
سلسلة ابتكارات تكنولوجيا املعلومات التي تصدرها اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء

البطاقات الذكية 
.Echange LLC موعة االستشارية ملساعدة الفقراء و شركةستيف ويالن، مبساهمة من كل من موظفي ا

اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء

كيف تعمل البطاقات الذكية؟ 
ــة الذكية هي بطاقة بالســتيكية ميكن وضعها في احملفظة  البطاق

ــر مدمجــة تقــوم مبعاجلة  ــزودة بشــريحة كمبيوت الشــخصية وم

ــق microprocessor chip) أو  املعلومات (شــريحة مزودة مبعالج دقي

ــة ذاكرة  ــزودة برقاق ــن البيانات (شــريحة م تقــوم ببســاطة بتخزي

ــة memory chip).  وتتنوع أشــكال البطاقات الذكية ما بني  تخزيني

ــوع "يعمل باالتصال املباشــر" وآخــر "يعمل عن بعــد". يتم إدخال  ن

ــارئ البطاقة  ــة التي تعمل باالتصال املباشــر في ق ــة الذكي البطاق

لة  ــة الذي يتصــل بالوحــدة الدقيقــة (micromodule)  املوصِّ الذكي

(عادة ما تكون منطقة مطلية بالذهب على ســطح البطاقة). ومن 

خــالل هذا االتصال، تقوم البرامج املوجــودة على جهاز الكمبيوتر، أو 

ــى كل من القارئ  ــى آلة الصــراف اآللي بنقــل األوامر والبيانات إل عل

والبطاقة الذكية.

ً عن  ــا البطاقة الذكية التي تعمل عن بعد فمن املمكن حملها بعيدا أم

ً من القارئ  ــارئ البطاقة مبقدار بوصتني إلى ثالث بوصــات، حيث إن كال ق

ــى الرغم مــن توفير هذه  ــزودان بجهــاز استشــعار.   وعل ــة م والبطاق

التكنولوجيا لواجهة بينية سريعة للتعامل مع البطاقات، إال أن تكلفة 

تلك البطاقات والقارئات حتصر اســتخدامها على تطبيقات املنافذ ذات 

ــل اســتخدامها لبوابات حتصيل الرســوم اآللية  اســتخدام الكبير، مث

املوجودة في الطرق السريعة التي ال يتم الوقوف عبرها. 

ــا البطاقة الذكية منطية بشــكل جزئي. وعادة ما  ــر تكنولوجي تعتب

تكون أنظمة تشــغيل الشــريحة (COS) مملوكة للشركة املصنعة 

ــة للقارئات مقاييس  ــة، بينما تتبع أنظمــة الواجهة البيني للبطاق

ــل Javacard ، وOpen Platform، وPC/SC  لضمان توافق  محددة مث

 EMV ــد أصبح مقياس ــة مع مختلف القارئات. وق البطاقات الذكي

ــة مثل إدارة  ــة في إجراء خدمات مالي كن اســتخدام البطاقات الذكي ميُ

ــالت.  وأثناء عملية  ــع القروض، أو إجــراء التحوي حســابات االدخار، أو دف

ــل، وأرصدة  ــع املعلومات اخلاصــة بالعمي ــل جمي التســجيل يتم حتمي

احلســابات، واالئتمان اخلاص به أو أية حدود أخرى على البطاقة بواسطة 

 ً ــه من املمكن أيضا جهاز التســجيل املوصول بجهاز الكمبيوتر. كما أن

ــى البطاقة،  ــن بعض أشــكال التعريف الشــخصي املتفــردة عل تخزي

كالعالمــات الرقمية لبصمــات العميل.  ( للمزيد مــن املعلومات انظر 

مقال "تكنولوجيــا املقاييس احليوية" (Biometrics Technology) من 
ــا املعلومــات الصــادرة عــن اموعــة  ــكارات تكنولوجي سلســلة ابت

ــاء زيارة أي مــن املكاتب الفرعية،  االستشــارية ملســاعدة الفقراء.)  وأثن

تعمل البطاقة الذكية كدفتر توفير إلكتروني ميكن تســجيل املعامالت 

عليه مرة واحدة؛ ومن ثم زيادة سرعة اإلجراءات وحتسني مستوى الدقة.

 

من يتعني عليه النظر في استخدام البطاقات الذكية؟
ــة املعامالت  ــل األصغــر، التي تســعى إلى أمتت ميكــن ملؤسســات التموي

ــي حتــاول احلــد مــن اســتخدام املعامــالت الورقية في  لعمالئهــا، أو الت

عملياتها، أن تدرس اســتخدام البطاقات الذكية، عن طريق أجهزة قراءة 

ً من نظام  ــة. فبإمكان البطاقات الذكية أن تكــون جزءا البطاقات الذكي

ــع مركزي إلى  ــات من موق معلومــات محوســب بالكامــل، وينقل البيان

ً مــن منظومة  ــى الرغم من كونهــا جزءا ــوري.   وعل ــل بشــكل ف العمي

متكاملة، إال أن اســتعمال البطاقات الذكية بصفة عامة يتطلب شراء 

وتطبيق تكنولوجيات مصاحبة، كآالت الصراف اآللي (ATMs)، أو األجهزة 

املســاعدة الشخصية الرقمية (PDAs)، وهي ال تعمل على نحو فعال إال 

عند توفر شــبكات اتصاالت وكهرباء ميكــن االعتماد عليها.  (للمزيد من 

ــي آالت  الصــراف اآللــي وأجهزة املســاعدة  ــات، انظــر مقالت املعلوم

ــا املعلومات  ــكارات تكنولوجي الشــخصية الرقمية من  سلســلة ابت
الصادرة عن اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء.) 

البطاقات الذكية



( شــركات يوروباي، وماستر كارد، وفيزا) هو املعيار املتعارف عليه في 

ســوق اخلدمات املالية، ولذلك تُخطط معظم الشــركات املصنعة 

للبطاقات للتوافق مع هذا املقياس. 

متطلبات البطاقات الذكية
•  وجود مصدر للطاقة الكهربائية يُعتمد عليه لقارئات البطاقات 
ــث بيانات موقع  ــزات طلب االتصــال من أجل القيام بتحدي •  جتهي

املعاجلة املركزي بصفة دورية

•   وجــود إجراءات، وسياســات، وموظفني للتعامل مــع البطاقات 
املفقودة، أو املسروقة، أو التالفة وتسجيل العمالء

ــات، والقارئات، والنظام املركزي  •  تكامــل البرامج فيما بني البطاق
.(MIS) لتزويد اإلدارة باملعلومات

منافع البطاقات الذكية وتكاليفها 

املنافع
•  معامالت مؤمتتة

•  املزيد من األمان لهوية صاحب البطاقة ومعلومات احلساب
•  وجود قيود داخلية على االئتمان واحلسابات األخرى

ــى وجود قارئ  ــة، تقل أو تنتفــي احلاجة إل ــات ازن •  بوجــود البيان
م) املركزية ُلقِّ البطاقة من أجل الوصول إلى وحدة اخلدمة (امل

•  عدم احلاجة إلى تكرار ملء النماذج
•  زيادة سرعة الوظائف اإلدارية ملؤسسات التمويل األصغر 

•  حتسني مستوى الدقة في املعامالت

التكاليف
نورد فيما يلي التكاليف اإلرشــادية  للبطاقات التي تعمل باالتصال 

املباشــر واملزودة بشــرائح معاجلــة دقيقة، حيث إن هــذه األنواع من 

ً في تطبيقات التمويل األصغر. البطاقات الذكية هي األكثر شيوعا

•  من 6 إلى 10 دوالرات أمريكية للبطاقة الواحدة.

ــة ( جهاز قبول  ــى 300 دوالر أمريكــي لكل قارئ بطاق •  مــن 100 إل

(CAD البطاقة

•  رسوم التركيب أو اإلعداد لنشر قارئات البطاقات

• رسوم خدمات شهرية أو سنوية من أجل املساندة 

•  مصاريف اتصاالت (اتصال املودم، واخلطوط املؤجرة)

تطبيقات التمويل األصغر
اعتمد القليل من مؤسســات التمويل األصغر تكنولوجيا البطاقة 

الذكية بينما توضح األمثلة التالية إمكاناتها.

مؤسسة برودمي إف إف بي (الصندوق املالي اخلاص- Prodem FFP) (بوليفيا)
ــات الذكية  ــرودمي إف إف بي فــي بوليفيا في اســتخدام البطاق ــدأت مؤسســة ب ب

لتخفيض التكاليف التشــغيلية املعنية بخدمة املناطق الريفية. وفي عام 2000، 

قامت مؤسســة برودمي إف إف بي  من خالل شــركة Innova، وهي شــركة محلية 

ــق أمام بدء  ــة لكي متهد الطري ــة بدمــج األنظمة، بادخــال البطاقات الذكي معني

استخدام آالت الصراف اآللي الذكية (SATM). (وتشتمل مقالتا آالت الصراف اآللي 

ــا املعلومات  ــكارات تكنولوجي وتكنولوجيــا املقاييــس احليوية في سلســلة ابت
ــى تفاصيل آالت الصراف  الصادرة عن اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء عل

اآللي الذكية  واســتخدامها لتكنولوجيا البصمات). قامت شــركة Innova ، التي 

ــة والقارئات التي تصنعها شــركة GemPlus، بتطوير  تســتعمل البطاقات الذكي

ــا في ذلك ثالثة  ــة الذكية مبعلومات عــن هوية العميل، مب ــات لتزود البطاق برمجي

قوالب لبصمات العميل، ولتزويدها كذلك ببياناته املالية التي مت احلصول عليها من 

ــل 10 دوالرات  ــي . يتحمل كل عمي ــرودمي إف إف ب ــز املعامالت اخلاص بب نظــام جتهي

امريكية كرســوم للتســجيل باإلضافة إلى 7 دوالرات امريكية لرسوم االستخدام 

السنوي اخلاص بالبطاقة.

وبذلك تُقدم مؤسســة برودمي إف إف بي  لعمالئها وسيلة سريعة إلجراء املعامالت 

املالية، وذلك من خالل طرح البطاقة الذكية وقارئ بصمات العميل بجميع فروعها 

ً. وباعتبارها دفتر توفير إلكتروني، فإن البطاقة الذكية تُنهي  ــغ عددها 54 فرعا البال

ــك نظام املعامالت الورقية، ومتكن العمالء من الشــروع في اســتخدام احلواالت  بذل

ــات اإليداع والســحب النقــدي بالتعامل  ــة، وإجراء عملي ــة، وصــرف العمل البريدي

ــن يســتخدمون أجهزة  ــل األصغر الذي مباشــرة مع موظفــي مؤسســات التموي

الكمبيوتر الشــخصي. كما قامت مؤسسة برودمي إف إف بي  باستحداث محطات 

ــرات انتظار العمــالء أصحاب االستفســارات.  "تفقــد الرصيد فقــط" لتقليل فت

اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء



اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء

لقد حققت مؤسســة SKS  معدالت دقة أعلى في تســجيل املعامالت، 

ــد اإلدارة باملعلومات بكفاءة  ــات إلى النظام املركــزي لتزوي وإرســال البيان

ــة، وذلك بعد اســتخدامها للبطاقات الذكية مع أجهزة املســاعدة  عالي

ــة في مركزين مــن مراكز خدمة العمالء ملدة ســنة  الشــخصية الرقمي

ــدون التعرض ألية مشــاكل فنية. بينمــا لم تكــن نتائج امليزة  ــة ب كامل

ــادة إنتاجية موظفــي االئتمان مثلمــا هو متوقع.  الرئيســية املعنية بزي

 ً ــا أصبح موظفو االئتمان أكثر كفاءة فــي معاجلة املعامالت يدويا فبعدم

ــاء إجراء املقابالت باملراكز، فقد أصبحــت امليزة اإلضافية التي تقدمها  أثن

 .ً أجهزة املساعدة الشخصية الرقمية ونظام البطاقة الذكية أقل مردودا

(للمزيد من املعلومات انظر مقال أجهزة املساعدة الشخصية الرقمية 

من سلسلة ابتكارات تكنولوجيا املعلومات).

والعمــالء لهــذه  االئتمــان  موظفــي  العتمــاد  الرغــم مــن  ــى  فعل

التكنولوجيا بســهولة، إال أن مؤسســة SKS  قررت أال تواصل تنفيذ 

املشــروع في ضوء تكلفته العالية، واملكســب احملدود الذي يعود على 

 ً ــر املدفوعة مقدما موظفــي االئتمــان. حيث جتــاوزت تكاليف التطوي

ــي فإن اســتثمار املزيد من  ــا 125000 دوالر، وبالتال لهــذه التكنولوجي

ُستحســن. غير أن املشــروع  ــر امل ــم يكــن باألم ــوارد الشــحيحة ل امل

ــل األصغــر أظهــر أن العمالء من  ــي ملؤسســة SKS للتموي التجريب

الفقــراء واألميني متكنوا من اســتخدام البطاقة الذكية واســتيعاب 

ــا، وهو ما يجعل من هــذه التكنولوجيا بنية أساســية قابلة  فوائده

لتقدمي خدمات إضافية في املستقبل.

دروس ميكن االستفادة منها عند التطبيق.

.ً حتديد مقومات النجاح مسبقا
ــى دراية  ــة التخطيــط أن تكــون عل ــاء مرحل ــى اإلدارة أثن يتعــني عل

ــق، وأن تكون لديهــا توقعات  بالطريقــة التي ســيُقيم بهــا التطبي

واضحــة حول املكاســب التي ســتحققها هــذه التكنولوجيا. على 

ً بتخفيض الزمن املستغرق  ســبيل املثال، ينبغي أن يضع الفريق هدفا

ــات حتليل القــروض، أو أثناء انعقــاد املقابالت  بنســبة %20 في عملي

ــب املتحفظ  أثناء  ــى الفريق امليل إلى اجلان ــة، كما ينبغي عل اجلماعي

ً ال حتقــق التكنولوجيا  ــع والتكاليــف. وغالبا حســاب تقديرات املناف

املنافع املتوقعة، وفي حالة كون هذه املنافع هامشية فإنه قد ال يوجد 

ما يبرر حتمل هذه التكلفة. 

ً، حيث يتم حتديث  ــورا تُظهــر بيانات املعامــالت على بطاقة العميل ف

بيانات امللقمات (حواســب اخلدمة) املركزية ملؤسسة برودمي إف إف بي 

ــث بياناتها في الوقــت احلقيقي، وذلك  ً من حتدي مرتني فــي اليوم بدال

لتوفير تكلفة االتصال الدائم بشبكة اإلنترنت.

وقد حققت مؤسســة برودمي إف إف بي مجموعة من مزايا تطبيق تكنولوجيا 

ــام منافذ الصرافة  ــة. إذ انخفض عدد صفــوف االنتظار أم ــات الذكي البطاق

بشــكل ملحوظ، وأصبح اآلن بإمــكان العديد من أصحــاب البطاقات تفقد 

أرصدتهم دون احلاجة إلى املساعدة.  في حني منحت كل من البطاقة الذكية 

ــى بصمات األصابع،  ــي، وتكنولوجيا التعرف عل ــة، وآلة الصراف اآلل املتكامل

مؤسســة برودمي إف إف بي ميزة تنافســية، واجتذبت املودعني الذين أعجبهم 

سرعة النظام وسهولة استخدامه. وعلى الرغم من أن نظام مؤسسة برودمي 

ً إال بتقدمي خدمات االدخار، والتحويالت، ودفع القروض،  ــي ال يقوم حاليا إف إف ب

ــرودمي مــن التطلع إلى  ــة كافية متكن ب ــة تتمتع مبرون ــات الذكي ــإن البطاق ف

استحداث خدمات مالية إضافية وتقدميها بأسلوب سهل االستخدام.

مؤسسة SKS للتمويل األصغر (الهند)
ــوب الهند بني البطاقات الذكية  ربطت مؤسســة SKS للتمويل األصغر بجن

وأجهزة املســاعدة الشــخصية الرقمية، وذلك أثناء مشروع جتريبي استغرق 

  SKS ومت إجنازه  في مايو/أيار 2002. واستهدف استخدام مؤسسة ً ً واحدا عاما

ــاء مقابالت مراكز خدمة  ــة توفير وقت موظفي االئتمان أثن للبطاقات الذكي

العمالء، واحلد من معدالت اخلطأ املقترنة بعمليات احلفظ اليدوي للسجالت، 

ــات الالزمة إلعــداد التقارير  ــى البيان ــة احلصول عل ً عن تســريع عملي فضــال

وعمليات الرصد التي تقوم بها اإلدارة. كما درســت هذه املؤسسة إنشاء بنية 

ــا التي تتاح من خاللها العديد مــن اخلدمات املرنة  أساســية من التكنولوجي

ــل، تقدمي قروض الطــوارئ، وتقييم االئتمان، ومعاجلــة الطلبات في الوقت  مث

احلقيقــي، واحلصــول على األموال بشــكل آلي. وكانت تكلفــة احلصول على 

البطاقة الذكية معقولة إذ بلغت قيمة البطاقة الواحدة 3.40 دوالرات.



مواصلة التطبيقات بشكل تدريجي  
بالنســبة ملؤسسة SKS، أتاح تطبيق املشــروع التجريبي في اثنني 

ــدة اخلاصة بها الفرصة  مــن اجتماعات مراكز خدمة العمالء العدي

ــل الســتخدام هذه  ــاح العمي ــم مــدى ارتي ــام املنظمــة لتقيي أم

ــا، وتكيف موظفي االئتمان مــع اإلجراءات اجلديدة، ومع  التكنولوجي

ــم يتم النظر فيها أثناء مرحلة  العوامــل البيئية أو الثقافية التي ل

ً ما يُظهر بوضوح مدى كفاءة  التخطيــط. فالتنفيذ التدريجي غالبا

التكنولوجيا في حل املشاكل، وتيسير اتخاذ القرار.

توجيهات عامة 
ــع  موق ــى  عل املتاحــة  ــة  التالي اإلرشــادات  تكــون  ــد  ق

ــدة ألي من مؤسســات التمويل  www.smartcardbasics.com مفي
األصغر التي تدرس تطبيق برنامج البطاقة الذكية:

•  هــل هناك مســوغات عمــل واضحــة، تتضمن العوامــل املالية 
والعوامل املتعلقة بسلوك املستهلك؟

• ما هي املعلومات التي يُرغب في تخزينها على البطاقات؟
•  هل سيكون النظام ذا تطبيق واحد أم متعدد التطبيقات؟ 

ــة من قاعــدة بيانات  ــات البطاق •  هــل ســيتم احلصــول على بيان
معينة؟ أم سيتم حتميل البيانات في كل مرة؟

•  هل ستبقى هذه البيانات على قاعدة البيانات في الوقت نفسه؟
•  كم عدد البطاقات املطلوبة؟

• هل مت حتديد مــوردي البطاقات/البنية األساســية؟ ما هي مراحل 
اإلعداد؟

•  ما هي املتطلبات األمنية؟
•  هل يلزم تأمني كافة البيانات الواردة أم بعضها فقط؟

•  من سيكون له حق الوصول إلى هذه املعلومات؟
•   من سيُسمح له بتغيير هذه املعلومات؟

ً هل سيكون  •  ما األسلوب الذي سيُتَّبع لتأمني هذه البيانات، فمثال
ذلك عــن طريق التشــفير، أم كلمات املرور اخلاصــة باملضيف، أم 

كلمات املرور/أرقام التعريف الشخصية (PINs) اخلاصة بالبطاقة، 

ــق كل هذه  ــة، أم عن طري أم مــن خــالل أنظمــة املقاييس احليوي

الوسائل مجتمعة؟  

التعريــف  ــام  املفاتيح/أرق بتنشــيط  ــل  العمي ســيقوم  هــل    •
الشخصية أم سيقوم النظام ذاته بتنشيطها؟

لالطالع على املزيد من املعلومات

اجلهات املوردة للبطاقة الذكية
 Gemplus, http://www.gemplus.com
Keycorp, http://www.keycorp.net/
 Oberthur, http://www.oberthur.com
Orga, http://www.orga.com
Schlumberger-SEMA, http://www.slm.com
TTI-Cardtech, http://www.tti-cardtech.com

ــم تقم اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء مبراجعة أيٍّ من  ل

ً منها بأي صورة من الصور منتجات هؤالء املوردين وال تساند أيا

املنظمات التي شملها االستقصاء
SKS Microfinance, Vikram Akula,

vikram@sksindia.com, 91 40 2354 8512

Prodem FFP, Eduardo Bazoberry,

ebazoberry@Prodem FFP.com.bo,
591 2 214 7580

موارد الصناعة
Smart Card Alliance,

http://www.smartcardalliance.org/
Global Platform,

http://www.globalplatform.org/
EuroSmart, http://www.eurosmart.com/
Java Card Forum,
http://www.javacardforum.org/
PC/SC Workgroup,

http://www.pcscworkgroup.com/
U.S. General Services Administration’s eStrategy,

http://estrategy.gov/smartgov/tutorial/tutorial_
t1/smartcard_t1.cfm
Smart Card Basics,

http://www.smartcardbasics.com

موارد أخرى
مشروع العائد الرقمي التابع ملعهد املوارد العاملية

www.digitaldividend.org

اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء
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