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  المصرفية االلكترونية للفقراء الخدمات 

  ديفيد كراكنل
  
   
  

 كترونية؟إلامصرفيةال الخدمات لماذا 
المجـال  لكترونيـة  اإلالمصـرفية  تتيح  الخدمات 

ذات التكلفـة  مصرفية الحسابات المستوى توسيع ل
الغير المـودعين حاليـا حـول    المنخفضة لألفراد 

نـاتج عـن انخفـاض تكـاليف     التغييـر   .العالم
التكنولوجيا، بسبب المنافسة ومـا تقدمـه الحلـول    
المصرفية للزبائن من مدى محسن مـن الخـدمات   

  . بتكلفة منخفضة جداً
  

الذي يتم انتقاؤه فإن عمليـة  تقني الخيار أياً كان ال
تطوير حلول مصرفيه أمر يجب أن يؤخـذ بعـين   

اقتراح قيمة –يل العم/ االعتبار وجهة نظر الزبون
حالـة   -العميل، وجهة نظـر المؤسسـة  / الزبون 

األعمال؛ والبيئـة المحليـة لألعمـال المصـرفية     
  . اإللكترونية

  
  الخيارات التقنية

المستخدمة، إال أنها ) التكنولوجيا(التقنيات تتضمن 
  :  غير محددة بها

تستخدم في برامج : رقمية ةمساعدات شخصي •
ـ  جالت بواسـطة  التمويل األصغر لحفظ الس

 . الحاسب االلي
 :ماكينات الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيـع  •

مع الشـريط المغناطيسـي أو    تستخدم موحدة
  .البطاقات الذكية

بطاقات منخفضـة   :بطاقات شريط مغناطيسية •
التكاليف تعمل من خالل شـريط مغناطيسـي   

  .البطاقةظهر لى ع
بطاقات أغلـى تعتمـد علـى     :بطاقات ذكية •

كنها أن تخزن المعلومات مفصـولة  يمالرقاقة 
  .المضمنةعلى الرقاقة 

:  المصـرفية بـالهواتف الجوالـة    الخدمات  •
، إما من  الجوالةالمصرفية من خالل الهواتف 

خالل القوائم أو من خالل الرسائل القصـيرة  
  ). SMS(باستخدام الهواتف 

  
  مقترح القيمة - عميل/  منظور زبون

لكتروني ذو قيمة اإلمصرفي يجب أن يكون الحل ال
العميل بإالنتقال بالمعامالت بعيداً عن / تقنع الزبون

رغم ذلك فإن النقد وسـيط للتبـادل متعـدد    . النقد
وهو معترف به عالميـاً كمخـزون   . اإلستخدامات

  . للقيمة؛ يمكن الوصول له، ونقله وتقسيمه
ما هي االحتياجات التي تلبيها : معالم/ يزاتم •

إللكترونية؟ مـا هـي   ا الخدمات المصرفية ا
الميزات التي تشجع المستخدم علـى  / المعالم

عمل حساب إلكتروني وتفضيله على النقـد؟  
يحسـن الشـعور بـاألمن    على سبيل المثال، 

الشخصي والقدرة على نقل القيمة من شخص 
 . لشخص

االنتشار المحـدود لنقـاط   : وصولإمكانية ال •
المعامالت يقلل إلى حـد بعيـد مـن القيمـة     

المشـي عـدة   . العميـل / رحة للزبـون المقت
كيلومترات للوصول للخدمات أمر غير مريح 

أفضـل مـن   إشباع منطقة بالخدمة . ومكلف
  . التوزيع على مدى أوسع بكمية أقل

ال  "عديم االحتكاك"أصال النقد : تحملالقابلية •  
يوجد تكلفة تتجمع في كل مرة يتم فيها نقـل  

 ءعلى ضـوء هـذا، تكـاليف  البـد    . القيمة
والمعامالت يجب أن تكون منخفضـة قـدر   
اإلمكان للمستخدم األخيـر وللتجـار الـذين    

  . يستخدمونها كثيراً
من الضـروري  : حةيرم - سهولة اإلستعمال •

 اإللكتروني بسـيط المصرفي حّل أن يكون ال
مفهـوم للمسـتخدم   ، سـريع و عند االستعمال

  .)سهل اإلستعمال(
  

  لاعمحالة األ -المنظور المؤسساتي 
الحـّل  يجـب أن يزيـد   ن منظور مؤسسـاتي،  م

هـذا  يعنـي  . ربحيـة من الالمصرفي اإللكتروني 
االهتمام الكبير بالقدرة الوظائفية، أحجام األعمال، 
الرسوم والتكاليف، المكاسب المتعلقـة بالكفـاءة،    

  . تكاليف التطوير، الشراكات، وقنوات التوزيع
المسـتوى الـوظيفي الـذي    : القدرة الوظيفية •

المؤسسة له، سواء كان هذا بتضييق أو  تسعى
 . توسيع التركيز

 :التقطيـع / بناء حجم مـن خـالل التقسـيم    •
تستطيع  ةالعمل المختلفألقسام بالتطوير الحذر 

المؤسسة المالية بنـاء  خـدمات مصـرفية    
إلكترونية من خالل البنية التحتية اإللكترونية 

 . المصرفية
ادات تطوير استراتيجية  إيـر :  رسوم وأجور •

مالئمة تتأثر بشكل كبير بالقـدرة الوظيفيـة   
المتوفرة، األقسام التي تقدم لها الخدمة وحجم 

 . المعامالت
إن المؤسسة الماليـة قـادرة   : كفاءةالمكاسب  •

إدارة معامالت األعمال المتزايدة بشكل على 
كبير بدون عمل استثمار في البنيـة التحتيـة   

 . الفيزيائية
يجب أن تتم :  تطويرتكاليف ال سيطرة علىال •

السيطرة على التكاليف خالل مرحلة التطـور  
  .للتأكد من وجود عائد إيجابي على االستثمار

 متعــددةل الاعمــشــراكات األ: شــراكاتال •
إلكتروني متعدد مصرفي بناء حّل لضرورية 

 . لدعم شبكة التوزيعوائف الوظ
شبكة التوزيـع  يجب أن تلبي : توزيعالشبكة  •

، سهولة الوصـول  العميل/  الزبوناحتياجات 
وبنفس الوقـت   ي،الوظيفاالنتشار / االتساعو

  . تلبية متطلبات التكلفة المؤسساتية
يجب أن يسـتفيد  : حاالت عمل متعددةتطوير  •

خالل من في الحّل، سواء يشترك كّل شريك 
، زيادة المبيعاتكفاءة، زيادة ال، خفض التكلفة

  .خالل الدخل المباشرمن أو 

  



  
 المصرفية اإللكترونيةالخدمات  ة بيئ
 

ة اإللكترونية يصرفمال الخدمات العديد من مشاريع
ليست نتيجة الفرصة،  اهذ. تطور في جنوب أفريقيا

ـ في جنوب البيئة  نتيجة ألنباألحرى  هلكن   اأفريقي
 هناك . لألعمال المصرفية اإللكترونيةأكثر مناسبة 
متطـورة  وقطاعات بيع  بالتجزئـة  مصرفية خدمات

، إتصاالت جيـدة و  داعممركزي بنك , بشكل جيد
 ا الخـدمات إن بيئـة  . ة إيجابية عمومايبيئة سياس

  :المصرفية اإللكترونية تتأثّر ب
: قطـاع التجزئـة  الماليـة و القطاعات تطور  •

التجزئـة   الماليـة وسـوق   السـوق   طبيعة 
أمر جـوهري  الحّل يعمل فيه الذي المصرفية 

ــتج   ــالم المنـ ــر معـ ــي تقريـ , ، فـ
interoperability ،حجـــماختيـــارات ال 

  .المالية يةساساألمعرفة الوالمحتملة 
مسـتوى  : الماليـة ب األساسيةمعرفة المستوى  •

نقـل  يـؤثّر علـى   األساسية بالمالية معرفة ال
، طبيعة قناة التوزيع وطبيعـة  المعرفة بالمنتج

 . معامالت التي يتم عملهاال
تكـون  يجـب أن  : ةسياسالتنظيمية والبيئة ال •

 للخـدمات   داعمـة التنظيمية والسياسة البيئة 
ــة ــرفية اإللكتروني ــمن. المص ــذا يتض  ه

القوانين واإلتصـاالت المالئمـة   / التشريعات
ــات   ــن وسياس ــال المصــرفية، األم لألعم

  . المعلومات
  

  مصرفي إلكترونيالحّل الإختبار 
 سـهالً ليس أمراً إن تطوير حّل مصرفي إلكتروني 

يجب . ة على المؤسسة الماليةكبير له آثارسيكون و
  . إدارة المخاطر بحذرأثناء التطوير والتصميم

المؤسسة الماليـة  ستحتاج : مؤسساتيةالقدرة ال •
حـّل  ة  كفوءة حتـى تـدير ال  جديد ةقنيإلى ت

الجديدة مثـل  المهمات . اإللكتروني يصرفمال
عالقة للمدراء مراكز إتصال ومخاطر، الإدارة 

ـ  . قد يكونـان ضـروريان   ون مـن  قـد يك
الوظائف الحالية مثـل إدارة  الضروري تقوية 

 .تسويقالللحسابات والتدقيق الداخلي الخزينة و
تحمل مرحلة التطوير : إدارة مخاطر التطوير •

مخاطر كبيرة تشمل عدم تُطور المنـتج كمـا   
 . كان عند تصوره أو أن تكلفته عالية

ختبار تجريبي رغم أن اإل: تجريبياالختبار ال •
يمثّـل  إال أنـه  لمنافسـة،  لمنتج قد يعرض ال

أو / تصميم و فيتغييرات أخيرة لعمل فرصة 
  .تطبيق المنتج

مرحلة اإلختبار التجريبية فرصة  تقدم: بحثال •
وتعـديل  لمنتج، ل العميل/  زبوناللبحث قبول 

البنيـة  مالئمـة  لفحص التسويق واإلتصاالت 
التحتية للتوزيع وفحص اإلفتراضات في حالة 

 . األعمال
  
  التمويل األصغر ارات لبرامجخي

أعلى مـن  حّل مصرفي إلكتروني  سيكون تطوير
إال أن  .التمويـل األصـغر  بـرامج   معظـم قدرة 

جيـد،   المؤسسة، بوجود نظـام لمكتـب  مسـاندة   
  : تتضمن. تستطيع أن تعتمد عدداً من الخيارات

 

ــاعدات ال•   ــيالمس ــةال ةشخص : )PDA( رقمي
لتطوير   المساعدات الشخصية الرقمية إستعمال
مـثالً فـي   (وجمع البيانات  القرض إجراءات

SafeSave في بانغالدش .( 
: الصـغرى  ئتمان للقروضنقاط على اإلإحراز  •

لتحسين تقيـيم  بالنقاط  إستعمال بطاقات النتائج
  .الجدد والحاليين للعمالء/  اإلئتمان للزبائن

ـ برامج التمويل األصغر  • ة لبطاقاتهـا  ردكمص
فـي هـذه   : ة أوسـع الخاصة من خالل مبادر

الحالة، التحتاج برامج التمويل األصـغر إلـى   
مثالً يعمـل  . (تطوير مكتب  مساندة خاص بها

مـع  ) Opportunity Bank( بنك الفرصـة  
  .في مالوي)  Malswitch(مالزوتش 

بأنظمة ماكينـات    التمويل األصغر تعمل برامج •
نظـام  : الصراف اآللي بحلقة ضـيقة مغلقـة  

 منخفضـة التكـاليف   ماكينات  صراف آلـي 
فـي  )  Prodem (بـروديم  : ومثال  ذلـك (

  ).بوليفيا
تمويل أصغر تطبق برنامجاً  مجموعات برامج •

الحالة تكون تكاليف التطـوير  في هذه : مركزاً
 Ferlo-MEPS(مثالً أعضاء فيرب (مشتركة 

  ) .في السنغال
  

  المتبرع/المانححالة تدخّل 
رج خ. يجب أن تستخدم أموال المانحين بحذر

على األعمال المصرفية اإللكترونية العملي المؤتمر 
  .ة التاليةمالمبادئ العاب) 2004شباط /فبراير(للفقراء 

  
يجب أن تركز أموال المانحين علـى بنـاء   : 1مبدأ 

قابلية التوسع  بنية تحتية مشتركة وأن تأخذ باإلعتبار
scalability.  

  
 ةفكلتن تغطّي الأالمؤسسة المستلمة على : 2مبدأ 

  .ة اإللكترونيةيصرفمال الخدمات المتكررة لمبادرة
  

 لتكاليف واألرباحل دقيق حليليجب عمل ت: 3مبدأ 
ة يصرفمال الخدماتمبادرة البدء بعمل قبل 

  . اإللكترونية
  

اإلخفاقات في النجاحات وكم هائل من هناك : 4مبدأ 
يجب على . ويجب أن يستفاد منها مبادرات السابقةال

  .هذه التجربةيوثقوا المانحين أن 
  

ممكن للمانحين وهو أن يساعدوا هناك دور : 5مبدأ 
الحكومة على فهم وتطوير بيئة سياسات مالئمة تتيح 

  . إزدهار المبادرات اإللكترونية المصرفية
 

يستطيع المانحون اإلستثمار في تعليم أسس : 6مبدأ 
  . الخدمات المصرفية اإللكتروني

  
  :مراجع

 .www.MicroSave.org ل المراجع من تحمي/ يمكن إنزال
فيهـا المزيـد مـن    المصرفية اإللكترونيـة  الخدمات  ورقة 

" ميكروسيف"اإلرشادات والمعلومات وهي متوفرة على موقع  
  . اإللكتروني

  
دواء  -الخدمات المصرفية اإللكترونية للفقـراء :  ديفيد كراكنل
  )  2004(" ميكروسيف" ا ،"إمكانية ومخاطر حاسم و
  فتراضـي اإل مؤتمرال -خالصة مؤتمر "، تشارلز واترفيلد

" ميكروسيف"، "للفقـراء  المصـرفية اإللكترونيـة  للخدمات 
)2004(  

 


