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   2791-1837لدولي النموذجي االرقم المسلسل 
ة ر ربحي تقلة وغي ة مس ة دولي ة تنموي اون التنموي منظم ة التع د مؤسس زبين  تع ي بري تأسست ف

ام  تراليا ع ل 1990بأس اون التنموي في إجراء البحوث ؛ ويتمث ة مؤسسة التع اختصاص ووالي
ى األسترالي والخارجالتعاون التنموي الموجھة نحو السياسات وتعزيز الوعي العام وتعبئة  ي عل
ة اون التنموي، من خالل . نطاق أوسع ودعم الجھود التنموية غير الحكومي ق مؤسسة التع وتطل

دان الشراكات والتحالفات، مجموعة من المبادرات  راء في البل اة الفق ى تحسين حي التي تھدف إل
االنامية وتشجيع التوجھات المبتكرة في التنمية وربط  ود المس عدة العمل في مجال السياسات بجھ

التنمية االقتصادية والتقييم أعمال مؤسسة التعاون التنموي وتتضمن . على مستوى القاعدة الذاتية
المساعدة و وتحليل السياسات والمبادرات المجتمعية القاعدية والبحوث االستراتيجية والشراكات

اإلقراض  الي(ب ع الم اور و) الرف دعوة والتش ديم وال ميم وتق ارية وتص دمات االستش ذ الخ تنفي
اون التنموي . المشروعات وإدارة األمانة والشبكة والتدريب وبناء القدرة ر مؤسسة التع ع مق ويق

ة  قة آسيا في سنغافورة وآخرللمؤسسة مكتب إقليمي لمنطو. في بريزبين بأستراليا محيط اللمنطق
  . في فيجي الھادي

  
  
أليف وقحققانون يخضع ھذا العمل ل ).2009(مؤسسة التعاون التنموي  © وبخالف . النشر والت

ال يجوز إعادة نسخ أي ، 1968االستخدام المصرح به بموجب قانون حقوق النشر والتأليف لعام 
بقة من  اون التنمويجزء من أجزاء ھذا العمل دون موافقة كتابية مس ل مؤسسة التع وينبغي . قب

  .نوان أدناهتوجيه الطلبات واالستفسارات المتعلقة بإعادة النسخ والحقوق إلى الع
  

  للحصول على المزيد من المعلومات حول مبادرات مؤسسة التعاون التنموي
  :يوجى االتصال بـ

  
  مؤسسة التعاون التنموي

FDC House   
137 Melbourne Street  

South Brisbane, QLD 4101  
Australia   

  
  +61 7 3217 2924: ھاتف
  +61 7 3846 0342: فاكس

  www.fdc.org.au: موقع إلكتروني
   info@fdc.org.au: بريد إلكتروني

  
ي مصطلح  ة" االتصال" Nai Semaيعن ة الفيجي ن . باللغ وي، م اون التنم ة التع دف مؤسس وتھ

املين فكار تبادل األتشجيع عملية إلى  ،األوراق البحثيةمن سلسلة ھذه الخالل  ين ھؤالء الع في ب
دوليين  اون ال ة والتع ال التنمي وعاتمج ول الموض ات ح ارة المناقش ي  وإث ذه الت ھا ھ تستعرض

  . السلسلة



  تمھيد
رين  دين األخي ر من المشروعات قامت مؤسسة التعاون التنموي على مدار العق ذ الكثي التي بتنفي

ة إلتركز على  ة المقدم ى توسيع نطاق الخدمات المالي راء، باإلضافة إل د من ى الفق إطالق العدي
وقد سعت مؤسسة التعاون التنموي . مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

رة  ذه الفت دار ھ ى م بلوراء عل اف الس ات  ،استكش د التكنولوجي ا أن تزي ن خاللھ ن م ي يمك الت
ةالحديثة من  ل  ،الشمولية المالي ارف حووتعظيم نق دوليالمع ى المستوى ال ذه القضايا عل . ل ھ

المصرفية خدمات بالناشئة ذات الصلة وفي اآلونة األخيرة، بينما كنا نسعى وراء فھم الفرص ال
فنا  ة عبر الھاتف المحمول بصورة أفضل، اكتش ا يحدث بالفعل  تلخصمعلومات ضئيلة للغاي م

الي . هأماكن حدوثو ا بالت اه أن وقررن ا تعلمن ذا ضمن نجمع م  FDC Naiاإلصدار األول من ھ
Sema .ة  وأود أن تكون األفكار والنتائج المدرجة ضمن ھذا التقرير حول ة الدولي الخدمات المالي

ات  ا المعلوم االت وتكنولوجي ركات االتص ي ش ين ف دة للممارس ول مفي اتف المحم ر الھ عب
ويالت دمات التح ديم خ ركات تق ة وش وك المركزي غر والبن ل األص ات التموي ة،  ومؤسس النقدي

  .باإلضافة إلى الباحثين والمستثمرين االجتماعيين
  

  كريج ولسون
  المدير التنفيذي



  شكر وتقدير
ين  أنشطةكجزء من  اون التنموي التعاون ب ال ومؤسسة التع المجلس االستشاري لشؤون األعم

الي، حول بناء قدرة الق التجارية التابع لرابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الھادئ طاع الم
دودةأصبح واضحا  وجزة مح ات م اك معلوم ول  أن ھن ادرات ح ن مب د م ي للعدي الوضع الفعل

الم م، . الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول حول الع اون التنمويومن ث  تحركت مؤسسة التع
ول،  اتف المحم ر الھ ة عب ة حول الخدمات المالي ة للمطبوعات الحالي من أجل صياغة رؤية عام

ذين ال يفي تقديم الخدمات المالية  اتف المحمولتقييم مدى فاعلية الھبھدف  متلكون إلى السكان ال
ذا اإلصدار من . مصرفية في البلدان الناميةحسابات  رز ھ صناعة  تبعات FDC Nai Semaويب

ر الھ ة عب ولالخدمات المالي ك اتف المحم ا في ذل ا ، بم والتحديات التي تواجه الصناعة، المزاي
تعر ا ضويس ا أيض يم فاعليتھ ل تقي ن أج ة م ات حال ي . دراس ى زمالئ كر إل دم بالش وأود أن أتق

ي أوب، وشبمؤسسة التعاون التنموي كريج ولسون، وفالديمير باشيكو، و ى ميالن يري تشين عل
ة  ي بمؤسس رة عمل ر وخالل فت ذا التقري داد ھ ن أجل إع دموھا م ي ق اعدات الت دعم والمس ل ال ك

ة على اآلراء أعبر عن شكري وتقديري أيضا أن  وأود. التعاون التنموي دة للغاي ات المفي والتعليق
ان من تلقيتھا من مارينا سولين التي  من النظام العالمي التصاالت الھاتف المحمول وساره روتم

  . ، اللتين قامتا بمراجعة التقريرالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء
  

  ألينا ماكموراي
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  ملخص تنفيذي
ة  FDC Nai Semaيتناول ھذا اإلصدار من  حول الخدمات بالدراسة والبحث المطبوعات الحالي

ولى تق ى المالية عبر الھاتف المحمول ويت ة إل وفير الخدمات المالي ة في ت ذه األنظم ة ھ يم فاعلي ي
  . مصرفيةال يمتلكون حسابات السكان الذين 

  
ھولة ؤديتأوال،  ة  س ف المحمول ى الھوات ى الوصول إل ة إل اھمات ھائل ديم مس ة تق و إمكاني نح

ابات عاني منه يالذي  الفقر ةحدتخفيف من ال بي. مصرفيةھؤالء الذين ال يمتلكون حس ى س ل وعل
ا محموال أي شخص من األرجح أن يمتلك المثال،  ة ھاتف دان النامي ابا في البل ك حس عن أن يمتل

مصرفيا؛ كما تنتشر شبكات الھاتف المحمول بصورة أكبر من انتشار شبكات ماكينات الصراف 
وك روع البن ي وف دمات . اآلل ديم الخ يلة لتق ة وس ف المحمول ة الھوات اع كثاف وفر ارتف م، ي ن ث وم

ابات ية الرخيصة والسريعة إلى العديد من العمالء المال ون مصرفية الذين ال يمتلكون حس ويطلب
اتف المحمول وعالوة على ذلك، . الحصول على الخدمات المالية ر الھ ة عب توفر الخدمات المالي

وفيره ببساطة ال وال يضطر العمالء . قرب مادي ال تستطيع األنظمة األخرى ت ى السير ألمي إل
ل ا ن أج وبھمم ي جي ك ف ون البن م يحمل را ألنھ وك، نظ روع البن د ف ى أح ى . لوصول إل وتحظ

ة  ول بإمكاني اتف المحم ر الھ ة عب دمات المالي ةالخ ويالت النقدي ي التح ا ف ب دورا ھام . أن تلع
تطيع  ة ويس دان المانح ول بالبل اتف المحم بكات الھ تركون بش ة، المش ويالت النقدي راء التح إج

اتف المحمول  من خاللبصورة مباشرة،  ھواتفھم المحمولة، عبر الحدود الدولية، إلى حافظة الھ
  . الخاصة باألسرة واألصدقاء، مھما كان موقعھم

  
ديم الخدمات متناميا  حيوياخيارا قد أصبحت الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول رغم أن و لتق

ين  أنه ال يزال ھناكإلى من ال يمتلكون حسابات مصرفية، إال المالية  العديد من العقبات التي يتع
ا ب عليھ ى الصناعة التغل ال، . عل بيل المث ى س را وعل تمال، نظ ديا مح الء تح ة العم رض أمي تف

بعض المتاعب ل، ل ة من قب . إلمكانية مواجھة المستخدمين، الذين لم يستخدموا الھواتف المحمول
الھاتف المحمول حديثة للغاية، نظرا ألن معظم أنماط الخدمات المالية عبر وبالإلضافة إلى ذلك، 

  .بالكامل حتى اآلنينخفض الوعي بالصناعة وال تتضح آثارھا اإليجابية 
  

د من ، ويفرض االفتقار إلى األطر الرقابية تحديا أيضا ى التأك تثمرون إل اج المس الحد حيث يحت
ددة وعادة ما تقر القوانين المصرفية ال. السماح في ذات الوقت بالتجديدمن المخاطر و ات المتع فئ
ي اطر الت عى ت للمخ وك س ى البن رافية عل ة واإلش ات الرقابي د الجھ دتھا عن ن ح ف م ى التخفي إل

ات ر الھ ة عب ة المالي ع األنظم ل م ول، والتعام منف المحم اطر : تتض ان والمخ اطر االئتم مخ
تھلك ة المس يولة وحماي اطر الس ة ومخ ذا ال. القانوني رز ويستكشف ھ اطر، ويب ك المخ ر تل تقري

ا ا ا لمزاي تم مواجھتھ ي ي ديات الت املة والتح اتف الش ر الھ ة عب دمات المالي ور الخ ة لظھ نتيج
  . المحمول

  
ة  االت الناجح ن الح د م الي العدي ت الح ي الوق د ف ة يوج دمات المالي ة للخ اتف المقدم ر الھ عب

ول  ى المحم ير إل ي تش ة والت دان النامي ي البل ة ف دمات المالي ول تأن الخ اتف المحم ر الھ وفر عب
ذه الخدمات . لكون حسابات مصرفيةتإلى األشخاص الذين ال يمھائلة  إمكانات وقد كان انتشار ھ

ا شركة  ة التي توفرھ ل األنظم ين عمي ة مالي  Globeكبيرا للغاية في الفلبين، حيث يستخدم ثالث
Telecom ا، حيث يستخدم وب أفريقي ا، WIZZITشبكة ألف شخص  450، وفي جن ، وفي كيني
ث تمتل ة حي اب Safaricoms' MPESA 6.5ك مؤسس ون حس ر . ملي ذا التقري درس ھ وف ي وس

اتف المحمول  ر الھ ة إضافية عب ة خدمات مالي ى ثالث م أنماط الخدمات المالية ويلقي نظرة عل ت



ك ا في ذل ا مؤخرا، بم ا، و  WING: إطالقھ وب  Absa Cellphone Bankingفي كمبودي في جن
  . تايالندفي  Bualuang iBankingأفريقيا، و

  
ة حول الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول، يين والستعراض مقارنة ب ر نظرة عام دم التقري ق

من  ة وتتض دمات المالي ى الخ ول إل اق الوص ع نط ي توس افية الت ات اإلض اعد التكنولوجي المس
  . الشخصي والبطاقات الذكية وماكينات الصراف اآللي الرقمي



  مقدمة
دمات مالي ديم خ د تق ى يع خاص ة إل من فاألش درجين ض المجتمع المن نخفض ب دخل الم ات ال ئ

ر دة الفق ن ح ة . ضروريا للتخفيف م دان النامي ي البل م األشخاص ف تطيع معظ ك، ال يس ع ذل وم
ة الرسمية . معظم الخدمات المالية األساسيةإلى حتى الوصول  ر المؤسسات المالي وغالبا ما تعتب

تكون  ألن معامالتھمألشد فقرا عمالء غير جذابين، نظرا األشخاص الذين يعيشون في المناطق ا
ة في األشخاص ؛ ويعيش العديد من في المعتاد صغيرة اطق نائي وك أو من اول البن دا عن متن بعي

بكاتھا  ل (ش ة من العمالء ). 2: 2007كوي ذه الفئ ى ھ ة إل ديم الخدمات المالي ون تق ا يك ا م وغالب
  . صعبا وباھض التكلفة

  
ة ومن ثم، تبحث  ر الحكومي ديم واالحكومات والمنظمات غي دة لتق لقطاع الخاص عن سبل جدي

راء ى الفق ة إل دمات المالي يو. الخ بل ف ك الس د تل ل أح ول يتمث اتف المحم ر الھ . االتصاالت عب
و االقتصادي ى النم را عل أثيرا كبي امي وتؤثر االتصاالت عبر الھاتف المحمول ت الم الن . في الع

ات، لدراسات أن تكنولوجيا الھاتف المحمول وقد أثبتت العديد من ا تزيد من سرعة تدفق المعلوم
ى  ؤدي إل ى األسواق وي ي المباشر وييسر الوصول إل تثمار األجنب ة واالس بما يزيد من اإلنتاجي

وتغطي شبكات الھاتف المحمول، في . خلق رأس المال االجتماعيتطوير الشبكات االجتماعية و
ون بمن تعداد سكان العالم؛ وتشير التقديرات إلى أن نحو ثالثة  %80الوقت الحالي، أكثر من  لي

وما يھمنا، بصفة خاصة، ھو نشأة ). 3: 2008بوينو (يحملون الھاتف المحمول من سكان العالم 
ول اتف المحم ر الھ ة عب اتف . صناعة الخدمات المالي ر الھ ة عب د انتشار الخدمات المالي ويتزاي

ل  ل مح ول، ليح روع االمحم بحالف د أص وك؛ وق ة للبن وال األ تلنمطي اتف م ر الھ ة عب المنقول
  ). 2009فيركي (المحمول أحد أھم القضايا في عالم االتصاالت الالسلكية 

  
ه رغم أن استخدام الھاتف المحمول في  عمليات السداد والمعامالت المصرفية ال يزال في مراحل

والمبكرة، إال أننا نعتقد  ة ن أن األعوام القادمة سوف تك ة في مجال الخدمات المالي ة األھمي بالغ
يةقناة لتصبح  كونھا قناة ثانويةر الھاتف المحمول، حيث تنتقل من عب لألنشطة المصرفية  رئيس

اتف المحمول من استخدام وتشير التقديرات إلى نمو . االستھالكية ر الھ الخدمات المصرفية عب
ام م 53إلى أكثر من  2009مليون مستخدم فعلي عام  10 ي ع دل 2013ليون مستخدم فعل ، بمع

غ  ب يبل نوي مرك و س ة  51.8نم دفوعات (بالمائ دمات ). 2009الم ق الخ ع أن تحق ن المزم وم
أسرع معدالت اختراق األسواق الكبرى في التاريخ الحديث، حيث المالية عبر الھاتف المحمول 

ان  ات االئتم ى بطاق وق عل ة أو م وأتتف رفية اإللكتروني طة المص ي األنش ات الصراف اآلل اكين
  ). 2009المدفوعات (
  

ارھا  ة انتش ول وإمكاني اتف المحم زة الھ ار أجھ ؤدي انتش رعة وي كان تبس ين س بة ب ة مناس كلف
ر مسبوقة  ق فرصة غي ى خل الم إل لتوسيع المناطق الفقيرة أو النائية في األقاليم األخرى من الع

  . نطاق مزايا الخدمات المالية
  



  ية عبر الھاتف المحمول؟ما ھي الخدمة المال
ديال  وكلألتعد الخدمة المالية عبر الھاتف المحمول ب وم . نشطة المصرفية خارج نطاق البن ويق
ارية  ة االستش وجي للمجموع امج التكنول ف البرن دولي بتعري ك ال ابع للبن راء الت اعدة الفق لمس

ا  ديم الخدمات المالي"األنشطة المصرفية خارج نطاق البنوك باعتبارھ روع تق ة خارج نطاق الف
ة رفية التقليدي ر  المص ة غي الء التجزئ االت ووك ات واالتص ات المعلوم تخدام تكنولوجي باس

  ). 2007 المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء" (المصرفيين
  

ول، من المھم،  اتف المحم تم تعريف قبل تحليل الخدمات المالية عبر الھ ة أن ي ود اإللكتروني النق
اط ا الء نق عووك ا . لبي ة باعتبارھ ود اإللكتروني ف النق تم تعري ة "وي ة نقدي دى قيم ي إح ة ف متمثل

ى تصدر ) 2على جھاز إلكتروني ويتم تخزينھا ) 1 ، حيثضد جھة اإلصدار المطالبات اء عل بن
ن  ا ع ل قيمتھ ة ال تق الغ مالي لم مب ةتس ة النقدي درة و القيم زين ) 3المص تم التخ ب أن ي تتطل

لاإللكتروني للقيمة عل و ( "ى جھاز يكون في حوزة العمي اھيم ). 3: 2008بوين ل أحد المف ويتمث
ع ل نقطة البي اتف المحمول في وكي ر الھ ة عب ة األخرى للخدمات المالي وكالء . الھام وع ال ويتن

المصرفيون ليشملوا منافذ التجزئة واليانصيب والمنافذ البريدية التي تعمل نيابة عن أي مؤسسة 
واتير،  ويسمح وكالء . مالية داد الف وال أو س ل األم داع أو سحب أو تحوي ع للعمالء بإي نقاط البي

رى دمات أخ الل . ضمن خ ن خ ة م امالت المالي ة المع وكالء معالج تطيع ال راءة ويس زة ق أجھ
ل ويستطيع ماسحات البالبطاقات أو الھواتف المحمولة أو  وكالءاركود الضوئية، ب ، في أيضا ال
ابات م تح حس ى بعض الحاالت، ف اد عل ان، اعتم ات االئتم تيفاء طلب دد واس الء الج صرفية للعم

  ). 4: 2008بوينو (القوانين 
  
  
  



  مزايا الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول
لتقديم الخدمات  بمثابة الشريك المثالي –ألسباب عديدة  –المالية عبر الھاتف  أصبحت الخدمات

ى السكان دون المالية إلى  لالحاجة إل وك  التعام ابات (مع البن ذين ال يمتلكون حس األشخاص ال
  : وتتضمن مزايا ھذا النمط من الخدمة ما يلي). مصرفية

  
  الوصول إلى الھواتف المحمولةإمكانية 

امي،  الم الن ية في الع ة الرئيس ى الخدمات المالي ة الحصول عل ى إمكاني ار إل يحظى نتيجة لالفتق
دى إلى الھواتف المحمولة بإمكانية تالوصول  ر ل وفير مساھمات ھائلة نحو التخفيف من حدة الفق

ابات مصرفية ك حس ي ال تمتل ات الت نخفض، . الفئ دخل الم دان ذات ال ة والبل دان النامي ي البل فف
در  رفية وتن ابات مص خاص بحس ن األش ل م دد قلي ى ع ات يحظ بكات ماكين وك وش روع البن ف

ي  ل (الصراف اآلل ارت 2: 2007كوي ؤدي ). 5: 2006؛ ويش ى وي ى الحصول عل ار إل االفتق
ية  يكات(الخدمات المصرفية األساس ل الحساب الجاري وحساب الش ات اقتصادية ) مث ى تبع إل

ى الخدمات وعلى سبيل المثال، . وخيمة ار إل انون من االفتق عادة ما يضطر األشخاص الذين يع
ذي يكون المصرفية إلى االعتماد على  ل النقد ال ا من استخدام النظام أق ار (المصرفي أمان كوم

ل 2008وماس  ا ال يستطيع ھؤالء االدخار ). 10: 2004؛ كراكني ا م ك، غالب ى ذل وعالوة عل
  .بصورة يمكن االعتماد عليھا؛ ومن ثم، يكونون أكثر عرضة للتشكك والريبة

  
ك،  ع ذل ة، وم ة للغاي ة مرتفع دان النامي ي البل ة ف ى الھواتف المحمول ة الحصول عل ر إمكاني تعتب
و (خفاض تكلفتھا نظرا الن ى نحو ). 5: 2008بوين اتف المحمول عل ؤدي انتشار الھ م، ي ومن ث

ذين ال  د من العمالء ال ى العدي واسع إلى توفير وسيلة رخيصة وسريعة لتقديم الخدمات المالية إل
دمات ك الخ ى تل اجون إل ابات مصرفية ويحت ون حس ام . يمتلك ي ع ت صناعة 2006وف ، احتفل

ى  بوصولالھاتف المحمول  ا إل ر من  2عدد عمالئھ ر للدھشة أن أكث ل؛ ومن المثي ون عمي بلي
ة من % 80 دان النامي و (ھؤالء العمالء يعيشون في البل ك، ). 5: 2008بوين ى ذل وباإلضافة إل

ول  اتف المحم المي التصاالت الھ ام الع ر النظ ن ذك ر م ع أكث م بي د ت ه ق اتف  800أن ون ھ ملي
ين ا ب ة فيم دان النامي ة . )2: 2007ماثيسون ( 2006و 2003عامي  محمول في البل وفي اآلون

ر  ي فبراي ول ف اتف المحم المي التصاالت الھ ام الع ن النظ رة، أعل دة  2009األخي ا لوح ه وفق أن
ول  اتف المحم االت الھ المي التص ام الع وق النظ ة بس تخبارات الخاص ف االس الم الھوات أن ع

ل بليون  4المحمولة قد اختفل بوصول عدد عمالئه إلى  اتف (عمي المي التصاالت الھ النظام الع
اتف المحمول ). 2009المحمول  و المتواصل في صناعة الھ ى النم ام عل ويؤكد ھذا الحدث الھ

  . 2013بليون عميل بحلول عام  6بعدد العمالء إلى ويضع السوق العالمي على طريق الوصول 
  
خاص، و ك األش االت، يمتل ن الح د م ي العدي نھف ة ولك ف محمول ابات ھوات ون حس م ال يمتلك

راء. مصرفية اعدة الفق ارية لمس ة االستش ير المجموع ون شخص  وتش و بلي ود نح ى وج ن إل م
ئةھؤالء  ي األسواق الناش ال، ). 2009فيركي ( ف بيل المث ى س ذكرت دراسة صادرة عن وعل

ا يمتلكون ھوات% 54.4مؤسسة تعميق الثقة في القطاع المالي بكينيا أن  ف من تعداد سكان كيني
ى  ا يحظ ة، بينم ة ا% 18.9محمول ميةبإمكاني ة الرس دمات المالي ى الخ ول عل ل لحص ؛ ويحص

ل األصغر% 7.5 ك الخدمات من خالل مؤسسات التموي ات اإلقراض  آخرون على تل وتعاوني
ة  من تعداد السكان% 26.4ويعني ذلك أن . فقط والتوفير ابات مالي و (يمتلكون حس : 2008بوين

بح إمك). 4 م، تص ن ث ة وم ف المحمول ى الھوات ول عل ة الحص يلة اني ا وس ديم يجعلھ ة لتق فعال
ة دان النامي ي البل خاص ف ؤالء األش ى ھ ة إل دمات المالي ة اآلن. الخ ف المحمول بح الھوات  وتص

د ار الوحي ة الخي د من الحاالت بمثاب د في العدي يلة المفضلة لالتصال؛ وتع ى  الوس للحصول عل
دأ ولھذا السبب، يش. الخدمات المالية اؤل الشديد ويتوقعون أن يب عر معظم مراقبي الصناعة بالتف



ة ة خالل سنوات قليل ود اإللكتروني  أكثر من بليون شخص في األسواق الناشئة في استخدام النق
  . )2009فيركي (
  

  القرب المادي للھواتف المحمولة
ة ة منخفض ديمھا بتكلف ن تق دمات يمك ة خ ف المحمول ة للھوات ة المالي وفر األنظم ة  ت م للغاي رغ

ة  ا الفعال ة (نتائجھ ة البريطاني ة الدولي رة التنمي ديم ). 6: 2006دائ ن تق ال، يمك بيل المث ى س وعل
ل  وات مث تخدام قن ول باس اتف المحم ر الھ ة عب ل عن الخدمات المالي ة تق ائل النصية بتكلف الرس

الة  د للرس ات (سنت واح ا المعلوم تخد). 1: 2008تكنولوجي ة اس اض تكلف ؤدي انخف ة وي ام البني
نخفض دخل الم . األساسية القائمة إلى جعل تلك القنوات أكثر جدوى بالنسبة للمستخدمين ذوي ال

د أشارت. ب مصرفي بمؤسسة ماويتناقض ذلك للغاية مع تكاليف فتح حسا إحدى الدراسات  وق
دولي التي  ا البنك ال ى يجريھ ادل ضرورة أن إل ا يع ك أي شخص م ل من % 50يمتل ى األق عل

ا ھو الحال في حصة ا تح حساب مصرفي، كم الي كي يستطيع ف ي اإلجم لفرد في الناتج المحل
ا (التي خضعت للدراسة عشرة بالمائة من البلدان  ت، بيري ك، دميركوك كون ى ). 2008بي وعل

ر من سبيل المثال،  اميرون أكث ك، (دوالر أمريكي  700تبلغ تكلفة فتح حساب شيكات في الك بي
ا  ت، بيري وك كون ذلك، تحظى . )2008دميرك ة ل اميرون % 20ونتيج ي الك ر ف ن األس ط م فق

ر ). 2008بيك، دميركوك كونت، بيريا (بحسابات مصرفية  ة عب ومن ثم، تصبح الخدمات المالي
  . جذاباالھاتف المحمول خيارا 

  
  تحسين نوعية الحياة: اآلثار والمزايا غير المباشرة

ر المباشرة ا المالية عبر الھاتف المحمول يكون للخدمات دة غي ار المفي د من اآلث التي أيضا لعدي
د ي. يمكن أن تؤدي إلى تحسين نوعية حياة المستخدم ال  ؤديوق ة االستخدام الفع للخدمات المالي

ات عبر الھاتف المحمول  ر ديناميكي ة لألسرة وتغيي ق إلى تحسين اإلدارة المالي ا يتعل األسرة فيم
ؤدي إل د ت ي ق اركة، الت ار والمش ائلي وباالدخ ار الع دالت االدخ اع مع ة ى ارتف ادة مرون زي

ى وباإلضافة إلى ذلك، ). 2: 2007كويل (الصدمات المالية  الحد من الخسائر قد تؤدي أيضا إل
اتھم النقدية  األمن داخل مجتمع راد ب ل (عن طريق السطو، مما يزيد من شعور األف : 2007كوي

د من األشخاص الھائلة التي يتمتع بھويعد ذلك من المزايا ). 2 ى ا الفقراء، حيث يضطر العدي إل
ى  ول عل ة الحص دم إمكاني ة لع أموالھم نتيج اظ ب يةاالحتف رفية المؤسس دمات المص ن . الخ وم

   .النقد أو الحد من استخدامه يوفر مزايا مؤكدةإلغاء استخدام الواضح أن 
  

أنھا تمنح المستھلكين في  ويتمثل أحد اآلثار غير المباشرة للخدمات المالية عبر الھاتف المحمول
ق فرصة  ي تتعل ت والت ن الوق ر م تھلك الكثي ي تس ة الت طة المكلف ن األنش د م ن العدي رر م التح

ية  رفية المؤسس ة المص ا (باألنظم امز وتورم ية ذات ). 15: 2007ولي ة القصص ر األدل وتعتب
ذه النقطة ويتم االستعانة بقضية المزارعين األفارقة لتوضيح. الصلة بھذه القضية دامغة إذا . ھ ف

دة  أراد عمال المزارع في أجزاء من جنوب أفريقيا شحن أرصدة ھواتفھم، يتعين عليھم السير لم
ى الطريق الرئيسي 30 وينبغي أيضا . دقيقة على األقل عبر طريق رملي من أجل الوصول إل

ا عملية  وھي -أن ينتظروا وصول سيارة أجرة  ا في حد ذاتھ تصحبھم  كي –ال يمكن التنبؤ بھ
ى . إلى أقرب مدينة ا إل ا وتصل تكلفتھ ة بالكامل ساعتين ونصف الساعة تقريب وتستغرق الرحل

وعلى النقيض ). 15: 2007وليامز وتورما (راند على األقل، أي ما يعادل أجر نصف يوم  20
د واحد  ل من ران ل أق ة مقاب اتف المحمول نفس الخدم ر الھ ة عب من ذلك، يمكن أن تقدم المعامل

ةمكن أن وي ك الرحل ذي تستغرقه تل ال . توفر الزمن ال وفير في الوقت والم ويسري عنصرا الت
ك من خالل شحن مواطني جنوب أفريقيا أيضا حينما يسدد معظم  تم ذل فواتير الكھرباء، حيث ي

م اء الخاصة بھ دادات الكھرب ا يصل زمن . أرصدة ع ادة م اجر وع ي طوابير مت االصطفاف ف
ه، شحن األرصدة باإلقلي رون تحمل ذي ال يستطيع الكثي ى ساعتين ونصف الساعة؛ األمر ال م إل



اجزين  ن أو الع ار الس ة كب ا (وخاص امز وتورم ة ). 15: 2007ولي تطيع أنظم م، تس ن ث وم
الرحلة والوقت الذي يتم قضاؤه في شراء بطاقات شحن  تجنبالمعامالت عبر الھاتف المحمول 

اء ذا المنظور، تحظ. أرصدة الكھرب ة ومن ھ اتف المحمول بإمكاني ر الھ ة عب ى الخدمات المالي
  .ھائلة لتحسين نوعية حياة األشخاص الذين ال يمتلكون حسابات مصرفية

  
  النقدية أھمية التحويالت

ى  ة إل ة يؤدي االنتشار المتزايد لخدمات التحويالت النقدي نح الھواتف المحمول دة م ات فري إمكان
ى ال ة إل دمات المالي ديم الخ ات لتق ي فئ رفيةالت ابات مص ك حس دمات  ال يمتل ي بخ أو ال تحظ

دان المانحة . مصرفية متميزة ود ويستطيع مشتركو خدمات الھاتف المحمول في البل ل النق تحوي
اتف المحمول الخاصة  بصورة مباشرة من ھواتفھم المحمولة عبر الحدود الدولية إلى حافظة الھ

ة  ي الدول دقاء ف رة واألص تقبلة باألس ا(المس ريعا ). 1: 2008ال ماك ا وس ام آمن ك النظ د ذل ويع
ا و ة ومالئم ائل التقليدي ق الوس ن طري ة ع ويالت النقدي ن التح ة م ل تكلف ل (أق ). 3: 2007كوي

ا من حافظة ويمكن سحب األموال  ي أو تحويلھ ة الصراف اآلل ا من خالل ماكين تم تلقيھ التي ي
  . إلى نقودھاتف الشخص أو الوكيل 

  
دمات المال ى الخ ول بتحظ اتف المحم ر الھ ة عب ويالت ي ي التح را ف ب دورا كبي ة أن تلع إمكاني

ة،  175ويستخدم أكثر من . النقدية الي، خدمات التحويالت النقدي اجر، في الوقت الح ون مھ ملي
ة  800حيث يرسلون األموال إلى أكثر من  ة للمعامل مليون متلقي، ويصل متوسط القيمة التقديري

دة  دث).  1: 2008ا ماالك(دوالر  200الواح ر المتح د ذك مي وق م  الرس المي باس ام الع النظ
ول، التي  اتف المحم ر الھ التصاالت الھاتف المحمول خالل ندوة مؤتمر األموال اإللكترونية عب

مليون  230سوق التحويالت النقدية سوف ينمو من "، أن 2008انعقدت في برشلونة في فبراير 
ى دوالر  الي إل ي الوقت الح ة تريلي 1ف ة القادم نوات الخمس و  –ون دوالر خالل الس دل نم بمع

ى  ل إل نوي يص اتف % 35س ا الھ رار تكنولوجي ة إلق ة نتيج وم المتوقع نخفض الرس ا وت تقريب
المحمول على نطاق واسع، بما يؤدي إلى دعم اإليرادات الخاصة بالمؤسسات التي تخدم السوق 

  ). 1: 2008ماكاال %" (70بنسبة 
  

ر من ة حالة باستخدام البيانات اإلثنوجرافية، التي تم جمعھا يتم استعراض دراس را الفقي حي كيبي
ول اتف المحم ر الھ ة عب دمات المالي ة للخ تخدامات المحتمل ا، لتوضيح االس ي كيني ير  ف ي تيس ف

را . عمليات التحويالت النقدية اطق فق ر المن ي، أحد أكث ويعد حي كيبيرا، الواقع بضواحي نيروب
ة غ . بالدول ى أن وتبل ارير إل ير التق ث تش ا، حي ي كيني دالتھا ف ى مع ة أعل ن % 17البطال ط م فق

ك، ). 7: 2008موراوزينسكي (السكان يعملون في وظائف دائمة  ال يوجد أي وباإلضافة إلى ذل
ن أجل  ة م ى المدين ال إل كان االنتق ى الس ين عل را؛ ويتع ي كيبي مية ف ة رس إجراء مؤسسات مالي

ة ة، وتعتب. التحويالت النقدي يئة للغاي ر س ة األساسية داخل الحي الفقي ى الطرق ر البني ر إل وتفتق
د من . المناسبة لجميع األجواء وال يحظى أغلبية القاطنين بمرفق الكھرباء ومع ذلك، يمتلك العدي

ة را ھواتف محمول م . سكان حي كيبي د ت اتف المحمول وق ر الھ ة عب ة المالي -M–إطالق الخدم
PESA-  ا موراوزينسكي وأجرت أو 2007عام ى النظام ) 2008(لج ة عل تھا اإلثنوجرافي دراس

ة . 2007فيما بين شھري سبتمبر وديسمبر  ائج الدراسة في أن خدم وفر  M-PESAوتمثلت نت ت
ل  ي تحوي را ف الي كيبي لوب أھ ر أس ى تغيي ا أدى إل ة، مم ة القائم ويالت النقدي ديال للتح لوبا ب أس

  . ةأموالھم إلى قراھم الريفية بصورة جذري
  
ر بعضو خاص  ذك ة األش دمات الخاضعين للدراس تخدام خ دأوا اس د ب م ق ا  M-PESAأنھ حينم

وال أصيبوا بخيبة  ل إرسال األم ة، مث وات األخرى المتاحة للتحويالت النقدي أمل شديدة في القن
ةأفراد عن طريق األصدقاء و وك التجاري ل والبن د وشركات النق ان . العائلة ومكاتب البري د ك وق



ة  إرسال ائل التحويالت النقدي ر وس ة أكث راد العائل ق األصدقاء وأف ة عن طري التحويالت النقدي
واطنين % 58أن ) Finaccess )2007مواطني كينيا؛ وقد ذكرت مؤسسة استخداما بين  من الم

ومع ذلك، كان إرسال التحويالت النقدية بھذا . كانوا يستخدمون ھذه القناة نظرا لكونھا األرخص
ةو األسلوب ھ ه البالغ د من األشخاص . األكثر عرضة للشكوى، نظرا لخطورت د وجد العدي وق

ائي، حيث يمكن أن  ى مقصدھا النھ الخاضعين للدراسة، بالتالي، أن األموال غالبا ما ال تصل إل
د  ى ي ا تعرضت للسرقة عل أو " قطاع الطرق"يزعم ھؤالء، الذين يتم تكليفھم بنقل األموال، أنھ

وأشار األشخاص ). 6: 2008موراوزينسكي (في الطريق " نفقات غير متوقعة"أنھم قد تكبدوا 
نھم إرسال  اتف المحمول يمك ر الھ ة عب ه من خالل الخدمات المالي ى أن الخاضعون للدراسة غل
اد  ى االعتم ة، دون الحاجة إل اطق الريفي ى الشخص المتلقي في المن األموال بصورة مباشرة إل

وزعم الخاضعون . أو إلى إجراء التحويالت عبر المدن الكبرى على قنوات فاسدة وغير رسمية
ل يكون  M-PESAللدراسة أيضا أنھم يفضلون نظام  على شركات النقل، نظرا ألن زمن التحوي

وال . أقل كثيرا ل األم ى انتظار نق اجون إل د ھؤالء يحت م يع ع ول ة، حيث تق ى المدين أو السفر إل
  . معظم شركات النقل

  



  تواجه الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول التحديات التي
  

د رة  تنعق ال كبي ى آم ع عل ة أن تتوس ي توصيل أنظم ول ف اتف المحم ر الھ ة عب دمات المالي الخ
ت  ي الوق ابات مصرفية ف ون حس ذين ال يمتلك راء ال ن الفق رة م داد كبي ى أع ة إل دمات المالي الخ

الي م أن . الح ة ورغ اتف اأنظم ر الھ ة عب دمات المالي دة الخ وات توصيل جدي تح قن ول تف لمحم
ذه الخدماتمحتملة، ينبغي وناجحة  ذ ھ في  وضع التساؤالت والقضايا الرئيسية ذات الصلة بتنفي
  .االعتبار

  
  أمية العمالء/ وضع مفھوم لألموال اإللكترونية

اك  ة، إال أن ھن اتف المحمول للغاي ر الھ ة عب رغم بساطة وسھولة استخدام أنظمة الخدمات المالي
بعض احتمالية  لتعرض المستخدمين للمرة األولى، الذين لم يستخدموا الھواتف المحمولة مطلقا، ل
ى من خالل وقد ال يدرك العمالء ال. الصعوبات قادمين إلجراء المعامالت المصرفية للمرة األول

راضية المفاھيم النظرية المجردة حول األموال االفت أنظمة الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول
  ). 6: 2008دونر وتيليز ") (غير مرئية"بمعنى أنھا تكون (
  

اتف المحمول ر الھ ة عب ة الخدمات المالي ا . تمثل أمية العمالء تحديا محتمال عند تنفيذ أنظم وفيم
وا يتعلق باألمية التكنولوجية،  تج، قد يشعر العمالء المحتملون، الذين قد يكون ة للمن ين للغاي مالئم

وقد تنشأ المشكالت أيضا من خالل ). 7: 2008بوينو (ا معقدة للغاية بالنسبة لھم أن التكنولوجي
ون سوى  أمية العمالء، حيث ال يستطيع أغلبية العمالء الفقراء القراءة أو الكتابة؛ ومن ثم، ال يثق

ه  ا يقول ه فيم ات أو يقدم الء المبيع دمات الصوتيةوك ر و. أو الخ ات غي تخدمو اللغ يتعرض مس
ا ة الالتيني ى أيض ة عل ف المحمول زة الھوات رامج وأجھ د ب ث تعتم ة، حي ر مواتي اع غي ألأوض

ك المخاوف أيضا، بسبب ). 7: 2008بوينو (األبجدية الالتينية  وتعد األمية المالية بمثابة أحد تل
تم  ي ي ة الت ات المالي ي تتضمنھا االتفاقي ام الت روط واألحك تھدفين بالش الء المس ة العم دم دراي ع

و 0مع مقدم الخدمات المالية تحريرھا  ذه الشركات ). 7: 2008بوين ة ھ د تساعد قضايا األمي وق
ويمكن أن يتم التوصل إلى حل لھذه المشكلة . أو الوكالء على استغالل العمالء غير ذوي الدراية

ة  ة والتكنولوجي م بالقضايا المالي ة عمالئھ ى توعي ة عل دمات المالي دمي الخ ن خالل تشجيع مق م
ة العمالء وتوفير إ ة لخدم ز (دارة فعال ر وتيلي ول األخرى في ). 6: 2008دون ل أحد الحل ويتمث

  . فرض قوانين مشددة على مقدمي الخدمات المالية
  

  االفتقار إلى التوجيھات الرقابية
ار  تتمثل إحدى أھم المشكالت التي تواجه أنظمة الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول في االفتق

و (الرقابية، بصفة عامة، واإلشراف على األنشطة إلى التوجيھات  ة 7: 2008بوين رة التنمي ؛ دائ
ال، ). 6: 2006الدولية البريطانية  ا في وعلى سبيل المث ة المسؤولة واضحة دائم ال تكون الجھ
اتف . حالة وقوع أي خطأ ر الھ وخماك حاجة إلى فھم أفضل لألنظمة الجديدة للخدمات المالية عب
بةالمحمول والمخا ة ومتناس ذه . طر المالزمة لھا من أجل وضع قوانين تكون فعال ل حل ھ ويتمث

تحدثة، تتضمن  وائح مس ي صياغة ل راء، ف اعدة الفق ارية لمس ة االستش ا للمجموع كلة، وفق المش
ارير و داد التق دة إلع د جدي دقواع ى  اح ة أدن ى كيفي ودا عل يولة وقي ال والس ات رأس الم لمتطلب

و دات األم ة  الالحصول على عائ و (اإللكتروني رحوت ).7: 2008بوين المجموعة االستشارية  قت
ةأن تفي جميع اللوائح الجديدة لمساعدة الفقراء، بصفة عامة،  بقة التالي د ) 1: بالشروط المس تحدي

اط تتسم بالف ومعايير اھدأ شفافية فيما يتعلق باالستخدام المصرح للوكالء، وبالتالي زيادة عدد نق
ة لصنع  تيسير )2الخدمة و ايير المالئم ى المع اظ عل تح الحسابات مع الحف رارات الخاصة ف الق
ة،  دفعالسماح لمجموعة من األطراف بتقديم خدمات ال) 3بالعمالء و وال اإللكتروني وإصدار األم



د من المصادر  ين العدي الي تمك ار وبالت د واالبتك ن التجدي و (م ى ). 7: 2008بوين وباإلضافة إل
ة الحد من المخاطر ذات الصلة  تشير المجموعةذلك،  ى إمكاني راء إل االستشارية لمساعدة الفق

ات بإصدار األموال اإللكترونية من قبل الوكالء غير المصرفيين  ى متطلب ق النص عل عن طري
ل ددة، مث ة مح دود  رقابي امالت الح ة بمع وال الخاص دة األم د األقصى ألرص ل والح ل عمي ك

ة  و (اإللكتروني ن ولل. )7: 2008بوين د م اطر ح الءمخ وال العم دان أم ن، يفق ع تأن  مك خض
ة  ى المؤسسات العامل د األدن ن اللح وال م دات األم داع عائ ا بإي تم مطالبتھ ة وأن ي ايير األمني لمع

وال في  ك األم ة من تل اإللكترونية بحساب مصرفي مستقل لصالح العمالء واالحتفاظ بنسبة كافي
  ). 7: 2008بوينو (السيولة  صورة سائلة من أجل التخفيف من حدة مخاطر

  
  انخفاض الوعي

فإن تأثيرھا اإليجابي نظرا ألن معظم أنماط الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول حديثة للغاية، 
ة (بعد ينتشر بالصورة الكاملة لم  ة البريطاني ونتيجة النخفاض . )11: 2006دائرة التنمية الدولي

وعي، ي ل ال ة عبمي دمات المالي الء الخ ول عم اتف المحم ى ر الھ ن إل ورا م ر تط وا أكث أن يكون
ة ومن المحتمل أن . المالية والتكنولوجية من غير العمالء تينالناحي تضطر أنظمة الخدمات المالي

ادة إلى عبر الھاتف المحمول  ق زي ارف عن طري التصدي لظاھرة افتقار العمالء المحتملين للمع
ى المؤ. نفقاتھا التسويقية ين عل ة وسوف يتع ل نشاط التسويق رسوما أن تسدد سسات المالي مقاب

  . اعتمادا على األداءالمحدد في مجتمع الوكالء أو أن تحفز وكالء مبيعاتھا 
  

  المخاطر ذات الصلة بالوكيل
ل من خالل  ى وكالءتنشأ المخاطر ذات الصلة بالوكي ل إل د العمي د عق ة تعھي دو . التجزئ د يب وق

الفروع رة تفويض وكالء التجزئة أكثر خطو وك ب دي صرافي البن من أن تظل نفس المھام في أي
اطق ). 9: 2008دونر وتيليز (المصرفية التقليدية  ة نشاطھم في المن د يمارس وكالء التجزئ وق

دربيفتقرون إلى  الوعرة أو الخطيرة وربما ق العمل الم ة، وخاصة فري ة المادي . األنظمة األمني
د ي دوق دريب ع ى الت ار إل ة المت االفتق ام وكالء التجزئ ا تجاوزت مھ كلة إذا م ة مش خصص بمثاب

اذ في دورا البنوك التقليديين كي تتضمن  والتي يضطلع بھا صراف السحب واإليداععمليات  اتخ
اد، و). 7: 2006ليمان، إيفاتوري، ستاشن (قرارات االئتمان  وانين المصرفية، في المعت ر الق تق

ى التخفيف من حدتھاالفئات المتعددة للمخاطر التي يسعى مر وك إل وتتضمن . اقبو ومشرفو البن
ة ومخاطر السيولة : تلك المخاطر ما يلي ان ومخاطر التشغيل والمخاطر القانوني مخاطر االئتم

  .أو مناھضة تمويل اإلرھاب/األموال و غسلوحماية المستھلك ومكافحة 
  
  مخاطر االئتمان -1

لم أح ه تتمثل مخاطر االئتمان في خطورة أال يتس وال المستحقة ل ة األم ة المالي د أطراف المعامل
تحقائھا  د اس ي موع ين (ف اتوري، ستاش ان، إيف ال). 8: 2006ليم بيل المث ى س وم وعل ا يق ، حينم

عميل بإيداع مبلغ في أحد الفروع المصرفية، فإنه يتسلم إيصال بذلك المبلغ ويكون على يقين تام 
ى النقيض . ذلك المبلغ حينما يرغب في ذلك من قيد تلك األموال بحسابه وقدرته على سحب وعل

ة،  ل تجزئ ابه المصرفي من خالل وكي من ذلك، حينما يقوم عميل بإيداع مبلغ من المال في حس
ة تظل ھناك خطورة  غ في تتمثل في إمكاني د المبل تم قي الي ال ي ة، وبالت الغ البنك بالمعامل عدم إب

لصالح العميل، نقدي سحب عملية التجزئة بإجراء حينما يقوم وكيل وباإلضافة إلى ذلك، . حسابه
ام بصرفه سدادتتمثل في إمكانية عدم  يواجه وكيل التجزئة مخاطر ائتمانية أيضا ذي ق غ ال . المبل

ان وك وعالوة على ذلك، تواجه المؤسسات أيضا مخاطر االئتم روع  ،مع البن ديھا ف يس ل التي ل
داعا وم بتحصيل إي ى تق وكالء، مت ى ال د عل ة وتعتم الء التجزئ ن وك الء م دفوعات العم ت أو م

  ).8: 2006ليمان، إيفاتوري، ستاشين (لھا التابعين 
  



  مخاطر التشغيل -2
ن  ة ع ة الناتج ائر المحتمل ى الخس غيل إل اطر التش ير مخ ة "تش خاص واألنظم ات واألش العملي
: 2006، ستاشين ليمان، إيفاتوري" (الداخلية غير المالئمة أو المخفقة أو عن األحداث الخارجية

ر المصرفية ). 8 وك والمؤسسات غي ام البن أ مجموعة متنوعة من مخاطر التشغيل أم د تنش وق
ة في تسوية  ى االتصاالت اإللكتروني د عل ةالتي تستعين بوكالء التجزئة وتعتم ا المالي . معامالتھ

بي ى س ارس وعل ة أن يم اك إمكاني ال، ھن ة ل المث الء التجزئ الء أو وك ال أو الغش واالالعم حتي
دان و. السطو على البنوك ويمكن أن تتم سرقة األجھزة من مقر وكيل التجزئة ؤدي فق يمكن أن ت

ات الناتجة عن  م، أو  و، أالقرصنةالبيان ر المالئ ي غي ادي أو اإللكترون أمين الم دعم الت ة ال أنظم
لمثال، كشفت وعلى سبيل ا. السيئة إلى أن تتكبد البنوك والمؤسسات غير المصرفية خسائر مالية

يس القصصية من البرازيل األدلة  وك، التي ل ة البن ة مخاطر التشغيل داخل أنظم عن مدى أھمي
وكال ى ال د عل روع وتعتم ارير الصادرة عن . ءلديھا ف ل وأشارت التق وك البرازي ىبن ائر  إل خس

ا ح ؤ بھ ة، والتي يمكن التنب ا ناجمة عن عمليات الغش واالحتيال والسطو على وكالء التجزئ ينم
ا وكيل األقاويل حول تزايد حجم المعامالت المالية لتتناثر  اتوري، ستاشين (م ان، إيف : 2006ليم

8.(  
  
  المخاطر القانونية -3

ا استطاعوا  د إذا م تثمار في النموذج المصرفي الجدي ة  باالس سوف يقوم مقدمو الخدمات المالي
وائح  وانين والل ذ الق ق وتنفي ة تطبي ؤ بكيفي ةاالتفاوالتنب ات القانوني ك، . قي ع ذل را لضعفوم  نظ

ة  ات الرقابي رات الجھ ال خب ي مج وكالء، ف ى ال د عل روع وتعتم ديھا ف يس ل ي ل وك، الت البن
التعامل معھا، يظل ھناك درجة ة من أجل تعديل القواعد القائماستمرارھا في الوقت الحالي في و

  ).8: 2006اشين ليمان، إيفاتوري، ست(من التشكك والغموض القانوني والرقابي 
  
  مخاطر السيولة -4

ة  الء التجزئ د ال يحظى وك ر الوخاصة (المصرفية ق وكالء غي ينصغار ال ائيينأو  متمرس ) الن
ة . اإليداع أو السحب من عملياتأموال كافية للوفاء بمتطلبات عمالئھم ب وقد يفتقر وكالء التجزئ

دا ر تعقي رات إدارة السيولة األكث ة لتال أيضا إلى خب ديم الزم ةالخدمات الق وإلدارة السيولة . مالي
ك دوران  ا في ذل رات، بم د من المتغي ين العدي بفاعلية، ينبغي أن يحقق وكالء التجزئة التوازن ب

ذي تستغرقه إجراءات زمن الالنقود وسھولة الوصول إلى الحساب المصرفي لوكيل التجزئة و ال
  ).8: 2006، ستاشين ليمان، إيفاتوري(المعامالت المالية، ضمن أمور أخرى 

  
  حماية المستھلك -5

ائر  ت الخس ا وقع تھلك إذا م ة المس ية حماي ابقة قض اطر الس ات المخ ن فئ ر أي م ن أن تثي يمك
ة المصرفية . الناجمة على كاھل المستھلك وكالء التجزئ تعانة ب ؤدي االس د ت ادة وق ى زي أيضا إل

ه عل ه أو عدم قدرت م حقوق ى فھ درة المستھلك عل د ى مخاطر عدم ق دعوى القضائية عن ة ال إقام
اتوري، ستاشين (التعرض للضرر  ان، إيف ذين يعيشون ). 8: 2006ليم درك العمالء ال د ال ي وق

ال وبالمناطق النائية بوضوح كيفية  ة الحصول على الحماية في حالة التعرض للغش واالحتي كيفي
  . تحديد الجھة المسؤولة في مثل ذلك الموقف

  
  ل ومناھضة تمويل اإلرھاباألموا غسلمكافحة  -6

ة العمالء  خطأ فيالناجمة عن أي مخاطر التتحمل البنوك  تعانة تحديد ھوي ام العمالء باالس أو قي
وال و ل األم ل غس ن أج ة م وكالء تجزئ ابيينب ل اإلرھ د . تموي ؤدي تعھي د ي ابات وق تح الحس ف

ى  ين إل ر متمرس ة غي الء تجزئ ى وك ة إل امالت المالي راءات المع عوإج ى أن يص ك ب عل البن
ذه ). 8: 2006ليمان، إيفاتوري، ستاشين (المعامالت المريبة ورفع التقارير بشأنھا مالحظة  ولھ



ة،  اب، بصفة عام ل اإلرھ األسباب، تتطلب لوائح وقوانين مكافحة غسل األموال ومناھضة تموي
امالت المريبة إجراء بعض جوانب العناية الواجبة بالعمالء ورفع التقارير بشأن المعمن الوكالء 

  . عند فتح أي حساب جديد أو تعھيد إجراءات المعامالت المالية



  دراسات حالة
  

ين، حيث يستخدم  ة في الفليب ديدا للغاي يعد اإلقبال على الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول ش
وب  Globe Telecomشركة  ثالثة ماليين عميل األنظمة التي توفرھا ول، وفي جن للھاتف المحم

ا، حيث  ا، حيث WIZZITألف شخص شبكة  450يستخدم أفريقي ون  6.5يوجد ، وفي كيني ملي
ا(عميل  و ( Safaricom M-PESAمسجلين بنظام ) أو واحد بين كل ستة أشخاص من كيني بوين
ي 3: 2008 الث ). 2009؛ فيرك ة ث تم أيضا دراس بكات وي ة إضافيةش ديم الخدم : ، تتضمنلتق

WING  ا، و ا، و Absa Cellphone Bankingفي كمبودي وب أفريقي  Bualuang iBankingفي جن
  . المذكورة أدناه فاعلية الخدمات المالية عبر الھاتف المحمولوتوضح الحاالت . في تايالند

  

WIZZIT في جنوب أفريقيا  
ام  WIZZIT بكةتأسست ش وفمبر ع ا في ن وب أفريقي من خالل الشراكة مع بنك  2004في جن

روع خاصة بھ WIZZITقد اعتبرت شبكة و. اأثينا بجنوب أفريقي دون ف . انفسھا بنكا افتراضيا ب
اتف المحمول استخدام  ل واتفھم في ھويستطيع عمالء الھ راد وتحوي ين األف دفوعات ب داد الم س

وال و واألم ع ف دما  اتيردف ة مق واتفھم المحمول حن ھ دما وش اء مق ول (الكھرب ر وب : 2006كرام
ة خصم تحمل WIZZITي بشبكة ومن خالل الحساب المصرف). 12 ، يتلقى العمالء أيضا بطاق

ة  ى  Maestroعالم اعدھم عل ي تس ة الت تعادة التجاري راء واس ات الش راء عملي ارق إج ة ف النقدي
ة صراف من خالل منافذ بيع الالناجم عن أي عملية شراء  وال من أي ماكين تجزئة وسحب األم

ة تحمأي ماكينة صراف آلي جنوب أفريقيا أو بآلي  ان في  Maestroل عالم ة في أي مك التجاري
الم  ول (الع ر وب بكة  ).12: 2006كرام ترط ش رض  WIZZITوال تش ى للرصيد وال تف د أدن ح

ة؛  5.26رسوما شھرية ثابتة، بل يتم فرض مبلغ  ل االشتراك في الخدم دوالر على العمالء مقاب
راوح الرسوم أول، حيث تت داد أوال ب وذج الس ين  ويستخدم العمالء نم ى  0.15ب دوالرا  0.78إل

ى  ادا عل ة، اعتم ل عملي ة لك وع العملي ا (ن امز وتورم ة ). 13: 2007ولي ير األدل ى أن وتش إل
ه عمالء  WIZZITإجمالي ما ينفقه العمالء على الرسوم المصرفية التي تفرضھا  ا ينفق ل عم يق

ل  WIZZITوقد كان متوسط ما ينفقه عمالء . البنوك التقليدية اد بنحو من رسوم يق  20في المعت
ة  ة بالمائة عما ينفقه عمالء البنوك التقليدي ى أساس الخدمات المماثل ا (عل امز وتورم : 2007ولي

13 .(  
  

ل WIZZITولفتح حساب مصرفي بشبكة  تم إرسال وكي زل أو محل عمل  WIZZIT، ي ى من إل
ذلة في الماضي من الشباب الذين كانوا يعانون من البطا" Wizzفتيان " تولىوي. مقدم الطلب  تنفي

ا ( العمليات اإلدارية المحيطة بفتح الحساب امز وتورم ذا التسويق ). 14: 2007ولي ا أن ھ وربم
بب وراء  و الس دي ھ ر التقلي اح الغي ه نج ذي حققت ل ال ةالھائ ن . الخدم ر م ركة أكث ل بالش ويعم

ة و من Wizzمن فتيان  2000 مساعدة العمالء أجل الترويج للمنتج في المدن والمجتمعات الريفي
ابات  تح الحس ى ف ا (عل امز وتورم م ). 14: 2007ولي كل رق ف الش ات  1ويص ام عملي نظ

WIZZIT .  
  

م المتحدة  ات األم وقد توصلت الدراسة التي أجرتھا المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء وھيئ
بكة  ى ش ون عل ة فوداف رص  WIZZITومجموع ن الف ل م ى ك ير إل جعة، تش ائج مش ى نت إل

اتف وا ر الھ ة عب دمات المالي ى الخ ال عل ادة اإلقب عى وراء زي ن يس ه م ي تواج ديات الت لتح
ال يستخدم (من المواطنين منخفضي الدخل بجنوب أفريقيا  515وقد تضمنت الدراسة . المحمول

ان  300 ا ك ول بينم اتف المحم ر الھ ة عب دمات المالي نھم الخ ن بي بكة  215م الء بش نھم عم م



WIZZIT .( ارتوقد ة إعجاب عمالء  أث درتھم  WIZZITالخدم نخفض نظرا لق دخل الم ذوي ال
م . على تحمل تكاليفھا وسھولة استخدامھا وأمانھا ى أنھ يستخدمون وأشار الخاضعون للدراسة إل

بكة  ة  WIZZITش ل تكلف ا أق بة (لكونھ ة %) 70بنس ة %) 69(وآمن ريعة %) 68(ومالئم وس
ى ، على النقيض من فروع البنوك وماكين%)68( ي، التي تفرض رسوما أعل ات الصراف اآلل
ة عمالء  طوابيرتستلزم الوقوف في و يئة أطول وتحظى بخدم ز (س اتوري وبيكن ). 2: 2006إيف

الء  ان عم ك، ك ى ذل افة إل ھرية  WIZZITوباإلض رفية الش ات المص ن العملي دد م رون ع يج
ة  تخدام الخدم ھريا 9.3(باس ال) ش ن خ تخدمين م ر المس ه غي ا يجري ر مم وات أكب ع القن ل جمي

ة وأمان ر مالءم ة وأكث ز (ا األخرى مجتمعة، ربما ألنھم يرونھا أقل تكلف اتوري وبيكن : 2006إيف
ى  WIZZITعمالء ھؤالء الكان و). 2 ة عل واتفھم المحمول وات استخدام يفضلون استخدام ھ القن

ي األخرى  اء ف واتير الكھرب داد ف واتفھم وس وال وشحن أرصدة ھ ل األم دما وتحوي ة مق مراجع
  . أرصدة الحساب وسداد حسابات المتاجر

  
ا شبكة  ا WIZZITوقد كشفت نتائج الدراسة أيضا عن التحديات التي تواجھھ وب أفريقي . في جن

ال،  ر المستخدمين %) 97(رغم أن المستخدمين وعلى سبيل المث روا %) 81(وغي د ذك م ق أنھ
ر على استعداد لتقبل التكنولوجيا الجديدة، إال أن النتائ ج أشارت إلى أن كل من المستخدمين وغي

ون يواجھون صعوبات في  ،على حد سواء ،المستخدمين د ال يزال ا وق ك التكنولوجي استخدام تل
لون  ري يفض ل البش ز (التفاع اتوري وبيكن ق ). 3: 2006إيف د واف ر  51وق ن غي ة م بالمائ

تخدمين و تخدمين  49المس ن المس ة م ة بالمائ ارة القائل ى العب أن "عل ن ب ه م ا لوج ل وجھ التعام
د شخص  رعة يع ر س از أكث ك الجھ ان ذل ى إذا ك ي حت از إلكترون ع جھ ل م ن التعام أفضل م

ا شبكة ). 3: 2006إيفاتوري وبيكنز (  في WIZZITويتمثل أحد التحديات األخرى التي واجھتھ
ا وب أفريقي م يكن . انخفاض الوعي بالخدمات المالية عبر الھاتف المحمول في جن ة با 65ول لمائ

اتف "من غير المستخدمين الخاضعين للدراسة على دراية بمصطلح  الخدمات المصرفية عبر الھ
ول ر . "المحم ات نظ ل وجھ ر وتمث ديا آخ طة المصرفية تح اه األنش ا تج وب أفريقي واطني جن م

ز ( اتوري وبيكن رب ). 2: 2006إيف ون  84وأع ذين ال يمتلك تخدمين ال ر المس ن غي ة م بالمائ
ابات مصرفيةة حسابات مصرفي تح حس تھم في ف م عن رغب دون أن دخلھ م يعتق دو أنھ ، ولكن يب

ى الخدمات المصرفية  ؤھلين للحصول عل ر م ز (ووضعھم الوظيفي يجعلھم غي اتوري وبيكن إيف
اتف إلى ضرورة ورغم أن ھذه الدراسة تشير ). 2: 2006 ر الھ ة عب قيام مقدمي الخدمات المالي

ات الس ة فئ ادة توعي ول بزي ول المحم اھيم ح ر المف دماتھم وتغيي نخفض بخ دخل الم وق ذوي ال
ر  ة عب ا للخدمات المالي وب أفريقي راء في جن دير الفق األنشطة المصرفية، إال أنھا تكشف عن تق

ة  ول وإمكاني اتف المحم اليف الھ ك الخدمات بصورة أتحمل تك من الخدمات المصرفية  يسرتل
لمساعدة الفقراء وھيئات األمم المتحدة ومجموعة  وعة االستشاريةومن ثم، ترى المجم. التقليدية

ديم حظى بھا فودافون اإلمكانات الھائلة التي ي مشغلو الشبكة والبنوك والوافدين الجدد من أجل تق
  . خدمات مالية إلى الفقراء

  
  عبر الھاتف المحمول WIZZITالنظام المصرفي لشبكة : 1الشكل رقم 

  
  14: 2007وليامز وتورما : المصدر

  

M-PESA في كينيا  
ام  Safaricomأطلقت شبكتا  ون ع ة  2007وفوداف اتف المحمول  M-PESAخدم ر الھ داد عب للس

ابات في واستھدفت المشتركين  خدمات الھاتف المحمول المدفوع مقدما من الذين ال يمتلكون حس
بفي و). 12: 2006كرامر وبول (مصرفية في كينيا  ة  ل  ةمركزي ، يوجد أسھمM-PESAخدم



م تبحساب خاص و من خاللھاالعمالء ظى يح م باألرصدة الخاصة بھ ا (حتفظ لھ امز وتورم ولي
. ائتمان شحن األرصدة المدفوعة مقدمالصالح يكون ھذا الحساب مستقل بالكامل و). 14: 2007

م أن  ھمورغ ي، إال أنت M-PESA أس اري األفريق ك التج ي البن ابات مصرفية ف ك حس تم متل ه ي
ر  دتحري دمات عق ھم  الخ ان المصرفية الخاص باألس ركة ائتم ديثا وش ه ح م تأسيس ان ت ين كي ب

ون  ا (تؤسسھا فوداف امز وتورم ين الحسابات من خالل ). 14: 2007ولي ات ب تم إدارة العالق وي
ة مع  ى مستوى الخدم ة عل ات المبرم ين ( Safaricomشركة االئتمان واالتفاقي تم ب دال من أن ت ب

الء  ك وعم ر M-PESAالبن ن األف م ). ادم كل رق ـ  2ويوضح الش ات الخاصة ب ام العملي -Mنظ
PESA .  

  
  M-PESAنظام . 2الشكل رقم 
  14: 2007وليامز وتورما : المصدر

  
ة M-PESAلفتح حساب في نظام  ة، يحتاج الفرد إلى بطاقة ھوي ة كيني نح . وطني  Safaricomوتم

ترك  ة المش دة ھوي ة وح د بطاق اب الجدي اعد عل SIMصاحب الحس ي تس اتالت ل العملي . ى تفعي
بكة ى أي ش ر عل اتف آخ م ھ ى أي رق وال إل ال األم جيل، إرس رد التس الء، بمج تطيع العم . ويس

ة ويتلقى المستقبل رسالة نصية يمكن  ل تجزئ ى أي وكي ا إل ا يكون صاحب  –الذھاب بھ ادة م ع
ة  ول (متجر صغير يتوفر لديه األموال الكافية إلتمام المعامل اإلضافة وب). 12: 2006كرامر وب
اب  يد حس الء رص تخدم العم ن أن يس ك، يمك ى ذل لع  M-PESAإل راء الس ي ش م ف اص بھ الخ

داد امالت أخرى أو س ذ أي مع ى جانب تنفي ول  والخدمات، إل اتف المحم ر الھ دفوعات عب أي م
ا ( امز وتورم ة تو). 14: 2007ولي من خدم ع  M-PESAتض امالت ورف ة المع ام متابع نظ

وال دعمالتقارير، بما في ذلك  دابير مكافحة غسل األم ك النظام في . العمالء وت تم تطوير ذل وي
ربين  ين المغت ا يسمح للكيني ة، بم ويالت النقدي دولي للتح تخدام ال ي يسمح باالس الي ك الوقت الح

وفر الشكل . بإرسال األموال إلى وطنھم بسرعة أكبر وتكلفة أقل من معظم الوسائل األخرى وي
ا لإلجراء 3رقم  اال مرئي ل مث ر  M-PESAات التي يخوضھا عمي داد عب د استخدام نظام الس عن

  . الھاتف المحمول
  

ة  ولفر أسفرت إحدى الدراسات الحديث ارولين ب ا ك أثير نظام ) 2009(التي أجرتھ حول أداء وت
M-PESA ر من . على األسر في كينيا عن نتائج مشجعة ى أكث  3000وقد تم إجراء الدراسة عل

ائج . 2008ة عشوائية في كينيا فيما بين أغسطس وأكتوبر أسرة تم اختيارھا بصور وأشارت النت
ل استحداث نظام إلى  ا، قب وال داخل كيني ل األم ادوا تحوي ، عن M-PESAأن األشخاص قد اعت

د  ك، بالي ا في ذل ق الحافالت %) 58(طريق وسائل متعددة، بم ومن خالل %) 27(وعن طري
ائل أخرى %) 11(مباشر وعن طريق اإليداع ال%) 24(مكتب البريد  %). 16(ومن خالل وس

ان، M-PESAالتسجيل بنظام وعقب  ر العمالء  ك ةبالسعادة أكث اليب البديل ة باألس ة مقارن . خدم
ق نظام % 98وعلى سبيل المثال، وجد  ة عن طري  M-PESAمن العمالء أن التحويالت المالي

د  ة ووج ائل البديل ن الوس رع م ا أن% 98أس اھ ا، بينم ر أمان د  أكث ر % 96وج ة أكث أن الخدم
ة أن M-PESAمن عمالء نظام % 96مالءمة، وأخير، وجد  ة البديل ولفر (ه أرخص من األنظم ب

د ). 9: 2009 د وج ن  81وق ة م ام بالمائ الء أن نظ تخدام؛  M-PESAالعم م واالس ھل لفھ س
ولفر  د ب ك، وج ى ذل ر ) 2009(وباإلضافة إل د أصبحت أكث ا ق ة داخل كيني أن التحويالت النقدي
ام  تخدام نظ الل اس ن خ يوعا م ث M-PESAش ى ، حي ر % 52تلق وال عب تخدمين األم ن المس م

ام  دار ع ى م ام عل بة 2009النظ ة بنس ام % 16.5، مقارن ط ع الء . 2006فق تخدم عم -Mواس
PESA  86(النظام، في األغلب، في تحويل األموال إلى أفراد العائلة بصفة شھرية.(%  

  



يؤكد على العديد من المزايا للمستخدمين، إال  M-PESAرغم أن بولفر قد وجد أن استخدام نظام 
م يستطع  ة من المستخدمين سحب  20أن ھناك مشكالت واضحة واجھت النظام، حيث ل بالمائ

ة  70، وكان M-PESAاألموال من وكيل  وال الكافي ولفر (بالمائة من الوكالء يفتقرون إلى األم ب
تعادة : وعالوة على ذلك، واجه المستخدمون مشكالت في استعادة األموال). 23: 2009 رغم اس

ام، إال أن  والھم خالل بضعة أي روا % 4.3أكثر من نصف العمالء ألم أن من المستخدمين ذك
م إلى  M-PESAأموالھم قد أرسلت عبر نظام  الشخص الخاطئ، بينما ذكر ثلث المستخدمين أنھ

ة . لم يتمكنوا مطلقا من استعادة أموالھم رات األولي مشجعة  M-PESAلنظام ومع ذلك، تبدو الخب
دالت  ق بمع ا يتعل ة فيم فة عام ة بص ات المالي اء باالحتياج ي الوف اح ف ريعة والنج ال الس اإلقب

  . األساسية للعمالء
  

ود .3الشكل رقم  ة سحب النق اء عملي ه أثن ى شاشة ھاتف ل عل راه العمي ا ي ى م ة : مثال عل حال
  في كينيا M-PESAنظام 

  
  "سحب النقود"اختر  - 1
 ادخل رقم الھاتف الذي تريد سحب النقود منه - 2
 ادخل المبلغ الذي تريد سحبه - 3
 ادخل رقم التعريف الشخصي السري - 4
الة  - 5 ى نظام تأكد من صحة البيانات، ثم اضغط موافق إلرسال رس -Mنصية قصيرة إل

PESA 
 رسالة نصية قصيرة تؤكد إمكانية قيامك بسحب النقود M-PESAيرسل لك نظام  - 6
 رسالة نصية قصيرة تطلب من صاحب المتجر أن يمنحك النقود M-PESAيرسل نظام  - 7

  
  15: 2007وليامز وتورما : المصدر

  

Globe Telecom )الفليبين(  
. G-Cashاسم  Globe Telecomبر الھاتف المحمول بشبكة يطلق على نظام المعامالت المالية ع

اتف المحمول  اتخدمإحدى باعتباره  G-Cashبترويج نظام  Globe Telecomوتقوم  حافظة الھ
ات التي تساعد على إجراء المعامالت المالية األصغر  ود أو بطاق ول (دون نق : 2006كرامر وب

د قامت ). 15 ة بتأسيس شركة تاب Globe Telecomوق إلدارة  – G-Xchange Inc. (GXI) –ع
وك  G-Cashخدمات  GXIوتقدم شركة . G-Cashعمليات نظام  إلى الشركاء الذين يتضمنون البن

ا (والمنظمات غير الربحية  وشركات المرافق ووكالء التجزئة والھيئات الحكومية امز وتورم ولي
ام ). 15: 2007 دعم نظ دمات، م G-Cashوي ن الخ رة م ة كبي لع مجموع راء الس ين ش ل تمك ث

دفوعات  ريبية وم دفوعات الض غر والم داد األص ات الس غر وتطبيق ل األص دمات والتموي والخ
ة  ة والدولي ة المحلي ويالت النقدي واتير والتح ا (الف امز وتورم بكة ). 15: 2007ولي ى ش وتحظ

Globe  أيضا بمنافذG-Cash ا ام . داخل وحدات التجزئة الخاصة بھ د2006وفي ع ى ، أصبح ل
Globe 3500  ،15: 2007وليامز وتورما (دولة  15شريك دولي في  27 من بينھمشريك .(  

  
دمات  ى خ جيل للحصول عل د التس ادل  G-Cashيع دة وتتضمن تب رة واح تم لم ة ت ة عملي بمثاب

ا Touch Mobileوالمشتركين بشركة  Globe Telecomالرسائل النصية القصيرة بين  . التابعة لھ
م  وللتسجيل، يتعين ى رق الة نصية قصيرة إل ى  2882على المشترك أن يرسل رس باإلضافة إل

اره واسم  4رقم تعريف شخصي مكون من  ام من اختي م أرق ه ورق ه وعنوان ه واسمه ولقب والدت
ل ). 15: 2007وليامز وتورما (ھاتفه  ة العمي ويتم التحقق من ھذه البيانات بمقارنتھا ببطاقة ھوي



ود حب النق د س د ج. عن ويالت الوتعتم ات والتح ع العملي ةمي ام  نقدي الة  G-Cashبنظ ى الرس عل
ى . النصية القصيرة ة المشترك من أجل استخدام وال يحتاج العميل إل دة ھوي ة خاصة بوح بطاق

  .G-Cashبنظام  أدناه خدمات التحويالت النقدية والسحب واإليداع 4ويصف الشكل رقم . الخدمة
  

ات  اق عملي ع نط ن خالل  Globeاتس ةم ركائھا الھائل بكة ش ارس . ش ول م ، أصبح 2006وبحل
مليون دوالر  100حوالي يقومون بتحويل  G-Cashمليون مستخدم مسجل بنظام  1.3ھناك نحو 

ا  ول (يومي ر وب ر ). 13: 2006كرام ك، تفخ ى ذل افة إل ع  Globeوباإلض بكة توزي امتالك ش ب
بالد ألف تاجر تجزئة لشحن أرصدة ا 700واسعة النطاق تتألف من  اتف في مختلف أنحاء ال لھ

ول ( ر وب و و). 13: 2006كرام الل نح ن خ اب  68م ون حس ي ال يمتلك واطن فليبين ون م ملي
دخل  ة، ت رة اآلن  Globe Telecomمصرفية، ويستخدم نصفھم تقريبا الھواتف المحمول سوقا كبي

  ). 12: 2006كرامر وبول (غير مستغلة تمثل مصدرا ھائال لإليرادات 
  

  G-Cashخدمات التحويالت النقدية والسحب واإليداع بنظام . 4م الشكل رق
  

  15: 2007وليامز وتورما : المصدر
  

WING )كمبوديا(  
ر ( ANZمن قبل بنك  WING ت شبكةتأسس المي 40واحد من أكب ى المستوى الع من ) بنك عل
ل  ئةأج واق الناش ي األس ول ف اتف المحم ر الھ داد عب ة الس تحداث خدم ل . اس ي  WINGوتعم ف

دم  2008كمبوديا منذ فبراير  ولوتق اتف المحم ر الھ داد عب وتسمح الخدمات التي . خدمات الس
ا  ول WINGتوفرھ اتف المحم تخدام الھ والھم باس داع وسحب أم ل وإي الء بتحوي وتحظى . للعم
WING  ين  16نقطة تمثيل في كمبوديا ويتواجد ممثلوھا في  150حاليا بأكثر من يم  24من ب إقل
ات السكان WINGوتتمثل قاعدة عمالء ). 2009المدفوعات ب (بالدولة  ، بصفة أساسية، في فئ

ا ي كمبودي دمات المصرفية ف ع بالخ ابات مصرفية وال تتمت ك حس ي ال تمتل ز . الت  WINGوترك
ذين  ريفيين اآلخرين، ال ال المالبس الجاھزة والعمالء ال وننيعلى توفير الخدمة إلى عم ى  تقل إل

لفنوم وبنه وغيرھا م تج . ن المراكز الحضرية من أجل العم م من وفر لھ ة  WINGوي يلة آمن وس
ة  ى التحويالت النقدي دون عل ذين يعتم اربھم ال ى أق وال إل من أجل ميسورة وسريعة لتحويل األم

  .التعليم والسكن والسلع الرئيسية األخرى
  

ر ال اتف المحمولتحظى كمبوديا بإمكانات ھائلة لالستفادة من صناعة الخدمات المالية عب وال . ھ
ديات ن التح د م ه العدي ة تواج زال الدول و . ت يش نح اطق % 80ويع ي المن ا ف كان كمبودي ن س م

يش  ة ويع المي % 35الريفي ر الع دفوعات ب (تحت خط الفق ة ). 2009الم اش خدم م انتع ورغ
ا،  ه ال يوجد سوى نحو الھاتف المحمول في كمبودي غ  3إال أن ة يبل ون مستخدم فقط في دول ملي

كانھا  داد س مة 14تع ون نس ر. ملي د كبي ى ح ل إل ابات المصرفية أق دد الحس د ع غ ويع ، حيث يبل
ال يوجد شبكة خدمات وعلى النقيض من البلدان األخرى، . ألف حساب فقط بالدولة 500عددھا 

و  وى نح د س ار، وال يوج عة االنتش ة واس رفية إلكتروني اء  200مص ي بأنح راف آل ة ص ماكين
ام  ولم تعرف. الدولة ي إال ع ات الصراف اآلل ا ماكين ان 2005كمبودي ھو أول بنك  ANZ؛ وك

  ). 2009المدفوعات (يستحدث تلك الماكينات 
  

اتف المحمول  WINGسجلت  منذ تأسيسھا التحديات التي واجھتھا في تنفيذ خدمة السداد عبر الھ
ا ة التي . في كمبودي ل من الھواتف المحمول  Khmerصية تحظى بخاوال يوجد سوى عدد قلي

Unicode . ويعني ذلك أنه كان يتعين علىWING  ذين واد دعم لمساعدة األشخاص ال تصميم م



تج ى استخدام المن ة عل ة اإلنجليزي دون اللغ ك، . ال يجي ى ذل د من وباإلضافة إل ى غرار العدي عل
اال توجد قوانين خاصة األسواق األخرى،  اتف المحمول في كمبودي  .بخدمة المدفوعات عبر الھ

ة تطوير  WINGوتتعاون  ى متابع ادرين عل وطني الق ا ال مع المراقبين التقدميين في بنك كمبودي
أثير التحويلي لخدمات  WINGوبخالف التحديات، تشعر . نظام السداد ال الت اؤل الشديد حي بالتف

ة  WINGت وقد سمع. دولة مثل كمبودياالمدفوعات عبر الھاتف المحمول على  بالفعل عن األدل
كالقص داع  صية حول مزايا المنتج من خالل مختلف العمالء، سواء سائق التك ت وم بإي ذي يق ال

ال دون  وم بإرسال الم ذي يق إيراداته عن اليوم السابق كل صباح، أو عامل المالبس الجاھزة ال
ى مسقط رأسه بصفة شھرية درك . الحاجة إلى العودة إل ا سوف تستغرق بعض  WINGوت أنھ

ى غرار  –الوقت  دة عل ا جدي وم بكي تؤسس قاعدة عمالء عريضة و –أي تكنولوجي ة تق توعي
ة التي تشعر بسعادة بالغة من جراء ھؤالء العمالء بمزايا الخدمة؛ ومع ذلك،  المؤشرات اإليجابي

  ). 2009المدفوعات (راحل التطور تراھا في مرحلة مبكرة من م
  

ى نحو  WINGوتتوقع  واطن كم 8أن يصل مشروعھا إل ون م ة العمرملي ودي من الفئ -15ة يب
ة 55 دمات المصرفية التقليدي ى الخ الي عل ت الح ي الوق نھم الحصول ف ذين ال يمك ة (، ال الوكال

 16.8ادخار نحو : وتتضمن المزايا المتوقعة للمشروع ما يلي). 2009األسترالية للتنمية الدولية 
الح  نويا لص ون دوالر س ف  560ملي يأل واطن ريف ين  ،م ة وتحس اطق التوعي ي المن ة ف المالي

ة من / تاجر إضافي 750ظھور و ،الريفية اطق الريفي مشروعات صغيرة إضافية تعمل في المن
ة التي  أجل خدمة العمالء، وأخيرا، تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية منخفضة التكلف

د لسوف تيسر من أنشطة المشروعات الصغرى وت ان المتزاي رأة وفر األم  –خاصة بصفة  –لم
  ).2009الوكالة األسترالية للتنمية الدولية (في معامالتھا المالية 

  

Bualuang iBanking ) تايالند(  
وفر شركة ، 2009اعتبارا من  ة  – .Fiserv Incت ا الخدمات المالي ول تكنولوجي دمي حل ر مق أكب

ى  –على المستوى العالمي  اتف المحمول إل انكوكخدمة مبتكرة لتحويل األموال عبر الھ . بنك ب
ويعد ھذا البنك واحدا من البنوك القليلة في تايالند التي تستخدم حلول الخدمات المصرفية الدولية 

ول اتف المحم ر الھ تطيع العمالء اآلن  .عب ر ويس امج الخدمات المصرفية عب ى برن الوصول إل
انكوكذال – Bualuang iBanking –اإلنترنت  واتفھم الم ي يقدمه بنك ب ا من خالل ھ ة، بم حمول

وال وشحن  ل األم واتير وتحوي يسمح لھم باالطالع على المعلومات الخاصة بحساباتھم وسداد الف
ة واتفھم المحمول ابات ھ دة حس ة . أرص اللغتين اإلنجليزي ق ب وفر التطبي ك، يت ى ذل افة إل وباإلض

ة ان الصحفي . والتايالندي ا للبي ذي أصدرته شركة ووفق دل Fiservال راق ال، يصل مع اتف اخت ھ
ه  80المحمول في تايالند إلى أكثر من  ا يجعل ة، بم يم بالمائ راق في إقل ى معدالت االخت ين أعل ب

انكوك، ). 2009كونز (آسيا والمحيط الھادي  وتذكر كارين كامبل، نائب الرئيس التنفيذي لبنك ب
ة  ا المصرفية "قائل ذه التكنولوجي ى ھ ديد عل ال الش ي كيوضح اإلقب ل ف ول الھائ دى التح ة م يفي

ى ... تواصل البنوك في أنحاء العالم مع عمالئھا يا إل اج العمالء في آس األدوات المصرفية ويحت
د . السريعة المفعمة بالنشاط والحركة الحياةأسلوب لتكملة المحمولة  مجموعة مؤخرا  رصدناوق

الغمن  د الب زة يتحدثون عن الجھ  الشباب في أواخر سنوات المراھقة ضمن مجموعة نقاش مرك
ي  ات الصراف اآلل ى ماكين ذھاب إل ى  –الذي يتكبدونه في ال وا عن حاجتھم إل د أعرب ةوق  حري

  ). 2009المدفوعات " (التنقل
  



  )جنوب أفريقيا (المصرفية عبر الھاتف المحمول  Absaخدمة 
ام  خدماته Absa بنك استحدث ا ع وب أفريقي د . 2000المصرفية عبر الھاتف المحمول في جن ق

ال حدث تصاعد كب ر في اإلقب ك الخدمات ي ى تل ة الماضية، حيث عل دار السنوات القليل ى م عل
ا 5000يشترك بالخدمة نحو  ك، . عميل جديد يومي ى ذل أول بنك في  Absaأصبح وباإلضافة إل

ل جنوب أفريقيا ون عمي ى ملي . يصل به عدد عمالء الخدمات المصرفية عبر الھاتف المحمول إل
دولتوضيح ذلك،  ذا الع ل ھ ر من يمث ة من قاعدة عمالء بنك  25د أكث غ أيضا   Absaبالمائ ويبل

ك أن . ضعف عدد العمالء الذي يحصلون على الخدمة المصرفية عن طريق اإلنترنت ي ذل ويعن
ات اآلالف  دة لبضع مئ ة الوحي اة اإللكتروني ل القن اتف المحمول تمث ر الھ الخدمات المصرفية عب

ر للدھش. Absaمن عمالء بنك  د استغرق نحو ثالث ة ومن المثي دد ق ذا الع ى ھ أن الوصول إل
اني سنوات  ا ثم وب أفريقي كي سنوات فقط، بينما استغرقت صناعة الخدمات المصرفية في جن

  ). 2009فان رينزبيرج (عميل يصل عدد عمالء الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت إلى مليون 
  

ا ة أنح ا أو في بقي ر أينما يكون العمالء في جنوب أفريقي الم، تسمح الخدمات المصرفية عب ء الع
دفوعات وشحنالھاتف المحمول  داد الم تفيدين وس اتف  لھم بتحويل األموال إلى المس أرصدة الھ

وائم المصرفية  ى األرصدة والق المحمول وإجراء التحويالت النقدية بين الحسابات واالطالع عل
ات الصرف  ق ماكين داد والسداد عن طري ات باستخدام وإرسال إخطارات الس دون بطاق ي ب اآلل

ائال الرقمية  Absaالمدير التنفيذي لقنوات شير وي. Absaالتي يوفرھا بنك  CashSendتسھيالت  ق
ام االستخدام" ات التسجيل وأرق ام شھد سوف ي ،من خالل مالحظة عملي ائال  تطورا 2009ع ھ

تعد لتجاوز في األسواق" الخدمات المصرفية عبر الھاتف المحمول"في اإلقبال على  ، بحيث تس
  ). 2009المدفوعات " (أعداد عمالء الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ھذا العام

  



  التكنولوجيات المقارنة لصناعة التمويل األصغر
  

ول في مجال  اتف المحم ر الھ ات أخرى بخالف الخدمات المصرفية عب تخدام تكنولوجي تم اس ي
تم مناقو. الخدمات المصرفية اإللكترونية ة الشخصية ي ل المساعدات الرقمي ات، مث شة تكنولوجي

تم . ف اآللي، مقارنة بھذه الخدماتاوالبطاقات الذكية وماكينات الصر استعراض نظرة أيضا وي
ا عامة حول كل تكنولوجيا، بما في ذلك  ات التكنولوجي أسلوب وكيفية عمل كل تكنولوجيا ومتطلب

  . التمويل األصغر لكل تكنولوجياعمليات تنفيذ وومزايا وتكاليف كل تكنولوجيا 
  

  )PDA(المساعدات الرقمية الشخصية 
ا  ة يمكنھ ي صغيرة محمول زة حاسب آل ة أجھ ية بمثاب ة الشخص اعدات الرقمي د المس غيل تع تش

الء، ب ات العم غر وبيان ل األص ات التموي ة إلدارة مؤسس رامج متخصص ى اب افة إل راء إلض إج
ة  ابية المالي ات الحس د(العملي ر ). 1 :ووترفيل زة وتعتب دة أجھ ة الشخصية مفي اعدات الرقمي المس

ة من  ة إلكتروني م بالتشاور مع قائم لمسؤولي القروض العاملين في ذلك المجال، حيث تسمح لھ
روض ى الق ات الحصول عل دم بطلب ى  المقترضين ومراجعة العمالء المستعدين للتق والرجوع إل

القروض أيضا استيفاء نماذج طلبات القروض من ويستطيع مسؤولو . البيانات التاريخية للعمالء
ا ة القروض واعتمادھ . خالل المساعدات الرقمية الشخصية وحساب المؤشرات الخاصة بمراجع

ى  ا وتصبح متاحة عل ويتم بالفعل تخزين جميع بيانات العمالء وسجالت زيارة العمالء إلكتروني
ة الشخصية، التي تك تم الفور على أجھزة المساعدات الرقمي ا يكفي ألن ي ون صغيرة الحجم بم

  ). 1: ووترفيلد(وضعھا في جيب القميص 
  

  أسلوب وكيفية عمل المساعدات الرقمية الشخصية
ات البسيطة التي ينبغي  ات قواعد البيان تقوم أجھزة المساعدات الرقمية الشخصية بتشغيل تطبيق

ل األصغر ة التموي ات مؤسس ا الحتياج ديلھا وفق تم تع ات لضمان ت أن ي ام معلوم ع نظ ا م وافقھ
ة الشخصية محل نظام معلومات . اإلدارة الخاص بالمؤسسة وال تحل أجھزة المساعدات الرقمي

ه ل تكون مكمال ل ة الشخصية . اإلدارة بالمؤسسة، ب زة المساعدات الرقمي وم مستخدمو أجھ ويق
ارا ات بإدخال البيانات من خالل النقر على الشاشة باستخدام قلم إلجراء االختي ت أو إدخال البيان
د  د(من خالل لوحة المفاتيح الصغيرة أو استخدام برامج التعرف على خط الي تم ). 1: ووترفيل وي

ا من  ة الشخصية وتبادلھ از المساعدات الرقمي نقل البيانات فيما بين نظام معلومات اإلدارة وجھ
دخلھا مسؤول ". التزامن"خالل عملية  تيراد المعلومات التي ي تم اس ا بنظام وي القروض ودمجھ

ة  اعدات الرقمي از المس دة ذات صلة بجھ ات جدي ل أي معلوم ي وتحمي ات اإلدارة الرئيس معلوم
لكية . الشخصية ا الالس ورغم أن بعض مؤسسات التمويل األصغر تجري أبحاثا حول التكنولوجي

الي ع ت الح ي الوق تخدم ف غر تس ل األص ات التموي ع مؤسس ات، إال أن جمي ل البيان ي نق ة ف ملي
زامن" از " الت ة الشخصية بجھ اعدات الرقمي زة المس ا توصيل أجھ ن خاللھ تم م ي ي ادي، الت الم

  ). 1: ووترفيلد(حاسب آلي شخصي 
  

  :بات أجھزة المساعدات الرقمية الشخصية ما يليلتتضمن متط
  نظام معلومات إدارة مستقر ويعمل بكفاءة •
معلومات اإلدارة من خالل المكاتب  إمكانية الوصول السريع إلى البيانات الخاصة بنظام •

 الفرعية
 دعم قوي من اإلدارة العليا للتنفيذ •
 دعم فني كفؤ لنظام معلومات اإلدارة •



  
  :تتضمن مزايا أجھزة المساعدات الرقمية الشخصية ما يلي

  توحيد إجراءات العمل •
 زيادة إنتاجية وفاعلية ودقة فريق العمل الميداني •
 تحسين متابعة القروض •
 دارة الوقتتحسين إ •
ة  • ة اآللي ة الموافق ى إمكاني ان، تنطوي عل ى االئتم ة عل ة للموافق رعة ودق ر س ة أكث عملي

 وتقدير التصنيف االئتماني ميدانيا
 الحد من حجم السجالت الورقية •

  
  تكاليف أجھزة المساعدات الرقمية الشخصية

ين  ة الشخصية ب زة المساعدات الرقمي ى 20تتراوح تكاليف برامج أجھ ألف دوالر،  80 ألف إل
اعدات  ين المس ربط ب ية وال ة الشخص اعدات الرقمي ات المس رامج تطبيق وير ب ك تط ي ذل ا ف بم
الزم مع نظام معلومات اإلدارة  ات التكيف ال الرقمية الشخصية ونظام معلومات اإلدارة وعملي

ة الشخصية  زة المساعدات الرقمي ا أجھ د(من أجل دمج تكنولوجي ى وباإلضافة إ). 2: ووترفيل ل
ك،  ين ذل زة ب ة األجھ راوح تكلف ة  200-100تت اعدات الرقمي زة المس ن أجھ ل م دوالر لك

رامج  اليف صيانة الب راوح تك ا تت نويا  10000-3000الشخصية، بينم د(دوالر س ). 2: ووترفيل
ات  وير البرمجي ولى تط ي تت ة ك ركة خارجي ع ش ل األصغر م ات التموي م مؤسس د معظ وتتعاق

  . شھور إلى عامين 9اوح فترة عملية التطوير من وتتر. وربطھا بالمستخدم
  

  عمليات تنفيذ التمويل األصغر
اعدات الرق زة المس تخدام أجھ ر اس ام انتش ذ ع ية من ة الشخص تا 1999مي ت مؤسس ث كان ، حي

Compartamos  وFinComun –  ا –وكالھما في المكسيك ذه التكنولوجي . أول من يتولى تنفيذ ھ
م  ق رق من الملح الث 1ويتض ة  ث ات حال دومينيك، و  ADOPEM(دراس ة ال ي جمھوري ف

Compartamos  في المكسيك، وSKIS  للتمويل األصغر في الھند .(  
  

  البطاقات الذكية
ار أو صرف  ابات االدخ ل إدارة حس ة، مث دمات المالي ي الخ ة ف ات الذكي تخدام البطاق ن اس يمك

الن ب(القروض أو إجراء التحويالت النقدية  تم خ). 1: وي ع وي ل جمي ة التسجيل تحمي الل عملي
دود األخرى داخل  روض الشخصية أو الح ابات والق ل ذات الصلة وأرصدة الحس ات العمي بيان

دة . جھاز تسجيل متصل بالحاسب اآللي البطاقة من خالل اط الفري ويمكن أيضا تخزين أحد األنم
ى البط ل، عل ةلتحديد الھوية، مثل العالمات الرقمية لبصمات أصابع العمي ارة أحد و. اق خالل زي

رة  ه لم امالت ب تم تسجيل المع ي ي دفتر حساب إلكترون ة ك ة الذكي المكاتب الفرعية، تعمل البطاق
  ). 1: ويالن ب(واحدة، بما يؤدي إلى تعجيل العملية وتحسين الدقة 

  
  كيفية عمل البطاقات الذكية

ة بشريحة حاسب آلي تساعدھا تعتبر البطاقة الذكية بطاقة بالستيكية في حجم حافظة النقود مزود
ات  ة المعلوم ى معالج ق(عل الج دقي ريحة مع اطة ) ش ات ببس زين البيان رة(أو تخ ريحة ذاك ). ش

تالمس"بطاقات و" التالمس"بطاقات وتندرج البطاقات الذكية ضمن أنواع  تم إدخال ". عدم ال وي
ة ب تالمس الذكي ات ال از بطاق دة اجھ ذي يتصل بوح ة ال ات الذكي ارئ البطاق التصال الصغرى ق

ة(بالبطاقة  ى سطح البطاق ة عل ذا االتصال، يمكن أن ). عادة ما تكون منطقة ذھبي ومن خالل ھ
ة  ارئ والبطاق ى الق ات إل ر والبيان ي األوام ة الصراف اآلل ي أو ماكين امج الحاسب اآلل ل برن ينق



ن جھاز القارئ، ويمكن اإلمساك ببطاقة عدم التالمس الذكية على بعد بوصتين أو ثالثة م. الذكية
وائي زودين بھ ا م ة، إال . نظرا ألن القارئ والبطاقة يكون ورغم تحقيق االتصال السريع بالبطاق

ات  ى تطبيق ا تقصر استخدامھا عل ادة م ارئ ع الوصول ذات أن تكلفة ھذه البطاقات وأجھزة الق
  ). 1: ويالن ب(الحجم المرتفع، مثل رسوم المرور اآللية بالطرق السريعة 

  
  :ن متطلبات البطاقات الذكية ما يليتتضم
  زة قارئ البطاقات عليھاھطاقة كھربائية يمكن أن تعتمد أج •
 مرفق اتصال لتحديث موقع المعالجة المركزي دوريا •
ودة أو المسروقة أو  • ات المفق ة عمليات وسياسات ومورد بشرية للتعامل مع البطاق التالف

 . وتسجيل العمالء
 .وأجھزة القارئ وأنظمة معلومات اإلدارة المركزيةتكامل برامجي بين البطاقات  •

  
  :تتضمن مزايا البطاقات الذكية ما يلي

  معامالت آلية •
 بيانات ھوية المستخدم وبيانات الحسابات تكون أكثر أمانا •
 حدود مدمجة للقروض والحسابات األخرى •
ارئ إ • از الق ة ألن يصل جھ اك حاج ون ھن اد يك ة، ال يك ات المخزن الل البيان ن خ ى م ل

 .المركزي) الخادم(السيرفر 
 عدم تكرار عملية استيفاء النماذج •
 مھام إدارية أكثر سرعة بمؤسسات التمويل األصغر •
 تحسين دقة المعامالت •

  
  تكاليف البطاقات الذكية

ة  رائح المعالج زودة بش ال الم ات االتص ادية لبطاق اليف االسترش تعراض التك ي اس ا يل تم فيم ي
  :البطاقات الذكية شيوعا واستخداما في تطبيقات التمويل األصغر الصغرى، نظرا لكونھا أكثر

  دوالر لكل بطاقة 6-10 •
 )جھاز قبول البطاقة(دوالر لكل من أجھزة قارئ البطاقة  100-300 •
 رسوم التنصيب أو التركيب الخاصة بنشر أجھزة قارئ البطاقات •
 رسوم الدعم الشھرية أو السنوية •
 )يق المودم، الخطوط المستأجرةاالتصال عن طر(رسوم االتصاالت  •

  
  عمليات تنفيذ التمويل األصغر

ك، توضح  ة؛ ومع ذل ات الذكي ا البطاق ل األصغر تكنولوجي أقر عدد ضئيل من مؤسسات التموي
ة  ة التالي ااألمثل ك التكنولوجي ات تل ة تتضمن " أ"وينطوي الملحق . إمكان  Prodemدراسات حال

FFP  في بوليفيا وSKS في الھند للتمويل األصغر .  
  

  ماكينات الصراف اآللي
ا  دم توافرھ ة ع د تتطلب في حال ي ق امالت، الت د من المع ي العدي ات الصراف اآلل تجري ماكين

اباتتلك الماكينات  توفرحيث اھتماما كبيرا من جانب فريق العمل؛  ل  ،معلومات عن الحس وتقب
ىو ،عمليات اإليداع والسحب ة عل ل الموافق ا قب ة م ل  تكشف عن مرحل وم بتحوي روض، وتق الق

ر مسؤولي القروض ). 1: ويالن أ(األموال  ى تحري ي إل ات الصراف اآلل ؤدي استخدام اكين وي
ا من الخدمات . للتركيز على الخدمات الشخصية؛ ويمكن أن تقدم الماكينات مجموعة أوسع نطاق



ل األصغر التي تق ة مع مؤسسات التموي ر فاعلي ل االدخار وتكون ماكينات الصراف اآللي أكث ب
ع د من المواق د /و وترغب في خدمة العمالء في العدي ات األخرى بخالف مواعي أو خالل األوق

ى ). 1: ويالن ـ(العمل الرسمية  د تصل إل ألف  35ومع ذلك، نظرا ألن تكلفة الماكينة الواحدة ق
ة و الت كھربائي ب وص ةدوالر وتتطل ل ماكين معلوماتي د ال تمث ا، فق اد عليھ ن االعتم ات يمك

  ). 1: ويالن ـ(الصراف اآللي االختيار األول لدى جميع مؤسسات التمويل األصغر 
  

  كيفية عمل ماكينات الصراف اآللي
دخالت  ازي م ة بجھ ي النمطي راف اآلل ات الص ى ماكين اتيح(تحظ ة المف ة ولوح ارئ البطاق ) ق

ة اإليصاالت و جھاز صرفشاشة العرض و(وأربعة أجھزة مخرجات  ). سماعةلاالنقدية وطابع
ة الصراف  ي بصورة مباشرة بشبكة مضيف ماكين وتربط آلية االتصاالت ماكينة الصراف اآلل

ل ا العمي ى غرار أسلوب عمل الحاسب . اآللي، التي ال يراھ ي عل ة الصراف اآلل وتعمل ماكين
تخدم واالتصاالت ة المس ددة لواجھ ات مح رامج تطبيق غيل وب ام تش زودة بنظ ون م ي؛ وتك . اآلل

ام التعريف  ورغم أن ات الشرائط الممغنطة وأرق ي تستخدم بطاق ات الصراف اآلل معظم ماكين
ة األ ابات، إال أن األنظم ى أصحاب الحس ي التعرف عل ات الشخصي ف تخدم البطاق د تس خرى ق

  ). 1: ويالن أ(الذكية المزودة بإمكانية التحقق من بصمات األصابع 
  

م ات التي ت ي البيان ى  ترسل ماكينة الصراف اآلل ل، باإلضافة إل ة العمي ا من خالل بطاق قراءتھ
). 1: ويالن ـ(معالج مضيف، يقوم بتحويل الطلب إلى المؤسسة المالية للعميل طلب العميل، إلى 

ود،  ى نق ل فإذا كان صاحب البطاقة يطلب الحصول عل ة تحوي ى عملي الج المضيف إل يشير المع
ى  ل إل الج المضيفأموال إلكترونية من الحساب المصرفي للعمي ل . حساب المع وبمجرد تحوي

إجراء ويمكن . األموال، تتلقى ماكينة الصراف اآللي كود موافقة يفوض الماكينة بصرف النقدية
دة ويمكن استخدام الخط المستأجر أو . عمليات االتصال والتحقق والتفويض من خالل سبل عدي

لكية لالتصال بن ات الالس اتفي أو وصالت البيان ة االتصال الھ ى تكلف ادا عل ظام المضيف، اعتم
ل أو يكون جزءا من . وموثوقية البنية األساسية ويمكن أن يتواجد نظام المضيف بمؤسسة العمي

ة ة اإللكتروني بكة التحويالت النقدي امالت . ش ة مع ة اإللكتروني بكة التحويالت النقدي دعم ش د ت وق
امالت  ي أو مع ف الشخص ام التعري تخدام أرق م باس ات الخص تخدام بطاق ان باس ات االئتم بطاق

  ). 1: ويالن أ(التوقيع 
  

  :تتضمن متطلبات ماكينات الصراف اآللي ما يلي
  طاقة كھربائية يمكن االعتماد عليھا وبنية أساسية لالتصاالت •
ا  • ن خاللھ تطيع م تأجرة تس وط المس اتفي أو الخط ال الھ وط االتص بة لخط عار مناس أس

 البيانات ماكينات الصراف اآللي إرسال واستقبال
ن  • ق م ل التحق ن أج ل م ات العمي زين بيان ا تخ تم بھ ي أن ي ة ينبغ ات مركزي دة بيان قاع

 الرصيد
 بصورة فعالة من قبل البائع أو أي طرف آخرخدمة ودعم ما بعد البيع  •
 .إجراءات تشغيل محكمة وموارد لتوزيع البطاقات والتحكم في أرقام التعريف الشخصي •
 ة سليمةتوفير النقدية المقومة بصور •
 أنظمة لنقل األموال بصورة آمنة إلى ماكينات الصراف اآللي •
ه  • إدخال تعديالت من أجل االستخدام الفعال، مثل تزويد الماكينات بتعليمات شفھية لتوجي

 المستخدمين األميين
  

  :ما يلي ماكينات الصراف اآلليتتضمن مزايا 



ى السماح للعمالء ب • ى الحسابات إل اباتھم في تؤدي مرونة الوصول إل ى حس الوصول إل
  الوقت المناسب لھم

الي يكون  • امالت وبالت ل األصغر إلجراء المع املين بمؤسسة التموي ال تشترط تواجد الع
 .أمامھم وقتا أطول لخدمة العمالء

 .تتالءم الزيادة في ساعات التشغيل مع جداول مواعيد العمالء •
د من العمالء خارج نطاق شبكة  • ا ھو الحال في يمكن الوصول إلى المزي روع، كم الف

 .المراكز السكانية األصغر حجما
وفر  • ن تت د م ي المزي ات الصراف اآلل را ألن ماكين ة المنخفضة، نظ وال ذات التكلف األم

 تيسر على العمالء إيداع المدخرات
  

  تكاليف ماكينات الصرف اآللي
  تكاليف شراء األجھزة مقدما أو رسوم االشتراك في الشبكة •
 صراف اآللي والربط الشبكي بينھالتنصيب ماكينات الاإلعداد رسوم  •
 رسوم االستخدام، سواء على أساس كل معاملةعلى حدة أو بصفة شھرية •
 رسوم خدمة الدعم الشھرية أو السنوية •
ات  • ط البيان تأجرة أو رواب اتفي أو الخطوط المس رسوم االتصاالت الخاصة باالتصال الھ

 . الالسلكية
  

ة  اليف المبدئي د التك يتع م ذات بكة دع ة ش ا أقامت المؤسس ة، وخاصة إذا م عار . مرتفع غ أس وتبل
دة  ي الواح ة الصراف اآلل ى  20شراء ماكين الن أ(ألف دوالر  35ألف إل ة ). 2: وي غ تكلف وتبل

ى  25البطاقات الممغنطة  ة  50إل ة الذكي ة البطاق رواح تكلف ا تت ادة م ة الواحدة؛ وع دوالر للبطاق
التي تستخدم وال تحتاج ماكينات الصراف اآللي  ).2: ويالن أ(دوالرا  10إلى  6الواحدة ما بين 

ة الصراف  ي، حيث تستطيع ماكين زمن الفعل البطاقات الذكية إلى اتصال بشبكة اإلنترنت في ال
. اآللي الحصول على البيانات المالية للعمالء من خالل الشريحة الدقيقة الموجودة بالبطاقة الذكية

اك حاجة إلى الشريحة الدقيقة أو خدمة اإلنترنت الالسلكية حيثما تكون أنظمة ويمكن أن تكون ھن
  . االعتماد عليھا يصعباالتصاالت باھظة التكلفة أو 

  
  عمليات تنفيذ التمويل األصغر

ا و Prodem FFPقامت كل من  ي بوليفي تحداث  Banco Ademiف دومينيك باس ة ال ي جمھوري ف
زين وماكينات صراف آلي بأساليب مختلف م المتمي احتياجات ة من أجل الوفاء باحتياجات عمالئھ

انظر الملحق . البنية األساسية لالتصاالت وتكاليف المشاركة في شبكات ماكينات الصراف اآللي
  . للتعرف على عمليات التنفيذ ھذه" أ"



  مستقبل الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول
  

ن  م تك اتف ال ر الھ دمات المصرفية عب نوات الخ ذ عشر س اال من ا فع ول نظام ة (لمحم المجموع
راء  وم). 2009االستشارية لمساعدة الفق ة الي د اختلفت الصورة للغاي وات الخدمات . وق د قن وتع

ى  يلة لتوسيع نطاق الوصول إل ى نطاق واسع اآلن كوس المصرفية غير ذات الفروع مقبولة عل
بلغة مشرقة؛  الخدمات المالية المصرفية وغالبا ما يتم وصف إمكانات .نظام الخدمات المصرفية

ة ،ويعتمد ذلك راق الالسلكي ،بصورة جزئي لكية واالخت ة الالس ة في التغطي ادة الھائل ى الزي . عل
د  وتحظى الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول بإمكانية أن تفعل بالھاتف المحمول ما فعله البري

  . اإللكتروني بشبكة اإلنترنت
  

ع  ن المتوق ر ذات  أنوم ة غي دمات المالي وات الخ تخدام قن رك اس ي تح ة الت وى الكامن ل الق تظ
راء (الفروع كبيرة للغاية  ى وسوف ي). 2009المجموعة االستشارية لمساعدة الفق ك عل نطبق ذل

ة  دمي الخدم ن مق ل م اليف ال -ك ن تك د م ن خالل الح دة م ي أسواق جدي امالت والتوسع ف  -مع
ى والعمالء، حيث تزيد عمليات ا ادة لتنقل المتزايدة من الحاجة إل د وزي دفوعات عن بع داد الم س

ول اتف المحم ل الھ دة، مث ي األدوات الجدي ة ف م . الثق ي حج ادة ف تمر الزي ع أن تس ن المتوق وم
تندات ومن المحتمل  .في المستقبلواستخدامات القنوات المصرفية اإللكترونية  اء المس تم إلغ أن ي

ا يا؛ ويصبح مصطلح مجتمع بال نقود واقعاالورقية، مثل الشيكات، تدريج ى . حقيقي وباإلضافة إل
وات ذلك،  الخدمات من المتوقع أن تحدث زيادة مطردة في أعداد األشخاص الذين يستخدمون قن

نخفض  دخل الم دان ذات ال المي، وخاصة في البل المالية عبر الھاتف المحمول على المستوى الع
ة ). 2009شارية لمساعدة الفقراء المجموعة االست(والبلدان النامية  رة لألنظم وتعد التجربة األخي

  . في كينيا، بمثابة مثال حي على ھذه اإلمكانية M-PESAالمالية عبر الھاتف المحمول، كنظام 
  

ى  وختاما، تصبح الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول خيارا مثاليا في توفير الخدمات المالية إل
دان ال ةالفقراء في البل ار عدد . نامي تم اختب ه ي دھا، إال أن زال في مھ ك الخدمات ال ت ورغم أن تل

ال  اك آم الم؛ وھن ة من الع اتف المحمول في أجزاء مختلف ر الھ ة عب امي من الخدمات المالي متن
ى  ودة عل ولمعق اتف المحم ر الھ امالت عب ة للمع درة التحولي ر . الق د االتصاالت عب ا تع ومثلم

ة، تحظى صناعة الخدمات الھاتف المحمول قد حققت  ة األساسية التقليدي ة في البني زات ھائل قف
ى الشعوب من  ة إل وفير الخدمات المالي المالية عبر الھاتف المحمول أيضا بإمكانية التوسع في ت

دان . خالل تكنولوجيا مألوفة وواسعة االنتشار ى اآلن في البل ل من التجارب حت اك عدد قلي وھن
ا النامية؛ ولكنھا تعد تجا ول، بم اتف المحم ر الھ رب واضحة وناجحة ألنظمة الخدمات المالية عب

ات السكان يشير إلى اإلمكانات الھائلة  ى فئ التي توفرھا الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول إل
اتف . الذين ال يمتلكون حسابات مصرفية ر الھ ة عب وتتراوح المزايا ذات الصلة بالخدمات المالي

ين الحصو ول ب ة المحم ى خدمات مالي ود ل عل ع النق ة وأفضل حاال والتعامل م منخفضة التكلف
ي  تويين المحل ى المس راء عل ين النظ ة ب امالت المالي راء المع ا وإج ر أمان ر وأكث ورة أيس بص

  . والدولي
  

د  اك العدي زال ھن ه ال ي ورغم أن الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول تشھد نموا سريعا، إال أن
ك الخدمات من توسيع نطاق قبات المن الع تمكن تل ا كي ت قاعدة العمالء تي ينبغي التغلب عليھ

االصغيرة الحالية فيما يتعلق ب ولالمع اتف المحم ر الھ ة عب د من . مالت المالي ارة العدي م إث د ت وق
ه . تلك التحديات في ھذا التقرير ى توضيح أنظمت ك التحديات في حاجة السوق إل م تل ويتمثل أھ

توفير مناخ رقابي مستقر يستطيع التخفيف من حدة المخاطر ويساعد، في ذات ان الرقابية لضم
الطريق طويل أمام شركات الخدمات وعالوة على ذلك، ال يزال . التجديد واالبتكارالوقت، على 



ة  م احتياجات العمالء وتصميم منتجات مالئم تمكن من فھ ى ت اتف المحمول حت المالية عبر الھ
ا الشركات أيضا أن  ويتعين على. للعميل ة بكامل إمكاناتھ دھا من أجل التوعي تبذل قصارى جھ

في مجال الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول وتوعية العمالء بكيفية تحقيق االستفادة القصوى 
  . من الخدمات المتاحة

  
ة  دمات المالي ن الواضح أن الخ ر م راء تغيي ة إلج ات ھائل ول تحظى بإمكان اتف المحم ر الھ عب

ي  رون ف ذين يفتق امي ال الم الن كان الع ن س ر م ى جزء كبي ة إل وفير الخدمات المالي ي ت جذري ف
ك الخدمات ل تل ى مث ك الخدمات . الوقت الحالي إل ات التي تواجه اتساع نطاق تل د العقب وال تع

ة أن  ى إمكاني ول إل اتف المحم ر الھ ة عب ة الخدمات المالي ير وعود أنظم ك، تش ع ذل ضئيلة؛ وم
  . معظم أجزاء العالم الناميالتوجه المبتكر ملمحا سائدا من مالمح النظام المالي في  يصبح ھذا

  



  المسرد
  

ي • رف اآلل ات الص راء : ماكين ولى إج ي وتت ب اآلل ل بالحاس االت تعم زة اتص أجھ
ل؛  ق العم المعامالت، التي قد تتطلب في حالة عدم توافرھا اھتماما كبيرا من جانب فري

ك الماكي وفر تل داع والسحب، حيث ت ات اإلي ل عملي ابات، وتقب ات عن الحس ات معلوم ن
وم  ات السحب، وتق روض، وتسمح بعملي ى الق ة عل ل الموافق ا قب ة م وتكشف عن مرحل

 . بتحويل األموال
  
روع • ر ذات الف رفية غي دمات المص روع  :الخ اق الف ارج نط ة خ دمات المالي ديم الخ تق

ر المصرفية التقليدية باستخدام تكنولوجيات الم ة غي علومات واالتصاالت ووكالء التجزئ
 .المصرفيين

 
ة اإلصدار، حيث  :األموال اإللكترونية • ات ضد جھ قيمة نقدية متمثلة في إحدى المطالب

ي و) 1 از إلكترون ى جھ ا عل تم تخزينھ ل ) 2ي ة ال تق الغ مالي لم مب ى تس اء عل تصدر بن
ة المصدرة و تم التخز) 3قيمتھا عن القيمة النقدي ى تتطلب أن ي ة عل ي للقيم ين اإللكترون

 جھاز يكون في حوزة العميل
 
روع،  :الخدمة المالية عبر الھاتف المحمول • ر ذات الف اسم بديل للخدمات المصرفية غي

ات  ن المنتج ة م ى مجموع ل أن يحصل عل ا العمي ن خاللھ تطيع م ل يس المصرفية، مث
 .ھاتفه المحمول جھاز: مختلف أدوات االدخار واالئتمان، عن طريق قناة إلكترونية

  
ية • ة الشخص اعدات الرقمي زة المس ا  :أجھ ة يمكنھ غيرة محمول ي ص ب آل زة حاس أجھ

ات العمالء، باإلضافة  تشغيل برامج متخصصة إلدارة مؤسسات التمويل األصغر وبيان
 .إلى إجراء العمليات الحسابية المالية

  
ع • ة البي الء نقط وكالء المصرفيون : وك ملوا ال ذين يش ذ التجال ة أو اليانصيب أو مناف زئ

داع أو ھؤالء ويسمح .  المنافذ البريدية التي تعمل نيابة عن أي مؤسسة مالية للعمالء بإي
رى دمات أخ واتير، ضمن خ داد الف وال أو س ل األم وكالء . سحب أو تحوي تطيع ال ويس

ة أو  ف المحمول ات أو الھوات راءة البطاق زة ق الل أجھ ن خ ة م امالت المالي ة المع معالج
 .الباركود الضوئية ماسحات

  
ي  اتبطاق :البطاقات الذكية • زودة بشريحة حاسب آل ود م بالستيكية في حجم حافظة النق

ة  تستطيعو. أو تخزين البيانات ببساطةتساعدھا على معالجة المعلومات  ات الذكي البطاق
ل اب العمي ال بحس امالت دون االتص راء المع زين . إج ل بتخ وم العمي ذلك، يق ام ب وللقي

ي أو  القيمة ات الصراف اآلل على الشريحة وإعادة شحنھا بصفة دورية من خالل ماكين
 . وكالء نقاط البيع

  



  "أ"الملحق 
  عمليات تنفيذ التمويل األصغر: التكنولوجيات المقارنة لصناعة التمويل األصغر

  
  أجھزة المساعدات الرقمية الشخصية

  
ADOPEM )جمھورية الدومينيك(  

ا ADOPEMأجرت  ا ش جلت تقييم ا وس ة الشخصية الخاص بھ اعدات الرقمي امج المس مال لبرن
ينات  رةتحس ق . كبي ين التطبي ام ب دد األي ر وانخفض ع د كبي ى ح الء إل رة العم نت ذاك د تحس فق

ال . الصرف من خمسة أيام إلى يومينو ى األعم وباإلضافة إلى ذلك، انخفضت المصروفات عل
د(بالمائة  50دخال البيانات بنسبة بالمائة وتراجعت مصروفات إ 60الورقية بنسبة  ). 2: ووترفيل

ك،  ى ذل الوة عل ؤولي وع دى مس رى ل ة األخ راءات اإلنتاجي تيعابية وإج درة االس دت الق تزاي
  ). 2: ووترفيلد(بالمائة  35القروض بنحو 

  
Compartamos )المكسيك(  

ررت  استخدام المساعدات الرقمية الشخصية في اآلونة األخيرة Compartamosأرجأت  بعد أن ق
ل  ن تعم م تك ية ل ة الشخص اعدات الرقمي ا المس رت أن تكنولوجي رى وأق ات أخ ديھا أولوي أن ل

رة . بسالسة ة مبك ة الشخصية في مرحل ق المساعدات الرقمي د قامت بتطبي ا ق وتعتقد اإلدارة أنھ
ر ناضحة ة  للغاية، حينما كانت أدوات تطوير البرمجيات غي د(بالدرجة الكافي د . )2: ووترفيل وق

واجھت صعوبات أيضا في االتصال بين أجھزة المساعدات الرقمية الشخصية وأنظمة معلومات 
ل األصغر التي  اإلدارة الخاصة بھا، وھي المشكلة التي أشارت إليھا العديد من مؤسسات التموي

  .خضعت للدراسة
  

SKS  الھند(للتمويل األصغر(  
ة  SKSقامت  اعدات الرقمي ق المس اء اجتماعات الشخصية بتطبي امالت أثن ات المع لتسجيل بيان

ا فعلت مؤسسات  ل التفصيلي للقروض مثلم المجموعة، على النقيض من استخدامھا في التحلي
ائق فقط وبعد . التمويل األصغر األخرى التي خضعت للدراسة اع توفير نحو خمس دق بكل اجتم

الء  ز العم ات مراك ن اجتماع غ (م ن يبل ة 12-10تحس تخدام  SKSت ، توقف)بالمائ ن اس ع
دل  SKSوتعتقد إدارة ). 3: ووترفيلد(المساعدات الرقمية الشخصية  أن األداة قد خفضت من مع

أثير تمكن من حصر الت م ت ى تحسين . األخطاء والغش، ولكنھا ل ا إل ات إلكتروني ل البيان وأدى نق
ك، نظرا ألن  إلدارة؛ ومع ذل متطور بنظام  تحظى بالفعل SKSمدى مالءمة البيانات المتاحة ل

  ). 3: ووترفيلد(دارة، لم تكن التحسينات الزمنية ھائلة اإلمعلومات ل
  

  البطاقات الذكية
  

Prodem FFP )بوليفيا(  
تحدثت  غيل  Prodem FFPاس اليف التش ة لخفض تك ات الذكي ى البطاق ة إل ديم الخدم الخاصة بتق

ة . المناطق الريفية في بوليفيا ا كي تتويتم تصميم البطاقة الذكي ل، بم ات تعريف العمي ضمن بيان
ة ام معالج ا نظ ي يوفرھ ة الت ل المالي ات العمي ابع وبيان مات األص ب لبص ة قوال ك ثالث ي ذل  ف

ـ  امالت الخاصة ب الن ب(FFP المع دره ). 2: وي ل ق ى العمي اق عل م التح رض رس تم ف  10وي
  ).2: ويالن ب(دوالر  7رسم استخدام سنوي للبطاقة قدره دوالر، باإلضافة إلى 

  



للعمالء وسيلة سريعة يمكن االعتماد عليھا إلجراء المعامالت المالية، حيث  Prodem FFPوتقدم 
ا وعددھا  ة لھ روع التابع ارئ بصمات األصابع في الف زة ق تتوفر كل من البطاقات الذكية وأجھ

ام .فرعا 54 ا تلغي المع ي، فإنھ ر حساب إلكترون ة دفت د بمثاب ة تع ة الذكي الت ونظرا ألن البطاق
إرسال الحواالت المالية وصرف العمالت األجنبية وإيداع النقود الورقية وتسمح للعمالء أنفسھم ب

ذين يستخدمون أفراد وسحبھا بصورة مباشرة من خالل  ل األصغر ال فريق عمل مؤسسة التموي
ور ). 2: ويالن ب(أجھزة الحاسب اآللي  ى الف امالت عل ع المع وباإلضافة إلى ذلك، تنعكس جمي

ـ ع ة ل ة التابع تم تحديث الخوادم المركزي ل وي ى  Prodem FFPلى بطاقة العمي ا، عل رتين يومي م
ن ال يض م ي الالنق وري ف ديث الف يتح ة ،زمن الفعل وفير تكلف ن أجل ت بكة  م دائم بش االتصال ال

  ). 3: ويالن ب(اإلنترنت 
  

ات الذ وجود Prodem FFPذكرت  ذ تطبيق نظام البطاق ا من ةالعديد من المزاي د انخفضت . كي فق
حاملو البطاقات الذين يحتاجون اآلن االنتظار أمام الصراف إلى حد كبير، حيث يستطيع  طوابير

دون مساعدة الصراففحص أرصدتھم إلى  ذلك ب ام ب د أدى . القي ة وق ة الذكي ين البطاق التكامل ب
نح تعرف الوماكينات الصراف اآللي وتكنولوجيا  ى م ى بصمات األصابع أيضا إل  Prodemعل

FFP ميزة تنافسية واجتذاب العديد من المودعين الذين أعجبھم النظام لسرعته ومالءمته .  
  

SKS  الھند(للتمويل األصغر(  
ة  SKSجمعت  زة المساعدات الرقمي ة وأجھ للتمويل األصغر في جنوب الھند بين البطاقات الذكي

ىالشخصية ضمن مشروع تجريبي ع د انتھت أع ل ام واحد؛ وق دار ع ال المشروعم ايو  م في م
ت . 2002 ات  SKSوكان روض باجتماع ؤولي الق ت مس ة وق ات الذكي وفر البطاق تھدف أن ت تس

ى  ة، وأن تحصل عل مراكز العمالء، وأن تحد من معدالت الخطأ المتعلقة بحفظ السجالت اليدوي
ر  ة أكب ة بسرعة وفاعلي ارير اإلدارة والمتابع الن ب(البيانات الخاصة بتق  SKSنت وكا). 3: وي

نة، ومرتي تتسم بالتقديم الخدمات ال ھاتأمل أيضا في خلق بنية أساسية للتكنولوجيا يمكن من خالل
ي  زمن الفعل ي ال ات ف ة التطبيق اني ومعالج نيف االئتم دير التص وارئ وتق روض الط ل ق مث

ة  وال المميكن ى األم الن ب(والحصول عل ا ). 3: وي ان الخاصة بھ ات االئتم ة بطاق ر تكلف وتعتب
  .دوالر للبطاقة الواحدة 3.40مناسبة أيضا، حيث يبلغ سعرھا 

  
ين من مراكز بعد استخدام  ة في اثن توليفة البطاقة الذكية والمساعدات الرقمية الشخصية المجمع

ر  SKSالعمالء لمدة عام واحد، حققت  المزيد من الدقة في تسجيل البيانات وتوصيلھا بفاعلية أكب
ة من تطبيق ومع ذلك، . مات اإلدارةإلى النظام المركزي لمعلو ا الرئيسية المرتقب م تكن المزاي ل

ررت . امتوقعكان كبيرة وفقا لما ) ارتفاع إنتاجية مسؤولي القروض(البطاقات الذكية  م، ق ومن ث
SKS  دودة ا المح ا ومزاياھ اع تكلفتھ ا، نظرا الرتف ك التكنولوجي ق تل دم مواصلة تطبي بة ع بالنس

اليف التطوير  وعلى. لمسؤولي القروض دم تك الن (ألف دوالر  125سبيل المثال، تجاوز مق وي
للتمويل األصغر أن العمالء  SKSومع ذلك، فقد أوضح المشروع التجريبي الذي أقامته ). 3: ب

بمثابة بنية أساسية الفقراء واألميين قادرون على استخدام البطاقات الذكية، بما يجعل التكنولوجيا 
  . إضافية في المستقبل ناجحة لتقديم خدمات

  
  ماكينات الصراف اآللي

  
Prodem FFP )بوليفيا(  

دم  ى  Prodem FFPتق ة إل اطق  43الخدم ي المن ب ف ي األغل ون ف ا يعيش ي بوليفي ل ف ف عمي أل
د قامت . الريفية وشبه الحضرية ة  20بتركيب  Prodem FFPوق ة داخل صماكين ي ذكي راف آل

ة للتحقق من وبدال من استخ). 2: ويالن أ(فروعھا  دام تكنولوجيا رقم التعريف الشخصي النمطي



الء،  ة العم منت ھوي ابعتض مات األص ارئ بص زة ق ة أجھ ي الذكي راف اآلل ات الص . ماكين
ة لغات لمساعدة المستخدمين  ات تعليمات صوتية بثالث وباإلضافة إلى ذلك، تستخدم تلك الماكين

  . شبه األميين وأاألميين 
  

ن  ام م د ع ار اوبع دمت انتش ة، ق ات الذكي امالت  Prodem FFPلبطاق راء المع ار إج الء خي للعم
ي ات الصراف اآلل الل ماكين ن خ ة م ة . النقدي ى البطاق ة عل ة المثبت ريحة الدقيق را ألن الش ونظ

ى  ور عل ى الف نعكس عل امالت ت إن المع ل، ف الذكية تتضمن جميع البيانات المالية األساسية للعمي
ة ات ال. البطاق د البطاق ة أيضا من مخاطر الغش بالمكتب الرئيسي لوتح ةذكي  Prodem مؤسس

FFPالء ة للعم ات المالي دث البيان ات أح من البطاق ث تتض ك، . ، حي ع ذل د وم ا  تتمثلفق المزاي
م  ادة حج الء وزي ة للعم ن الراح د م وفير المزي ي ت ي ف ات الصراف اآلل بكة ماكين ية لش الرئيس

امالت التي وقد تمكن العمالء من استخدام . اإليداعات ي في إجراء المع ات الصرف اآلل ماكين
ك، أصبح  ى ذل ل؛ وباإلضافة إل ق العم را من جانب فري ا كبي كانت تتطلب في الماضي اھتمام

وم ومن ثم، . في العديد من المواقع ممارسة األنشطةالعمالء يستطيعون  م أن يق يصبح من المالئ
الغ ادة حجم المب ة المودعة المتاحة للمؤسسة  العمالء باالدخار، مما أدى إلى زي الن أ(المالي : وي

3 .(  
  

Banco Ademi )جمھورية الدومينيك(  
ا من : Toda Hora )ATHمؤسسة أقام شراكة مع توجھا مختلفا و Banco Ademiاتخذ  وترجمتھ

ديم، ")في أي وقت: "األسبانية ة وھي إحدى مؤسسات تق ولى إدارة شبكة تتضمن تي تال الخدم ت
وك األخرى ). 2: ويالن أ(اف آلي بجمھورية الدومينيك ماكينة صر 1000 ك ورغم أن البن تمتل

دعم  ى ب ي تحظ ات صراف آل ات ATHماكين املي بطاق تطيعون  Banco Ademi، إال أن ح يس
ام ل النظ ي داخ راف آل ة ص تخدام أي ماكين و . اس غ نح ما يبل الء رس دد العم دوالر  0.20ويس

  ). 2: ويالن أ( ATHة الصراف اآللي و للمعاملة الواحدة، يتقاسمه مالك ماكين
  

رر  بكة  Banco Ademiق ان رسم االشتراك الطراف حد األأالمشاركة في ش ة، حيث ك خارجي
م  ي تالئ ات الصراف اآلل ع ماكين با وكانت مواق وفر مناس ي ت ة الت ةالمنطق ة المؤسس ا الخدم . لھ

غ  ATHوفرضت  دئيا يبل ما مب نوي يب 10رس وية س م عض غ آالف دوالر ورس دوالر  2400ل
ين وقد أدى توافر تكنولوجيا ماكينات الصراف اآللي ). 2: ويالن أ( من  Banco Ademiإلى تمك

غ عددھم  وفر  28توفير المزيد من الراحة لعمالئه الذين يبل ل، حيث ي  Banco Ademiألف عمي
ع 24إمكانية الحصول على النقود على مدار  اإلضافة وب. ساعة من خالل شبكة ھائلة من المواق

ق عمل إلى ذلك،  داع وفحص األرصدة، أصبح فري ات اإلي ولي المسؤولية عن عملي بدال من ت
  . لتنفيذ معامالت العمالء الشخصيةالمؤسسة متفرغا 

  



  "ب"الملحق 
  نظرة سريعة على الخدمات المالية عبر الھاتف المحمول

  
  الھند

 Airtel  مقدم خدمة الھاتف المحمول
  ABN AMBROبنك   لالزمي/ البنك الشريك

  خاضع للبنكنموذج   نموذج الخدمات المصرفية غير ذات الفروع
  MPOWER  اسم الخاصية المصرفية عبر الھاتف المحمول

 تحويل نقدي من بنك إلى بنك  الخدمات
 تطبيق البرمجيات  خاصية األمن

و   Hutch, BPLيتضمن مقدمو الخدمة اآلخرون   تعليقات
Spice 

  
  
  
  

  كينيا
  )تيلكوم: 40فودافون، : Safaricom  )60  خدمة الھاتف المحمولمقدم 

  مجموعة فودافون  الحلول/ مقدم التكنولوجيا
  البنك التجاري األفريقي  الزميل/ البنك الشريك

  Faulu Kenya )مؤسسة التمويل األصغر(  
  خاضع للبنكغير نموذج   نموذج الخدمات المصرفية غير ذات الفروع

M-Pesa  صرفية عبر الھاتف المحمولاسم الخاصية الم
  2007مارس   تاريخ البدء

  من السكان ھواتف محمولة% 54.4يمتلك  -  تعليقات
على خدمات  من السكان% 18.9يحصل  -

 مصرفية رسمية
تقدم مؤسسات التمويل األصغر الخدمات إلى  -

 من السكان% 7.5
 وكيل نقطة بيع 500يوجد  -
ألف  150: شھور 4متوسط اإلقبال خالل  -

 ميلع
  مليون عميل 6.5يوجد حتى اآلن  -

  
  
  

  
  ماليزيا

  جميع الشبكات داخل ماليزيا  مقدم خدمة الھاتف المحمول
  OCBCبنك   الزميل/ البنك الشريك

  نموذج خاضع للبنك  نموذج الخدمات المصرفية غير ذات الفروع
  لمحمولالمصرفية عبر الھاتف ا OCBCخدمة   اسم الخاصية المصرفية عبر الھاتف المحمول

  



  الفلبين
 Globe Telecom SMART Communications  مقدم خدمة الھاتف المحمول

ة  الزميل/ البنك الشريك نظم : دار المقاص جل وي يس
التسويات بين تجار التجزئة وعميل 

G-cash  

Banco de Oro (BDO)  

رفية غير ذات صاسم الخاصية الم
  الفروع

  ال يوجد  نموذج غير خاضع للبنك

خاصية المصرفية عبر اسم ال
  الھاتف المحمول

G-Cash  
G-Xchange  

  نقود ذكية

  2000ديسمبر   2004أكتوبر   تاريخ البدء
  إيداع النقود -  الخدمات

 سحب النقود -
اتف  - يد الھ حن رص ش

ل  ول وتحوي المحم
ان  ي (االئتم ارك ف ش

 )الشحن واطلب الشحن
ة  - ة الدولي التحويالت النقدي

ال  ن العم واردة م ال
 لخارجالفلبينيين با

ى  - وال من وإل ل األم تحوي
 المستخدمين اآلخرين

ن  - دي م ر النق راء غي الش
اركة  ذ المش د (المناف بح

ى  و  10أدن  0.19= بيس
 دوالر

 سداد الفواتير -
دخل  - ريبة ال داد ض س

ورسوم التسجيل التجاري 
 السنوية

ت  - ر اإلنترن داد عب الس
ذاكر  اب والت ل األلع مقاب

 والمتاجر اإللكترونية
ى - نح إل ديم الم  تق

 المؤسسات الخيرية
ابات  - ن الحس ل م التحوي

ى  رفية إل -Gالمص
Cash  ق ن طري ع

ي  راف اآلل ات الص ماكين
ط ( ريك فق ك الش دم البن يق

ة ذه الخدم : ھ
BANCnet(  

  إيداع النقود -
 سحب النقود -
اتف  - يد الھ حن رص ش

ل  ول وتحوي المحم
ام  ان بنظ االئتم

SMART 
ة  - ة الدولي التحويالت النقدي

ال  ن العم واردة م ال
نظام  –ينيين بالخارج الفلب

SMART Padala 
ى  - وال من وإل ل األم تحوي

 المستخدمين اآلخرين
ن  - دي م ر النق راء غي الش

ذ  و  SMARTمناف
MasterCard 

 سداد الفواتير -
  

املين -  خاصية األمن ى ع ادقة عل : المص
ف  م التعري اتف ورق الھ

 الشخصي لكل معاملة
ة  - ة الھوي ديم بطاق ينبغي تق

يس  انون؛ ل ب الق بموج
اك اريخ  ھن ة لت حاج
 ائتماني

دة  - ى وح ائم عل فير الق التش
  ھوية المشترك اختياري

 ال يوجد -
  
 

ة  - ة الھوي ديم بطاق ينبغي تق
يس  انون؛ ل ب الق بموج
اريخ  ة لت اك حاج ھن

 ائتماني
دة  - ى وح ائم عل فير الق التش

  ھوية المشترك 



ديھا  -  تعليقات ركات ل ض الش بع
والت  ب وعم روات

 وحوافز
ال يوجد خدمات ادخار أو  -

 راض بعدإق
ة  100 - ة مؤسس جامع

تعليم عالي مشاركة لسداد 
 الرسوم الدراسية

ام  - وفر نظ  G-Cashيت
ي  ر  15ف ة عب  27دول

 منفذ 200شريك دولي و
 وكيل نقطة بيع 6000 -
ن  - ارا م ل اعتب ون عمي ملي

2006  

 ال يتم تقديم ائتمان -
رن  - ة تقت ة اختياري خدم

 220ببطاقة خصم بتكلفة 
 بيسو سنويا

ى  - ة إل د حاج د ال يوج ح
د  يد؛ الح ى للرص أدن

غ  ى يبل ف  50األقص أل
 %)950(بيسو 

ن  - ة م ويالت نقدي تح
والي  ارج بح  50الخ
 مليون دوالر شھريا

ة  700 - ل نقط ف وكي أل
 بيع

مليون عميل اعتبارا  2.5 -
 2006من 

ام  20 - ل لنظ ف وكي أل
SMART Padala  

  
  جنوب أفريقيا

  WizzitMTN  مقدم خدمة الھاتف المحمول
  Cointel-Simplus Fundamo  الحلول/ مقدم التكنولوجيا
   Absaبنك  الزميل/ البنك الشريك

Postbank  
  بنك أثينا

  Standardبنك 

نموذج الخدمات المصرفية غير 
  ذات الفروع

  نموذج غير خاضع للبنك  نموذج غير خاضع للبنك

اسم الخاصية المصرفية عبر 
  الھاتف المحمول

  MobileNoney  ال يوجد

  2005أغسطس   2004ر ديسمب  تاريخ البدء
التحويالت بين األشخاص -  الخدمات

 تحويل األموال -
 شحن الھاتف المحمول -
 سداد الفواتير -
ة خصم  -  Maestroبطاق

ة  امالت التجزئ لمع
ات  ة وماكين االختياري

  الصراف اآللي

 ال يوجد -
  

دة  -  خاصية األمن ى وح ائم عل فير الق التش
 ھوية المشترك

ف  - م التعري ود رق ك
  الشخصي

فير ال - دة التش ى وح ائم عل ق
 ھوية المشترك

ف  - م التعري ود رق ك
 الشخصي

  التعرف على الصوت -
 WAP -  التطبيقات

- SSMS  
  ال يوجد -

ى  -  تعليقات د أدن ترط ح ال يش
اليف  يد أو تك للرص

 شھرية ثابتة
 وكيل نقطة بيع 2000 -
ى  450 - ل حت ف عمي أل

ل  - يوجد شريك أيضا يتمث
  cAPITECفي بنك 



  اآلن
  كوريا الجنوبية

اتف مقدم خدمة الھ
  المحمول

SK TelecomKorea Telecom 
Freetel (KTF)  

LG Telecom 

Woori  الزميل/ البنك الشريك
Shinhan 

Chohung 
Hana 

Kyangnam 
Kwangju 
Jeonbuk 

Jenu

Kookmin 
KorAm 

Pusan 

  بورصة كوريا
  كوريا أوال

Kookmin 
  بنك كوريا الصناعي

نموذج الخدمات 
المصرفية غير ذات 

  الفروع

  نموذج غير خاضع للبنك  نموذج غير خاضع للبنك ير خاضع للبنكنموذج غ

اسم الخاصية المصرفية 
  عبر الھاتف المحمول

M-Bank K-Bank Bank-On  

  2003أغسطس   2006نوفمبر   2004مارس   تاريخ البدء
ل  -  تعليقات ميم ك تم تص ي

اتف  ريحة ھ ش
ب  ول حس محم
ك  ات بن احتياج
ي  ط ف د فق واح

  كوريا
 ألف عميل 200 -

تم  - ل ي ميم ك تص
اتف  ريحة ھ ش
ب  ول حس محم
ك  ات بن احتياج
ي  ط ف د فق واح

 كوريا
 ألف عميل 700 -

ل  - ميم ك تم تص ي
اتف  ريحة ھ ش
ب  ول حس محم
ك  ات بن احتياج
ي  ط ف د فق واح

 كوريا
 ألف عميل 700 -

  
  
  تنزانيا

  )اتصاالت(  Zantel  مقدم خدمة الھاتف المحمول
  Mobipawa  الحلو/ مقدم التكنولوجيا
 Z-Pesa  صرفية عبر الھاتف المحمولاسم الخاصية الم

  
  
  زامبيا

  )القابضة Celpayشركة (  Celtel  مقدم خدمة الھاتف المحمول
 Fundamo  الحلول/ مقدم التكنولوجيا
  مجموعة جنوب أفريقيا المصرفية األولى  الزميل/ البنك الشريك

  نموذج غير خاضع للبنك  نموذج الخدمات المصرفية غير ذات الفروع
  2002  البدءتاريخ 
 رصيد الحساب -  تعليقات

 اإليداع النقدي -
 التحويالت النقدية -
  الفواتيرمدفوعات  -

  



  "ت"الملحق 
  مقدمو تكنولوجيا الھاتف المحمول وعمالؤھم

  
  العمالء المصرفيين  بلد المنشأ  مقدم الحلول

M-Com  بنك   نيوزيلندا/ أسترالياANZ  
Giesecke & Devrient 

(G& D  
  بنك الكومنولث بأستراليا  ندانيوزيل/ أستراليا

  بنك ھانكوك  الواليات المتحدة  CASIبرامج 
BancorpSouth  

ClairMail  بنك ستوكتن  الواليات المتحدة  
BB&T 

CPNI  ال يوجد  كندا  
Firethorn   الواليات المتحدة  BancorpSouth  

Synovus  
Wachovia  
SunTrust  

RegionsBank  
Fronde Anywhere  نيوزيلندا  Kiwibank  

  بنك نيوزيلندا
  ASBبنك 

  بنك كريدي أجريكول
IBM  ال يوجد  الواليات المتحدة 

Jack Henry Associates بنك   الواليات المتحدةUnion 
Lone Star National Bank 

Metavante  االتحاد االئتماني للعاملين بجامعة ھارفارد  الواليات المتحدة  
  بنك االتصاالت بنيو جيرسي

  Suttonبنك 
mFoundry  سيتي بنك  الواليات المتحدة  

  IBCبنك 
BB&T 

Monitise PLC/ 
Monitise Americas  

الواليات / المملكة المتحدة
  المتحدة

HSBC 
First Direct  

Alliance & Leicester  
  بنك أسكتلندا الملكي

Natwest  
  Ulsterبنك 

Mshift  بنك   الواليات المتحدةCardinal  
  ي الرقمياالتحاد االئتماني الفيدرال

  Flagstarبنك 
Patelco Credit Union  

  Salem Fiveبنك 
Mshift  بنك   الواليات المتحدةCardinal  

  االتحاد االئتماني الفيدرالي الرقمي
  Flagstarبنك 

Patelco Credit Union  
  Salem Fiveبنك 

Obopay Inc  الواليات المتحدة  Citigroup  
Paybox  بنك   ألمانياMobilcom/A1   

MasterCard  
One Austria  
  فودافون مصر



Maxis Malaysia  
Commonwealth Business Council Uganda  

Lari Exchange UAE    
Pyxis Mobile  ال يوجد  الواليات المتحدة  

Research in Motion بنك أمريكا  الواليات المتحدة  
S1  ال يوجد  الواليات المتحدة  

Sprint  ال يوجد  الواليات المتحدة  
Sybase 365  بنك الھند المتحد  الواليات المتحدة  

  سيتي بنك
  Compassبنك 

Telrock  بنك أسكتلندا الملكي  المملكة المتحدة  
Natwest  

Mint 
Tyfone Inc  بنك الساحل الغربي  الواليات المتحدة  

  Oswegoبنك 
Yodlee  ال يوجد  الواليات المتحدة  

  


