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تقلل خدمة حتويل األموال من تكاليف 
املعامالت وكذلك تقلل من خماطر ضياع 
األموال املالزمة للتعامل مع النقد، كما أثبتت 
زيادة فرص حتقيق وفورات ـ بناء على أدلة من  

قراء غالبا ما كينيا ، وحنن نعلم أن الف
يستخدمون حمافظهم احملمولة حلفظ األموال 
على األقل لفرتات قصرية من الوقت ومن 
املرجح أن يكونوا قادرين على تأمني األموال 

  .٢الالزمة ملواجهة احلاالت املناخية الطارئة
  

وقد أصبحت خدمات حتويل األموال عرب 
احملمول شائعة االستخدام على وجه اخلصوص 

للحواالت احمللية (من شخص آلخر)  بالنسبة 
ا أيضا تستخدم  لتسديد الفواتري  كما أ
(للمرافق العامة أو الرسوم املدرسية على سبيل 
املثال)، ومن عمل جتاري إىل آخر ومدفوعات 
احلكومة إىل رجال األعمال والتحويالت 
االجتماعية (من احلكومة للمواطن). وميكن 

ندات احملمولة"، لتحويل األموال أن تّفعل "الس
حيث ميكن أن يقتصر استخدام التحويالت 
االجتماعية لشراء سلع معينة مثل األمسدة أو 

  غريها من املدخالت. 
  

ذه الطريقة، فإن األموال احملمولة لديها  و
القدرة على تسهيل تدفق نقدي أسرع وأكثر 
أمنا بني املليارات من العمالء أكثر بكثري من 

  صرفية اجلارية.أصحاب احلسابات امل
  

اخلدمات املصرفية عرب احملمول هي نفس اخلدمة 
اليت توفرها خدمة حتويل األموال عرب احملمول، 
فيما عدا أن احملفظة احملمولة للمرسل مرتبطة 

                                                            
المالية  رادكليف، دان "التوسع في االختيارات 2

 للعمالء من خالل نظم الدفع عبر الھاتف: حالة كينيا"
) صفحة ٢٠١٠، مؤسسة بيل وماليندا جيتس (نوفمبر 

٢.  
 

حبساب مصريف وقد يكون املستلم كذلك. (يتم 
استخدام هذا املصطلح أيضا جملموعة متنوعة 

التحقق من أرصدة من اخلدمات األساسية مثل 
  احلسابات وحتويل األموال بني احلسابات).

  
وتعترب اخلدمات املصرفية عرب احملمول واحدة من 
جمموعة واسعة من أدوات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليت تستخدمها املؤسسات املالية 
للتوسع يف تقدمي اخلدمات املالية للعمالء 

اجلدد) لتحقيق أكرب احلاليني (وأحيانا العمالء 
قدر من وسائل الراحة للعمالء وتقليل تكاليف 
املعامالت للمؤسسات املالية. إن اخلدمات 
املصرفية عرب احملمول هي واحدة من عدة 
مداخل للحصول على "خدمات مصرفية بدون 
فروع بنكية"، واليت تشمل األدوات األخرى 
مثل أجهزة الصراف اآليل وحمطات نقاط البيع 

  بطاقات املصرفية االلكرتونية.وال
 
زاد توظيف األموال واخلدمات املصرفية عرب 
احملمول يف البلدان النامية يف جنوب الصحراء 
األفريقية الكربى وغريها من تأثري الزيادة اهلائلة 
يف احلصول على خدمات اهلاتف احملمول 

  بأسعار معقولة.
  

وميثل تأمني معامالت األموال واخلدمات 
ية عرب احملمول أمهية قصوى للعمالء، املصرف

فضال عن القطاع املايل يف البلد. وهناك جمموعة 
متنوعة من آليات حتقيق األمان املوثوق فيها 
متاحة تبعا ألنواع اهلواتف احملمولة املستخدمة، 
ويشمل هذا اآلليات املعتمدة على خدمات 
الرسائل القصرية وبطاقات اهلاتف وخدمة 

ة كومبيوتر شركة اهلاتف عن التواصل مع شبك
طريق اهلاتف احملمول والذي يعترب خاصية من 

 شبكة اهلاتف احملمول نفسه.
  

ونظرا لكثرة مبادرات حتويل األموال واخلدمات 
املصرفية عرب اهلاتف واليت انتشرت يف خمتلف 
البلدان النامية بشكل خاص، فهناك جمموعة 

قة (أي متنوعة من الربامج التقنية اجلديرة بالث
الربامج الالزمة لتشغيل مثل هذه النظم). 
وبالتايل ليس هناك ضرورة للجهات التنفيذية 
من "إعادة اخرتاع العجلة" وبناء برامج خمصصة 
م. إن التحدي الكبري الذي مازال  خاصة 
يواجه اجلهات املنفذة هو مزيج معقد من 
االستثمار املقدم مبا يف ذلك التسويق وبناء 

ة وجيدة التوزيع من الوكالء مع توافر شبكة كبري 
السيولة النقدية الالزمة، وتوافر الرباعة العملية 
لتوسيع نطاق هذه املبادرات بسرعة حبيث 
تصبح كبرية بشكل ميكن من خالله االستفادة 
من التأثيـر اإلجيايب للشبكة لالستمرار يف النمو 

وهو شيء جنح فيه القليل  –لتحقيق الرحبية 
  .حىت اآلن

  
  ثالثة نماذج مع األمثلة 

هناك ثالثة مناذج منطية لتنفيذ خدمات األموال 
أو اخلدمات املصرفية عرب احملمول. ونقدم أمثلة 

عندما  على كل نوع أدناه. النموذج األول هو
تقوم شركة تشغيل احملمول بأخذ زمام املبادرة، 
وهذا خيص حتويل األموال وحدها بشكل 

عض األحيان يتعلق أساسي، ولكن أيضا يف ب
باخلدمات املصرفية عرب احملمول. ويف حالة 
خدمة حتويل األموال، يتم حفظ أرصدة مجيع 
احملافظ احملمولة للمستخدمني عن طريق شركة 
تشغيل شبكة احملمول يف حساب جممع موثوق 
فيه يف البنك وليس يف احلسابات الفردية. وتقوم 
شركات احملمول باستخدام خدمات حتويل 

ألموال لزيادة حصتهم يف السوق يف قطاع ا
م  شديد التنافسية وزيادة حركة املرور عرب شبكا
واحلد من "املمخضة" (أي تنقل العمالء من 
شبكة حممول إىل أخرى لالستفادة من العروض 
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اخلاصة). وإذا مت دمج هذه اخلدمات عرب 
شركات احملمول فسوف يصبح األمر مثاليا 

ا ألن شبكات احملمول للمستخدمني، ولكن نظر 
تستخدم هذه اخلدمات لزيادة حصتها يف 
السوق فليس من املرجح أن حيدث هذا يف 

  املدى القصري. 
  

النموذج الثاين هو النموذج البنكي حيث يتعني 
أن يكون لكل األموال (أو ، يف هذه احلالة ، 
اخلدمات املصرفية عرب احملمول) والعمالء ـ على 

 بعض األحيان أيضا األقل املرسل ولكن يف
  املستقبل ـ حسابات مصرفية. 

  
النموذج الثالث هو عندما يكون هناك طرف 
ثالث مقدم للخدمة يعمل مع بنك واحد أو 
أكثر وكذلك شركة حممول أو أكثر إلطالق 

  وتشغيل اخلدمة.
  

ال توجد حىت اآلن أية أمثلة عن مبادرات 
تقودها مؤسسات التمويل  معروفة وناجحة

األصغر. يف الواقع، عادة ال تكون مؤسسات 
التمويل األصغر الالعب الرئيسي يف هذا اجملال 
على الرغم من الرتكيز الطويل على زيادة فرص 
الذين ال يتعاملون مع البنوك يف احلصول على 

 أن هو أساسا هذا يف والسبب اخلدمات املالية.
 إىل تفتقر الصغري لالتموي مؤسسات من العديد
 مسبق شرط هي اليت اخللفية املكاتب نظم

 املمكن ومن.  ٣املتنقلة األموال حتويل خلدمات
 مثل يف األصغر التمويل مؤسسات تشارك أن
 بذلك تسمح عندما( كوكالء املبادرات هذه
  ).للبنوك املنظمة اجلهة

                                                            
نوع  في والسيما التعميم لھذا استثناءات ھناك ٣

 التمويل جاءت من "جذور" مؤسسات التي البنوك
 عمالء على خاص تركيز لھا يكون أن أو األصغر
 العدالة و بنك بنك مثل أو ريفيين حجما أصغر
 رواندا في الشعبي والبنك مالوي في الدولي الفرص

 في لمؤسسة روبوبانك المملوكة والبنوك األخرى(
  ).الصحراء األفريقية جنوب منطقة

 خدمة تعترب .المحمول بشركات تتعلق نماذج
 يف ٤٠( سفاريكوم شركة تقدمها اليت بيسا ـ إم

) املتحدة اململكة يف فودافون شركة متلكها املائة
 أي أو( النهج هذا يف جناحا األمثلة أكثر هي
. اآلن حىت احملمول عرب األموال خلدمات) ج
 لدى كان إطالقها، من شهرا ١٥ غضون ففي
 ٣٠٠٠ وحوايل مستخدم مليار ٢.٧ بيسا ـ إم

 ـ إم لدى كان ،٢٠١٠ نوفمرب وحبلول. وكيال
 ٢١.٠٠٠ من وأكثر عميل مليار ١٣.٥ بيسا
 انتشار نطاق بيسا ـ إم جتاوزت وقد. ٤وكيل
 حيث كينيا، يف األخرى املالية اخلدمات مجيع
 هذه يستخدمون البالغني مجيع من% ٤٠ كان

 كانت البداية، يف. ٥٢٠٠٩ عام حبلول اخلدمة
 ولكن بيسا ـ إم خدمة تعارض كينيا يف البنوك
 مثارها وجيين يتقبلها منها البعض بدأت اليوم

 بنك أطلق األمر، واقع ويف. جيد بشكل
 مصرفية خدمة سفاريكوم مع شراكة يف العدالة
 ـ إم اسم حتمل بيسا ـ إم خلدمة تابعة جديدة
 ال الذين للعمالء خصيصا مصممة كيشو

 احلساب فتح رسوم وبدون البنوك مع يتعاملون
 إم حسابات وترتبط. ٦للرصيد أدىن حد وبدون

 نوفمرب ويف. بيسا ـ إم حبسابات كيشو ـ
 دخل قد بأنه أيضا العدالة بنك أعلن ،٢٠١٠

 األموال مؤسسة مع إسرتاتيجية شراكة يف
 إنشاء فرص من زاد مما أيضا كينيا يف الربتقالية
 الذين هلؤالء العدالة بنك يف مصرفية حسابات

 يستخدمون والذين البنوك مع يتعاملون ال
  .٧املتنقلة األموال خدمات

  

 اهلاتف شبكات شركات من العديد كان وقد
 ـ إم خدمات جناح تكرار على حريصون احملمول

                                                            
  )٢٠١٠ نوفمبر( البيان الصحفي لخدمة إم ـ بيسا ٤
 ديناميات --  ٢٠٠٩الوطني لفينأكسيس المسح ٥

  )٢٠٠٩ يونيو( كينيا المتغير في المالي المشھد
   منتج بنك العدالة صفحة انظر ٦
  )٢٠١٠ نوفمبر ٨(  البيان الصحفي لبنك العدالة ٧

 أيا يتقرب مل ولكن أخرى، أماكن يف بيسا
 حىت بيسا ـ إم حققته الذي النجاح من منهم
 يف اخلدمة إطالق على عام مرور وبعد. اآلن

 يف ٦٥ فودافون متلك( فوداكوم أطلقت كينيا،
 ويف. تنزانيا يف بيسا ـ إم خدمة) منها املائة

 لديها كان األوىل، عشر االثين األشهر
 على ،٨وكيل ٩٣٠ و مستخدم ٢٨٠.٠٠٠

 مليون ٥ من بأكثر زاد الرقم هذا أن من الرغم
  .٩٢٠١٠نوفمرب يف مشرتك

 الفلبني يف النقدية يف كاش ـ جي خدمة وتعترب
 تقدمها  احملمول شركات خلدمات آخر مثال
 عن اخلدمة هذه وختتلف. تيليكوم جلوب شركة
ا من الرغم على هذا يف بيسا ـ إم خدمة  أ
 وكذلك املصرفية باملعامالت البداية منذ مسحت

 وبائعي الوكالء بواسطة تتم اليت املعامالت
 جي خدمة بدأت. جلوب شركة شحن كروت

 مابس مشروع من بدعم ٢٠٠٤ عام يف كاش ـ
 ويف الدولية، للتنمية األمريكية الوكالة من املمول
 منفذ ٦٠٠٠ تضم كان سنوات أربع غضون
  .١٠مشرتك مليون ١.٩ خيدم الفلبني يف حملي

  
 شركات من النقيض على .بالبنوك تتعلق أمثلة

 خدمات عموما البنوك استخدمت احملمول،
 اليت للخدمات إضايف كرافد احملمول اهلاتف
 وسيلة باعتبارها وليس لعمالئها، البنوك تقدمها

. اجلدد العمالء من كبرية أعداد على للحصول
 جنوب منطقة يف البنوك من العديد تتيح

 املصرفية احلسابات حلاملي األفريقية الصحراء
                                                            

 The Hype Cycle and Mobileكتاب   ٨
Banking ٢٠٠٩يونيو  ٢٣(  كتبه ستيفن راموسن(  

 لخدمة يتسج أموال على تحصل تنزانيا "فوداكوم ٩
  )٢٠١٠ ، ١٦ نوفمبر( رويترز المال"،

 الھاتف عبر "الخدمات المصرفية جيم ، روزنبرغ ١٠
مانيجو ـ إليا من  ريزا مع مقابلة: الفلبين في المحمول
  )٢٠٠٨ نوفمبر( سيجاب تيليكوم، جلوب
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 احملمول اهلاتف عرب املصرفية اخلدمات استخدام
 اإليداع إخطارات وتلقي األرصدة من للتحقق

 أو اآليل الصراف بأجهزة املتعلقة السحب أو
 احلسابات بني والتحويل االئتمان، بطاقات
 هذه إن .احملمولة هواتفهم عرب م اخلاصة

 أبسط هي معامالت تتضمن ال اليت اخلدمات
. احملمول اهلاتف عرب املصرفية اخلدمات أنوع

 اهلاتف عرب املصرفية اخلدمات أمثلة تتضمن
 تشارترد ستاندرد بنك النامية البلدان يف احملمول

 يقدمها اليت باملال مرحبا وخدمة ١١كينيا يف
  .١٢واهلند كينيا يف باركليز بنك

 من مزيج هي اليت للنماذج مثاالن هناك
 املصرفية واخلدمات األموال حتويل خدمات
 زاب خدمة مها والبنوك احملمول بشركات املتعلقة
 حممول شركة وهي زين شركة بني شراكة وهي
 ستاندرد وبنك الكربى الصحراء منطقة يف رائدة

 يف تعمل اليت األخرى البنوك ضمن تشارترد،
 وهي احملمول واملال ١٣وتنزانيا وكينيا أوغندا
 اليت إن ميت إ شركة و ستانبيك بنك بني شركاة
 زين شركة أفادت وقد. ١٤أوغندا يف تعمل
ا مؤخراً   ثالث يف مشرتك مليون ٤ تضم بأ
   .١٥دول

  

                                                            
"بنك ستاندارد شارترد  تي نيوز أفريقيا أيموقع ١١

فبراير (يطلق الصيرفة عبر المحمول في كينيا 
٢٠٠٩(  

 وصول لتوسيع المحمول استخدام:  بالمال "مرحبا  ١٢
  باركليز المصرفية" الخدمات

 ١٠٠تستھدف  المصرفية موبايل زاب تطلق "زين ١٣
 ،١٧ فبراير( فيدريشن وايرلسمليون عميل"، 

٢٠٠٩(  
"أوغندا تستخدم الخدمات المصرفية  بنك ستانبيك14

مارس  ١، بيان صحفي ( عبر الھاتف المحمول" 
٢٠٠٩.(  

المحمول لغير تحويل األموال عبر الھاتف  ١٥
(جسما  ٢٠١٠ المتعاملين مع البنوك ـ التقرير السنوي

٢٠١٠( 
  

 اجلهة تلعب .والتنظيمية القانونية البيئة
 يف رئيسيا دورا دولة أي يف للبنوك التنظيمية
 األموال حتويل خدمات على اإلشراف
 كما. احملمول اهلاتف عرب املصرفية واخلدمات

 املتعلقة القوانني وجود أيضا املهم من أنه
 للتنمية األمريكية الوكالة متتلك. املايل بالقطاع
 متنوعة جمموعة األخرى املاحنة واجلهات الدولية
 الفين الدعم وخيارات والوثائق األدوات من

 تقييم يف املصرفية التنظيمية اجلهات ملساعدة
 ومن. احلصيفة الرقابة وتوفري واملخاطر اخليارات
 على جيب اليت القليلة الرئيسية القضايا ضمن
 ميكن اليت الشروط معاجلتها التنظيمية اجلهة

 كوكالء مصرفية غري كيانات تعمل أن مبوجبها
 وضمان احملمول، عرب األموال حتويل خلدمات
 حمافظ يف ختزينها وسالمة الكايف، األمن توفري
 باملسؤوليات القيام وكيفية احملمول، اهلاتف عرب

 ،)عميلك اعرف( لقواعد واالمتثال االئتمانية،
 املراجع قائمة انظر. األموال غسيل ومكافحة

 من مزيد على للحصول الورقة هذه اية يف
  .األمهية بالغ املوضوع هذا حول املعلومات

  
. للخدمة مقدم ثالث بطرف تتعلق أمثلة

 مقدم ثالث طرف تتضمن اليت األمثلة تتضمن
 متثل مؤسسة وهي ويزيت، مؤسسة اخلدمة
  أفريقيا، جنوب يف للخدمة مقدم ثالث طرف
 متوهلا اهلند يف مستقلة شركة وهي إيكو وشركة
 تقدم الدويل والبنك جيتس بيل مؤسسة
 خدمة على تعتمد صغرية إدخار حسابات
 شراكة يف احملمول اهلاتف يف القصرية الرسائل

 متشيك، وشركة ،١٦اهلند يف الدولة بنك مع
 على القدرة توفر اهلند يف مستقلة شركة وهي
 املدفوعات من وغريها احملمول فواتري دفع

 اهلاتف عرب األموال حتويل خدمات باستخدام
                                                            

"إيكو: تحويل األموال عبر الھاتف السي سارا  16
 عبر خدمة االنترنت المعتمدة على الھاتف األرضي"

   )٢٠١٠مايو  ١٤تيككرانش (

 ستاندرد ببنك حاليا ترتبط واليت احملمول
 إي سي إي وبنوك غروب، وسييت تشارترد،

 تعترب وأخريا،. سي يف دي وإيتش إي سي
 ثالث طرف على آخر مثال زامبيا يف متزيل
 واليت  احملمول عرب األموال حتويل خدمة يقدم

 الزراعية التنمية مشروع مع وثيق بشكل عملت
 الدولية للتنمية األمريكية الوكالة من املمولة

 يف اخلدمات توفري على متزيل وتركز". بروفيت"
 عن أو مباشرة املزارعني لصغار الريفية املناطق
  .املشرتين كبار طريق

  
 عبر المصرفية والخدمات األموال تحويل
  والزراعة المحمول الهاتف

 التنمية مشاريع فيه تسعى الذي الوقت يف 
 ما وهو املالية اخلدمات على للحصول الزراعية
 حتويل تصبح للنجاح، رئيسيا عائقا يشكل
 عرب املصرفية اخلدمات على واحلصول األموال
 حتقق اليت اهلامة األدوات من احملمول اهلاتف
  :أن اخلدمات هلذه وميكن. املالية الرافعة

  
 من املالك صغار على السهل من جتعل •

 القروض على واحلصول االدخار املزارعني
  .القروض وتسديد

 املدخالت موردي على السهل من جتعل •
 املزارعني من املدفوعات وإدارة مجع

 وميكن ـ الصغرية احليازات أصحاب
 بدورهم، الصغرية احليازات ألصحاب
 اهلاتف عرب األموال حتويل استخدام
 تكنولوجيا أدوات من وغريها احملمول

 الطلب لتجميع واالتصاالت املعلومات
 .مثنها ودفع املدخالت على

 بالنسبة وأمنا سهولة أكثر األمر جتعل •
 يف الودائع وإيداع املعامالت إلدارة للتجار

م  .املصرفية حسابا
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 املشرتين لكبار بالنسبة السهل من جتعل •
 املنتجني من لآلالف املستحقات تسديد
 اجلانيب البيع من واحلد( أسرع بشكل
). املنتجني هلؤالء توفره ائتمان أي وإدارة
 دوناتفانت يستخدم املثال، سبيل على
 اليت احملمول عرب األموال حتويل خدمة
 فضال الغرض هلذا زامبيا يف ميتزيل تقدمها
 املنتجني هؤالء إلدارة ميتزيل خدمات عن

 .املنتجني أفضل ومكافأة ومتابعة
 أي وتلقي الصغري التأمني مبالغ تسديد •

 .التأمني هذا من مرتدة مبالغ
 سندية خدمات أية وموثوقية كفاءة زيادة •

 من غريها أو األمسدة على للحصول
 منظمة أو احلكومة تقدمها اليت املدخالت

 اجلهات من مشروع أو حكومية غري
 .املاحنة

 حتويل من املباشرة غري اهلامة امليزة ولعل •
 املنتجني متكني هي احملمول عرب األموال
 من التجارية األنشطة سلسلة يف وغريهم
 ودوليا حمليا املالية التحويالت استالم
 هامة أصول وهي ـ زهيدة وبأسعار بسهولة

 .النقدي التدفق يف للمساعدة

 على واحلصول األموال حتويل مبادرات تنتشر ال
 على احملمول اهلاتف عرب املصرفية اخلدمات
 وهناك اآلن، حىت البلدان معظم يف واسع نطاق
 اليت الزراعية التنمية ملشاريع فعلية قليلة أمثلة

. النجاح فرص لتحسني اخلدمات هذه تستخدم
 استثناءات هناك هذا، من الرغم وعلى

 ـ إم خدمة استخدام يتم  كينيا ففي ملحوظة،
 أصحاب املزارعني قبل من كثرية نواح يف بيسا

 كما. الزراعة قطاع يف وغريها الصغرية احليازات
 للوكالة التابع زامبيا يف بروفيت مشروع استخدم
 األموال حتويل خدمات الدولية للتنمية األمريكية

 احلصول فرص لتحسني  ميتزيل من احملمول عرب

 املالك لصغار واملدخالت املالية اخلدمات على
 التابع مابس ملشروع كان وقد املزارعني، من

 الفلبني يف الدولية للتنمية األمريكية للوكالة
 حتيسن أن كيفية إظهار يف العاملية الريادة

 اخلدمات على واحلصول األموال حتويل خدمات
 احلصول فرص من يزيد احملمول عرب املصرفية
  . الريفية املناطق يف للفقراء املالية اخلدمات على

  
 عرب املصرفية اخلدمات توفر مل اآلن، وحىت

 تذكر فوائد البنوك تقدمها اليت احملمول
 املناطق يف الصغرية احليازات أصحاب للمزارعني
 ولكن البنوك، مع يتعاملون ال الذين أو الريفية
 اجلزء هذا على تركز اليت البنوك عدد تزايد مع
 عرب املصرفية اخلدمات تقدمي يف  السوق من

  .سيتغري الوضع فإن احملمول
  

  المستفادة الدروس

استخدام نظرا للعدد القليل من األمثلة على 
خدمة حتويل األموال لتطوير التنمية الزراعية، 
هناك بعض الدروس اليت سيتم عرضها واملتصلة 
بتحويل األموال عرب احملمول والتنمية الزراعية. 
فيما يلي بعض الدروس املستفادة باإلضافة إىل 
العديد من األسئلة لطرحها قبل اختاذ قرار 

واحلصول من خدمات حتويل األموال  لالستفـادة
على اخلدمات املصرفية كجزء من مشروع 

  :التنمية الزراعية
  
كن حذرا يف عدم االنسياق وراء حتويل  •

األموال عرب اهلاتف احملمول بسبب الضجيج 
الذي حييط به. أسال نفسك إذا كان لدى 
هذه اخلدمة القدرة بالفعل على حل عقبة 
رئيسية تتعلق باملدفوعات أو احلصول على 

املالية للمستفيدين املستهدفني من  اخلدمات
أحد املشروعات أو إذا كانت هذه األموال 

  .تتيح فرصة كبرية لزيادة  فرص النجاح

  
هل ميكن أن تقدم املؤسسات املالية ذات   •

ترغب يف تقدمي  الصلة ـ تلك املؤسسات اليت
املنتجات لتلبية احتياجات املزارعني ـ 

احملمول؟ خدمات حتويل األموال عرب اهلاتف 
على سبيل املثال، هناك خدمات مصرفية 
عرب احملمول مماثلة كان لديها إمكانات كبرية 
جملموعة من املزارعني أصحاب احليازات 
الصغرية يف بلد أفريقي واحد حىت تقرر أن 
يكون املقرض الرئيسي هلؤالء املزارعني هو 
البنك الزراعي اململوك للدولة (بسبب أسعار 

القرض املدعوم املصممة  الفائدة وشروط
حسب دورات احملاصيل) ، ولكن ال ميكن 
هلذا البنك أن يشارك يف أي خدمات 
مصرفية عرب احملمول وأيضا ألن البنك ال 
ميلك حىت اآلن نظم املكاتب اخللفية اليت 
  .تقتضيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  
هل من احملتمل أن تكون خدمات حتويل  •

واحلصول على اخلدمات املصرفية األموال 
عرب اهلاتف مستدامة وواسعة االنتشار؟ ال 
تفرتض أن انتشار خدمة واعدة لتحويل 
األموال أو احلصول على اخلدمات املصرفية 
عرب اهلاتف واليت قد تساعد على حل 
مشكلة تنموية سوف تنتشر حبيث تصل إىل 
اجملموعات الزراعية املستهدفة. معظمها مل 

  .لك بعديفعل ذ
  
 على واحلصول األموال حتويل خدمات •

 تعترب احملمول اهلاتف عرب املصرفية اخلدمات
 منافسة على تنطوي" ساخنة" خدمات
 وحتتاج. اخلدمات مقدمي بني كبرية

 تنافسية عملية توظيف إىل املشروعات
 وعدم املنافسة هذه من لالستفادة
 مقدم مع شراكة يف للدخول االستدراك
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 مقدم كان لو حىت فقط واحد خدمة
 القطاعني بني شراكة" يقدم هذا اخلدمة
 نظام استخدام وميكن". واخلاص العام

 القطاعني بني الشراكة بدائل ملقارنة املناقصة
   .واخلاص العام

  
 املصرفية واخلدمات األموال حتويل كان إذا  •

 كبرية إمكانات على تنطوي ال احملمول عرب
 هي فما الزراعة، مشروع يف للمساعدة

 اجلهات ا تشارك أن ميكن طريقة أفضل
 هلا كان وقد املاحنة للجهات ميكن املاحنة؟
 خدمات إطالق يف وحموري هام دور

 اخلدمات وتقدمي األموال لتحويل ناجحة
 وزارة مساعدة أي( احملمول عرب املصرفية
 الوكالة ودعم بيسا ـ إم مع الدولية التنمية

 والدعم مابس عرب كاش جلي األمريكية
 ولكن ،)بروفيت مشروع عرب مليتزيل املقدم
 تصميم إىل حيتاج للمشروع احملتمل الدور
 من لالستفادة اهلمم وشحذ دقيق

 ومن. الالزمة اخلاص القطاع استثمارات
 األمريكية الوكالة دور تركيز يتم أن املرجح
 البيئة على أفضل بشكل الدولية للتنمية

 األموال بتحويل اخلاصة الداعمة التنظيمية
 تنفيذ يتم الذي الدور على أو احملمول عرب
 هاي مشروع مع واسع نطاق على اآلن
 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع فايف

 هاييت، يف جيتس وميليندا بيل ومؤسسة
 منافسة( احلوافز صندوق توظيف يتم حيث
 مكافآت مع للخدمات املقدمة اجلهات بني

 الطلب حسب الفين والدعم) جمزية نقدية

 االنتشار نطاق لتوسيع كبرية حوافز لتوفري
  .اخلدمات هذه ملثل السريع

  
 يستغل أن ينبغي هاييت، يف احلال هو كما

 احلوافز الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مشروع
 املقدمة اجلهات متتلكها اليت القوية التجارية
 األموال حتويل خدمات لنشر للخدمة

 بل احملمول اهلاتف عرب املصرفية واخلدمات
 أو للتوسع اخلدمة مقدمي ألحد احلوافز وتقدمي
 املناطق يف العمالء لتناسب اخلدمة تعديل
 بالفعل يقوم اخلدمة مقدم يكن مل وما. الريفية

 فمن جتاريا، اخلدمة هذه تطبيق لنشر بالتخطيط
 جيب أن أو املشروع يستطيع أن جدا املستبعد

 بدء تكاليف يف يكفي مبا يسهم أن عليه
  .اهلامة التشغيل

  
  للمستقبل التطلع

 ألموال حتويل خدمات تبدأ أن املرجح من
 يف احملمول اهلاتف عرب املصرفية واخلدمات
  البلدان من كثري يف كبري نطاق على االنتشار
 وكينيا الكربى األفريقية الصحراء جنوب خارج
 منتجات تقدمي يف البنوك من املزيد تشارك وأن

 البنوك مع يتعاملون ال الذين إىل موجهة ادخار
 احملمول عرب األموال حتويل خبدمات ومرتبطة

). كينيا يف العدالة بنك يفعل كما متاما(
 التنمية ملشاريع أكرب فرص هذا يتيح وسوف
 ملواجهة اخلدمات هذه من لالستفادة الزراعية

 لصغار الصلة ذات املالية واخلدمات التحديات
   .جمموعات يف أو فردي بشكل املزارعني

  
 الفرص ومتابعة رصد إىل املشاريع وحتتاج
 مدفوعات مثل اخلدمات، هذه ملثل اجلديدة
 فرص إىل احلصول وتسهيل للمزارعني أسرع

 اخلدمات على واحلصول واالدخار االئتمان

 الطقس ضد التأمني مثل الصلة ذات املالية
  .وغريها
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مشروع تعزيز التنافس الزراعي بتوظيف تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت (فاسيت التابع للوكالة

 المالي التكامل إطار في الدولية للتنمية األمريكية
والتوزيع واسع االنتشار وقادة  والرفع االقتصادي

). م ع أ الميداني الدعم( الدعم مع جائزة الشركاء
 األمريكية الوكالة من باين كتب ھذه الورقة جودي

يقدم . ACDI / VOCAمن وكريش كومار للتنمية
 البعثات لمساعدة الطلب حسب الدعم مشروع فاست

 المعلومات تكنولوجيا تحديات مع الميدانية
 التنمية مجال في المدخالت ھذه باستخدام واالتصاالت
 الدعم خيارات حول المزيد لمعرفة. الزراعية
 تكنولوجيا مستشار ، باين جودي اتصل ، الميداني

  )jpayne@usaid.gov( المعلومات واالتصاالت،
 

 

 بيان عدم المسئولية
 إن اآلراء الواردة في ھذه الورقة ال تعبر 

 بالضرورة عن رأي الوكالة األمريكية 
 .الحكومة األمريكيةللتنمية الدولية أو 


