النقال يزورون بالفعل مراكز إيداع 

وقد رأينا الشيء نفسه في كينيا، حيث لعب . منتجات التمويل األصغر إلى نشاطاتهم اليوميةلذلك كان من السهل إضافة إدارة اإليداعات بدون فوائد ل
أحد المجمعي في كينيا، والذي أجرينا معه لقاًء، . الوكالء الممتازون أو المجمعون دوراً رئيسيًا في المساعدة لتسهيل إدارة السيولة للوكالء في نقطة البيع

دورهم في دعم الوكالء وتبديد حاجتهم . في عدة مواقع، وقد اكتسب مهارة رئيسية في إدارة السيولة) وكيل 100أكثر من (ء يدير عددًا كبيرًا من الوكال
 .للتوقف عن التعامالت التجارية أثناء التنقل إلعادة موازنة اإليداعات العديمة العائد، يساعد على زيادة الربحية

 
مؤسسات التمويل األصغر معيار اختيار وطني لتعيين الوكالء الذين ُيرجح أن يحققوا نجاحاً مع المنتجات  يجب أن تتبنى: اختيار الوكيل) يتبع( #6

 . المالية
 

فقد الحظنا في دراستنا . مستوى ارتباطهم بالعمالء وتأثيرهم على سلوكهم مهم. سحب النقد هم واجهة الخدمات المالية عبر الهاتف النقال/ وكالء إيداع 
سحب النقد، رغم من أنهم كان بإمكانهم إجرائهم المعامالت في مكان / في جنوب شرق آسيا أن أغلبية العمالء التزموا بوكيل واحد إليداع  التجريبية

سحب النقد المشاركين مشاركة قوية معدالت نشاط أعلى بكثير، وكان أكثر من نصف / ، كان لدى وكالء إيداع 19كما هو مبين في الشكل رقم . آخر
 .مالئهم انضموا للخدمة من خالل توصياتهم الخاصةع
 

كما أنهم يديرون بشكل تقليدي العديد من . إال أن أولئك الوكالء ال ُيدارون مباشرة بواسطة مؤسسة التمويل األصغر أو ُمشغّْل شبكات الهاتف النقال
سحب النقد من خالل المنتجات / إن دعم إيدلع . اد البقالة والمطاعماألنشطة األخرى، مثل مبيعات فترة االتصال بشبكة الهاتف والزراعة ومبيعات مو 

ولضمان أداء مثالي وطويل األمد، يجب أن تتبنى مؤسسة التمويل األصغر معايير اختيار على مستوى . المالية عبر الهاتف النقال ليس عملهم الرئيسي
 . 19والمالئمة، والدوافع، كما هو مبين في الشكل رقم  الموثوقية، –األمة لهؤالء الوكالء، مع التركيز على ثالث خواص 



لية، مثال على ذلك، لقد الحظنا أن الوكالء أصحاب الدخل المرتفع أو األنشطة المهنية الكثيرة التنوع كثيرًا ما كانوا غير مهتمين بالترويج للمنتجات الما
ن دخلهم أقل، ويخدمون عددًا كبيرًا من المشتركين في المناطق النائية كان أدائهم على الجانب اآلخر، الوكالء الذين كا. سحب النقد أ/ مركز إيداع 

 ).سحب النقد ب و ج/ مركزا إيداع (أفضل 
 

لتمويل األصغر إن الجاذبية المنخفضة للوكالء الحاليين لُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال لنقل النقد عبر الهاتف النقال يمكن أن تمثل تحديًا لمؤسسة ا
طريقة فعالة جدًا إلنجاز هذا هي السعي من أجل شراكات في التوزيع مع المؤسسات التي لديها شبكة قائمة مغرية لنقاط خدمة للعمالء . لزيادة خدماتها

عاونية المدخرات وغير المنظمة لعمالء المناطق الريفية، مثل محالت الرهونات، وت/ تشمل أمثلة ذلك قنوات األعمال المصرفية المنظمة . وموثوق بها
في إحدى دراساتنا التجريبية، . عمالء المستهلكين المستهدفين، الخ/ الدائنين / مؤسسة المدخرات واالئتمان بالتناوب، وموردي المواد الخام / واالئتمان 

) التي تعطي الرواتب(لتعاونيات تفكر مؤسسة التمويل األصغر عبر الهاتف النقال في خدمة العمال الحكوميين أصحاب الدخل المنخفض من خالل ا
ويمكن أيضاً لمؤسسات التمويل األصغر تشغيل شريحة من الوسطاء لتعيين الوكالء، . والمزارعين من خالل نقاط البيع الخاصة بالموردين الكبار للمزارع

وُمشغّْل شبكات الهاتف النقال مع طرف ثالث في شراكة مع ُمشغّْل شبكات الهاتف النقال، مثال على ذلك، يمكن أن تتفق مؤسسة التمويل األصغر 
كما هو معمول به من قبل فوداكوم (لتعيين الوكالء أو استخدام مجمعين، والذين يلعبون دورًا رئيسيًا في استخدام وٕادارة الوكالء من أجل مقدمي الخدمة 

ادة في حصة السوق في قاعدة العمالء المستهدفين من قبل مؤسسة التمويل وزي/ إذا رأي ُمشغّْلو شبكات الهاتف النقال فرصًا للبيع المتنوع ). في تنزانيا
إال أن الوقت قد يكون مبكرًا لتقييم فعالية . األصغر عبر الهاتف النقال، فإن مثل هذه الشراكة المشتركة يمكن أن تكون ممكنة الحدوث أكثر

اإلستراتيجيات 
السابقة في زيادة 

شبكة وكالء مؤسسة 
ر التمويل األصغ

حيث إنها ما تزال 
بحاجة إلى أنُ تختْبر 

 . على نطاق أوسع
 
حوافز ) تابع( #6

يجب أن : الوكيل
يطبق الشركاء 

مخططاً للحوافز يقوم 
على القيمة ويشجع 

كل من التفعيل 
 . واالستخدام، وأن يكونوا مستعدين في البداية لدعم شبكة الوكالء لضمان كون العمل مغريًا لهم

 
 :جريبية في غرب أفريقيا، كانت هناك ثالثة أهداف ضرورية لوكالء المبيعاتفي دراستنا الت

 . تحقيق الحد األقصى للتفعيل لكل وكيل، كل يوم •
 . ضمان أن معدل استخدام نقل المال عبر الهاتف النقال في الدراسات التجريبية أعلى من المتوسط الوطني •
 .المعامالت عبر الهاتف النقالتشجيع عمالء مؤسسة التمويل األصغر على إجراء  •

  
وقد رأينا أن مخطط الحوافز . إضافة إلى راتبهم األساسي% 30كان بإمكان الوكالء، إذا هم حققوا هذه االهداف، أن يحصولوا على ما قد يصل إلى 

ا على مدى أربعة شهور، كما هو مبين لمؤسسة التمويل األصغر في غرب أفريقي% 60هذا ضاعف معدل التفعيل اليومي وزاد معدل االستخدام بنسبة 
 . 20في الشكل رقم 

 
سحب النقد، غير المعينين بصورة مباشرة من قبل ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال أو مؤسسة / أثناء إعداد شبكة التوزيع، يمكن للدعم المالي لوكالء إيداع 

ن نعتقد أن مخطط الحوافز الثنائي المستوى التالي قد يكون ضروريًا لضمان ونح. التمويل األصغر، أن يزيد بشكل ملحوظ من االنضمام إلى الخدمة
 :كون نقل النقد عبر الهاتف النقال عمل مغر بالنسبة لهم



 
يجب أن تكون العموالت بصورة مثالية قائمة على المعامالت بما يتفق ونموذج الربح المتفق عليه بين مؤسسة التمويل األصغر وُمشغّْل  •

 :ويجب أن يقرر الشركاء حجم الشبكة بحيث يكون. الهاتف النقالشبكات 
 . عدد العمالء لكل وكيل كبير بما يكفي لضمان دخل مرتفع من العموالت 1
 .عدد العمالء لكل وكيل صغير بما يكفي لضمان قدرة الوكيل على خدمة متطلبات اإليداعات بدون فوائد الفائدة للعمالء 2
 

أظهرت زياراتنا الميدانية في كينيا أن : هتمام األولي من جانب الوكالء، عندما يكون حجم المعامالت صغيراً حافز إضافي لضمان اال •
هناك حاجة إلى مثل . أكثر من متوسط دخل الفرد% 50على ) من خالل العموالت(بي إي أس أيه يحصول  - الوكيل المتوسط لـ إم 

إال أنه كما واجهنا في دراستنا التجريبية في جنوب شرق آسيا، . سحب النقد/ إيداع هذا الحافز لجعل العمل جدير باالهتمام لوكالء 
أخذًا في االعتبار الحجم األولي الصغير للمعامالت، فإن دخل الوكالء من العموالت يمكن أن يكون ضئيًال للغاية أثناء مرحلة 

 . اإلطالق
 

 :ت بديلة مثللذلك يجب أن يعوض الُمشغّْلون الوكالء من خالل مخططا
 . سحب النقد له/ عمولة عن كل مشترك يحصلون عليه من خالل إحالة وكيل إيداع   .1
على سبيل المثال، مكافآت نقدية للوكالء ًأصحاب أفضل أداء، ويتم  - مكافآت تنافسية من أجل معدالت اإليداع المرتفعة   .2

 .توزيعها خالل الفعاليات المجتمعية المحلية
للسيولة النقدية عبر الهاتف النقال حتى يمكن استخدام نقل النقد عبر الهاتف النقال بالتبادل بين المنتجات توفير حافظة   .3

على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، يمكن للوكالء استخدام حافظة الهاتف النقال لمبيعات فترة االتصال بشبكة . المختلفة
 . محفظة منتجاتهم المبيعة والعموالت المكتسبة الهاتف، إضافة إلى منتجات االدخار، مما يزيد

في جنوب شرق آسيا، ُينظر إلى الوكالء الذين . دعم الوكالء في تنمية أعمالهم الرئيسية من خالل المساعدة المالية والنصح .4
 . تجاه الخدمةتلقوا قروضًا في السابق من مؤسسة التمويل األصغر من أجل أعمالهم التجارية على أن لديهم التزامًا أكبر 

 
 .حتى يتحقق األثر المطلوب للحوافز، يجب أن يطبق الشركاء نظامًا إستراتيجيًا إلدارة األداء: إدارة الوكالء) يتبع( #6
  

 * 20الشكل رقم 
 )التطور الشهري(تأثير المدربين المتنقلين، ومخطط الحوافز وٕادارة األداء 

 



 
 :تتكون اإلدارة الشاملة للوكيل من عنصرين

ويجب أن تكون األهداف محددة فيما يتصل والحصول على . يجب أن يكون للوكالء أهدافًا كمية ونوعية محددة وواضحة  .1
كما أن توقيع عقود خاصة مع الوكالء يمكن أن ). بما في ذلك توفر الخدمة(العمالء واستخدامات العمالء ونوعية الخدمة 

التي ُيسمح فيها بهذا، ويمكن لتأثير الحوافز أن يزيد إلى حد كبير من تبني يحسن بشكل ملحوظ من إدارة األداء في البالد 
 . الخدمة

 . يحتاج الشركاء إلى إتباع نظام دقيق للتقارير والمراقبة لتتبع األداء طبقًا لألهداف .2
 

 :شمل نظام المراقبة الذي ُطّبق في دراستنا التجريبية في غرب أفريقيا ثالثة عناصر رئيسية
 

 . التقارير اليومية أو اإلسبوعية عن النشاط من الوكيل، بتسهيل من المدربين المتنقلين  .1
يلعب المدربون المتنقلون في دراستنا التجريبية في غرب . االجتماعات الميدانية، والزيارات المفاجأة والتسوق الخفي  .2

يراقب األخير الوكالء، لضمان اتفاق . ابي إي أس أي في كيني -أفريقيا نفس الدور الذي يلعبه المجمعون مع إم 
 .تجربة العميل بوجه عام والمعيار المنتظر من قبل ُمشغّْل شبكات الهاتف النقال

 . ستخالص المعلومات واالجتماعات في الفرع بصورة يومية أو إسبوعية لمناقشة القضايا وتقديم التغذية المرتدة  .3
 

مخطط الحوافز ونظام إدارة األداء على نشاط العميل واضح في دراستنا التجريبية في غرب أفريقيا، حيث  بأسفل، تأثير 20كما هو مبين في الشكل رقم 
استخدام الوكالء : لكن، كما أكدنا مسبقًا، التأثير الظاهر بأسفل تحقق بمزيج من ثالثة طرق. في متوسط معدل االستخدام% 60شاهدنا زيادة تصل إلى 
ونحن نعتقد أن المكونات الثالثة كلها يجب أن تتواجد إلدراك مثل تلك . ، مخطط للحوافز ونظام إلدارة األداء)بون المتنقلونالمدر (لمساعدة معدل التبني 

 . المنافع وأن غياب أي منها قد يخفف من التأثير العام
 

 إدارة المخاطر
 
إلدارة المخاطر أن يساعد مشروع للتمويل األصغر عبر الهاتف النقال أن يمكن لنظام قائم على البيانات وآلي : إدارة المخاطر عبر قنوات نائية #7

 .يحقق معدالت رقمية أحادية للتعثر في اإلقراض الصغير التقليدي
  

نادا است. لقد استطاعت مؤسسة التمويل األصغر االفتراضية في دراستنا التجريبية أن تحقق معدالت رقمية أحادية لتعثر في منتجها لإلقراض األصغر
التوزيع إلى ما توصلنا إليه في هذا الدراسة التجريبية، نعتقد أن هناك أربعة عناصر ضرورية للمحافظة على قلة مخاطر اإلقراض الفردي عبر قناة 

 . الخاصة بُمشغّْل شبكات الهاتف النقال
 

يل األصغر أن تجمع بيانات أساسية تتيح حسابًا أوليًا ويمكن لمؤسسة التمو  –الخطوة األولى هي تحديد القطاعات المستهدفة المنخفضة المخاطر 
يلي تحديد هذه اإلمكانية مقابلة العميل . وتلعب بيانات ُمشغّْل شبكات الهاتف النقال عن المشتركين دورًا مهمًا في هذا التقييم المبدئي. للجدارة االئتمانية

وفي دراستنا التجريبية، . من التقييم للجدارة االئتمانية للعميل المحتمل وقدرته على السدادوجهًا لوجه بالعناية الواجبة، ويفرضها المنظم وتتيح المزيد 
إحصائيًا تخطط مؤسسة التمويل األصغر االفتراضية لتسجيل هذه المعلومات إلكترونيًا من خالل نظام لتدفق العمل وٕادارة مخاطر االئتمان حتى يمكن 

إن نظام إدارة مخاطر االئتمان . للمقترض المحتمل، وتحديد استحقاقه للقرض ونوع المنتج الذي يجب تقديمه آلياً  تحديد الجدارة االئتمانية واالستطاعة
ونوع المنتج الذي الذي طورته إكسبيريان مايكرو أناليتكس يحدد إحصائيًا الجدارة االئتمانية واالستطاعة للمقترض المحتمل، ويحدد آلياً استحقاقه للقرض 

 . يجب تقديمه
 

تحقق . فالهدف هو تقليل المخاطر وتمكين المراجعة المستمرة للجدارة االئتمانية -يلعب تصميم المنتجات أيضًا دورًا مهمًا جدًا في إدارة المخاطر 
كما . ستطاعة فقطمؤسسة التمويل األصغر في دراستنا هذا عن طريق الحد من مبلغ القرض األول وزيادة حد القروض بعد التأكد من أداء السداد واال



، مما يوفر رادعًا )من أجل التزام بما سيدفع وتحصيل المدفوعات(استطاعت أيضًا تجنب التعثر بإشراك شركاء العمل الحيويين للمقترضين في التوزيع 
مًا آليًا وتنبؤيًا إلدارة أخيرًا، يجب أن يطور المصرف نظا. عندما يخشى المقترض فقدان جدارته لدى مقدمي الخدمة إن هو تخلف عن سداد القرض

. ب الحاجةالقروض ُيمْكنه استباقًا التحذير ضد من تأخروا في السداد أو من يحتمل أن يتخلفوا عن السداد، مما يسمح للوكالء باتخاذ اإلجراءات حس
 . هذا نظام تقم مؤسسة التمويل األصغر اآلن بوضعه موضع التنفيذ

 
 * 21الشكل رقم 

 إلدارة مخاطر اإلقراض الصغير عبر الهاتف النقال لألفراداألذرع الرئيسية 
 الدراسة التجريبية في جنوب شرق آسيا: المصدر

 
  

 مالحظات ختامية
 

ساب يمكن أن يكون للتمويل األصغر عبر الهاتف النقال أثر ملحوظ يزيد من الوصول إلى الخدمات المالية بواسطة المشتركين الذين ليس لديهم ح
إنها طريقة ذات فعالية بالنسبة للتكلفة . فوائد هذه الخدمة ليست اجتماعية فقط، ولكن اقتصادية أيضاً . بتفادي مساوئ الفروع الطبيعية للمصرفمصرفي 

ى أيضًا نر . للمصارف ومؤسسات التمويل األصغر للوصول إلى الجماهير العريضة باالستفادة من االختراق الواسع االنتشار لشبكات توزيع االتصاالت
، والحصول على المال من المعامالت بدًال "الربط"جيًال جديدًا من الوسطاء يظهرون، مما يسمح للشركاء على الجانبين أن يتفاعلوا بيسر بلعب دور 

 . من االنتشار
 

فمن . تواجهها مثل تلك العمليات بصورة تقليدية إال أنه كما رأينا في هذه الدراسة، قد يبدو النجاح حلمًا بعيد المنال، أخذًا في االعتبار التحديات التي
وتكمن التعقيدات في أن كل من العوامل الهيكلية، مثل . المهم تقييم ما إذا كان السوق مستعدًا لمنتجات الجيل الثاني من المنتجات المالية للهاتف النقال

 المرجعية والخبرة في مجال جديد نسبيًا على كل الثقافة المالية المنخفضة وقلة التنظيم الكافي، إضافة إلى قلة العالمات
ويمكن البتكار وتطبيق نموذج ناجح أن يتطلب تعليمًا مستفيضًا للمشتركين، ومقدمي الخدمة، إضافة إلى واضعي . من المصارف وُمشغّْلي االتصاالت

 . األنظمة، اعتمادًا على نضج سوق نقل النقد عبر الهاتف النقال في بلد معين
 



يمكن أن يحل إلى حد ما قضية استعداد السوق ويعمل كسليفة لتقديم منتجات الجيل ) مثل المدفوعات(الحضور الواسع النطاق لخدمات الجيل األول إن 
ف النقال أن ويمكن لالنتشار الناجح للسداد عبر الهات. ويمكن أن يمّكن النظام البيئي المترتب عن الجيل األول من نشر وتكثيف الجيل الثاني. الثاني

 .يمكنهم عندئذ أن يجربوا نماذجًا ومنتجات جديدة للتوصيل عبر الشبكات القائمة) المؤسسات المالية(يجذب حلفاء طبيعيين 
 
حث بوجه عام، من أجل أي مسعى جديدة للتمويل األصغر عبر الهاتف النقال، يمكن أن تكون التحديات والحلول المحتملة التي نوقشت في هذا الب 
المصارف، ُمشغّْلي شبكات الهاتف النقال، / وفي النهاية، يحتاج كل أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات التمويل األصغر . ت صلة وثيقةذا

يلة يجب أن يتفق الشركاء على رؤيا طو . الموزعين وواضعي األنظمة إلى االلتقاء معًا الختبار وبناء نموذج يمكنه مواجهة تلك التحديات بصورة فعالة
المصرف وُمشغّْل شبكات الهاتف النقال، مع االختيار الدقيق لمزيج / األمد، وٕاستراتيجية ونموذج للربح المستدام لكل من مؤسسة التمويل األصغر 

برة مبسطة وبقدر مساو من األهمية، وجود نموذج عرض مناسب وخ. وترتيب منتجات قضاء األعمال المصرفية عبر الهاتف النقال التي سيتم إطالقها
تسويق للعميل وتطبيق نظام إلدارة األداء يركز على كل من التفعيل واالستخدام، وتخصيص ميزانية للتسويق بحيث تستخدم أدوات منخفضة التكلفة ل

مكانها، فإن المجهودات  مع وجود كل هذه المكونات في. المنتج عبر التناقل االلكتروني لتثقيف المستهلكين، ونظام قائم على البيانات إلدارة المخاطر
في األسواق المختلفة، وفي البيئات التنظيمية المتنوعة ومع الشركاء  -اإليدابية ألصحاب المصلحة في تشخيص تحديات نموذج العمل طبقًا لظروف 

 .والتغلب عليها، سيتحقق النجاح في النهاية -المختلفين

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 أوليفر وايمان  بالنيت فاينناس 
، وهي إحدى 1998مجموعة بالنيت فاينناس في عام تأسست 

مجموعات التمويل األصغر الرائدة في العالم التي تهدف إلى مقاومة 
 .الفقر من خالل تطوير االقتصاد الشامل

بلدًا، وتعمل بشكل مستمر على  80تنشط مجموعة بالنيت فاينناس في 
 .تشجيع نمو وتطوير التمويل األصغر

www. planet inancegroup. org 

أوليفر وايمان شركة استشارية دولية في اإلدارة تجمع بين المعرفة 
الصناعية المتعمقة والخبرة المتخصصة في العمليات اإلستراتيجية، 

 .وٕادارة المخاطر، والتحويل تنظيمي، وتنمية مهارة القيادة
www. oliverwyman. com 

 

 عن المؤلفين
 

المؤسس ونائب الرئيس والمدير التنفيذي أرنو فنتورا هو الشريك 
 .امجموعة بالنيت فاينناس

 .أرنو أيضًا المؤسس والمدير تنفيذي لمايكرو كريد
األخيرة تنمية المجموعة بصورة مباشرة في  13وقد قاد خالل السنوات الـ

 .بلداً  50أكثر من 

لألفراد جريج رنج هو شريك في أوليفر وايمان في مجال الخدمات المصرفية 
ومقره مكتب الشركة في دبلن، وهو يعمل منذ أكثر من . ولألعمال التجارية

 .سنوات مع عمالء األسواق الناشئة في المجاالت اإلستراتيجية الرئيسة 10
 

ثيرنو سك هو مدير مشاريع المعامالت المصرفية عبر الهاتف النقال 
سنوات في  10وهو لديه خبرة دولية ألكثر من . لدى بالنيت فاينانس

تقديم المشورة، والتطبيق وٕادارة المشروعات في مجال الخدمات 
 .المصرفية لألفراد والخدمات المالية

باتريك سنج استشاري في الخدمات المالية لدى أوليفر وايمان، ولديه خبرة 
 .واسعة في العمل في األسواق الناشئة

 
 :مساهمون رئيسيون آخرون
شريك، أوليفر وايمان؛ أنتوني إيفانس، لويس كوف وسايمون  - شركاء، أوليفر وايمان؛ مامادو جونديام  -مونت أور  –كوشال شاه وماثيو سيباج 

 . المدير اإلداري، اكسبيريان مايكرو أناليتكس - مدراء مشروع، بالنيت فاينناس؛ إليو فيتوشي  -برايولود 
 
 

 :لمزيد من المعلومات، رجاء االتصال بقسم التسويق
 or info-FS@oliverwymanأو  communication@planet inance. Org: اإللكتروني البريد
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 .غير مصرح بإعادة نسخ أو إعادة توزيع هذا التقرير، بالكامل أو جزء منه، دون إذن كتابي من أوليفر وايمان وبالنيت فاينناس. جميع الحقوق محفوظة
 .أوليفر وايمان وبالنيت فاينناس أي مسؤولية مطلقًا عن أعمال أطراف ثالثة في هذا المجالال تتحمل شركتا 

هذا التقرير ليس بديًال عن النصيحة المهنية حسب الحاجة عن . المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير ُأِعدت بواسطة أوليفر وايمان وبالنيت فاينناس
هذا التقرير ال ُيعد نصائح لإلستثمار وال يجب االعتماد عليه من أجل . ؤسسة مالية معينة اإلستراتيجية الخاصة بهاالطريقة التي يجب أن تطبق بها م

وقد بذلت أوليفر وايمان وبالنيت . مثل تلك النصيحة أو كبديل عن استشارة المحاسبين المهنيين أو المستشارين الضريبيين أو القانونيين أو الماليين
هد الستخدام معلومات وتحليالت موثوق فيها وحديثة وشاملة، لكن كل المعلومات مقدمة دون تحمل أدنى مسؤلية من أي نوع، صريحة فاينناس كل ج

 .أو ضمنية
 

 .تتنازل أوليفر وايمان وبالنيت فاينناس عن أي مسؤولية لتحديث المعلومات أو النتائج في هذا التقرير
نناس أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عن أي إجراء ُيتّخذ أو ُيمتْنع عن اتخاذه نتيجة للمعلومات التي يضمها هذا ال تتحمل أوليفر وايمان وبالنيت فاي

ثل تلك التقرير أو أي تقارير أو مصادر للمعلومات ُمشار إليها هنا، أو أي أضرار تابعة، أو خاصة أو مماثلة حتى إذا أُبلغ عن إمكانية حدوث م
 .األضرار

 
 .بيع هذا التقرير دون موافقة كتابية من أوليفر وايمان وبالنيت فاينناسغير مصرح ب

 

 


