
مريحة يعد  بطريقة  المدفوعات  على سداد  القدرة  توفر 
وآمنة من بين أساسيات الحياة العصرية والتعامالت 
االقتصادية  المعيشة  أسباب  ذلك  ييسر  التجارية.حيث 
بين  )التحويالت  االقتصادية  العالقات  من  العديد  ويدعم 
إجراءات  ييسر  وكذا  المتباعدين  جغرافياً(،  واألصدقاء  األسر 
المنتجات  شراء  في  االشتراك  )مثل  المجتمعية  المساندة 
الضرورية(، وبرامج الرعاية العامة )اإلعانات لألسر  المحتاجة(. 
ولكن أكثر الناس، وكذلك أكثر مؤسسات التمويل األصغر في 
تسليم  أو  النقود  دفع  على  يعتمدون  مازالوا  النامية،  البلدان 
ويشكل  المدفوعات.   أجل سداد  مادية من  البضائع في صورة 
ال  الذين  األشخاص  على  كبيرة  ومخاطر  باهظة  تكاليف  ذلك 

يمكنهم الوصول إلى شبكات الدفع الحديثة.

تحويل  وسائل  لديها  فيتوفر  المحظوظة  القليلة  القلة  أما 
والتحويالت  البريدية،  والحواالت  الشيكات،  مثل  كفاءة:  أكثر 
وما  الخصم،  وبطاقات  االئتمان،  وبطاقات  المباشرة،  البنكية 
إلى  الحاجة  من  الوسائل  تلك  جميع  تقلل  حيث  ذلك.   إلى 
أكثر  النقود  وكذلك  المستهلكين  يجعل  مما  النقود،  حمل 
أماناً. ويصبح تداول النقود وتبادلها حينئذ أكثر سهولة. حيث 
مبادلة  من  تمكنهم  خصم  بطاقات  المستهلكون  يحمل 
القيمة اإللكترونية بالنقود في أي من ماكينات الصراف اآللي 

المنتشرة في مواقع مناسبة.

ويمكن لألغنياء التمتع بتلك التسهيالت في السداد عن طريق 
أو  خاصة،  ميزة  ذلك  يبقى  أن  ينبغي  فهل  المصرفي.  النظام 
بوصفها  األفراد  مدفوعات  شبكات  إلى  ننظر  أن  لنا  ينبغي 
أو  الكهرباء،  أو  مثل  المياه،  مثلها  العامة  المرافق  من  واحدة 
الهاتف؟ وما هي متطلبات توفير خيار المشاركة في شبكات 
لهم  نوفر  أن  بذلك  أعني  ـ  الناس  لكل  الحديثة  المدفوعات 
بصورة  المعامالت  إتمام  من  تمكنهم  معامالت  حسابات 
ميسورة التكلفة من منازلهم، أو على األقل، بواسطة منافذ 

محددة في األحياء التي  يقيمون فيها؟

يعد تيسر منافذ الدفع أحد الوسائل األساسية التي تمكن من 
تتوفر  أن  فبمجرد  التمويل.  على  الحصول  على  القدرة  تعميم 
شخص  أي  وإلى  من  ودفعها  األموال  تلقي  على  القدرة  لدّي 
بسهولة، فسيتسع نطاق اإلمكانيات المالية المتوفرة أمامي. 
األموال في  القدرة في تجنيب  تلك  ويمكنني حينئذ استغالل 
حساب ادخار. كما يمكنني الحصول على دفعة قرض وسدادها 
الشهرية.  التأمين  أقساط  أدفع  أن  ويمكنني  مريح.  بشكل 

وبدون تيسر “مرافق المدفوعات”، فسيصبح التعامل مع تلك 
مكلفة  ستكون  كما  ـ  لي  بالنسبة  معقداً  أمراً  الخيارات 
أو  ألي جهات تقديم خدمات مالية أخرى  للبنك  بالنسبة  جداً 
تفكر في تقديمها. 1 وما أن يكون لي صلة بمرفق المدفوعات، 
فسأصبح عندئذ عميالً محتمالً جذاباً لمجموعة عريضة من 
المؤسسات المالية ـ ولن يقتصر  ذلك على البنك الوحيد ـ أو 
من  قريباً  ليس  فرعاً  افتتح  والذي  ـ  األصغر  التمويل  مؤسسة 
أُقيم به.  وبذلك يمكن فصل االقتران بصورة أيسر  الحي الذي 
بين تقديم الخدمات المالية وبين المواقع الجغرافية )الفروع 
المادية المبنية من الطوب  واألسمنت(، ومن ثم يمكن التركيز 
بصورة أكثر تنافسية على تقديم مجموعة من المنتجات ذات 

الجودة، وتحقيق الثقة في االسم  التجاري. 

الذي  المالي  لالشتمال  عامة  رؤية  الورقة  هذه  في  وسنطرح 

يعد تيسر منافذ الدفع إحدى الوسائل األساسية التي تمكن 

من تعميم القدرة على الحصول على التمويل.  فبمجرد 

أن تتوفر لدّي القدرة على تلقي األموال ودفعها من وإلى 

أي شخص بسهولة، فسيتسع نطاق اإلمكانيات المالية 

المتوفرة أمامي. 

يمكن  سداد  حيث   ،Mas )2008(   في له  تصور  ووضعنا  سبق 
المدفوعات  بطريقة سهلة عن طريق شبكة إلكترونية.  ومما 
هي  ممكناً،  المدفوعات  بمرافق  الخاص  التصور  ذلك  يجعل 
أن  يمكن  والتي  اليوم،  لدينا  المتوفرة  التكنولوجيا  تلك 
المعلومات،  هوة  وسد  المسافات،  الوصل  بين  في  نستغلها 
بصفة  المعامالت  تكاليف  وتقليل  التسوية،  مخاطر  واحتواء 
تحقيق  على  اليوم  تكنولوجيا  قدرة  من  واثقون  ونحن  عامة.  
العمالء،  إعداد خدمات جذابة تجذب  التحدي في  ويبقى  ذلك.  
التابعة  الالمركزية،  المؤسسات  تمكن  ناجحة  عمل  ونماذج 
للقطاع الخاص بصفة  أساسية، من إنشاء مرافق المدفوعات 

إليها.  المشار 

وسنشرح في القسم األول االحتياجات المالية األساسية التي 
منها  وسننطلق  المدفوعات،  مرافق  طريق  عن  تلبيتها  يمكن 
وبعدها  فيها.   تتوفر  أن  يجب  التي  الخصائص  األساسية  إلى 
سنستعرض المنطق األساسي للخدمات المصرفية المقدمة 
بدون فروع بنكية.  وأخيراً، نذكر التحديات الرئيسية التي نراها 
بدون  المقدمة  المصرفية  الخدمات  قنوات  نشر  أمام  عائقاً 
تلك  البحث  بقية  في  ونتناول  واسع.   نطاق  على  بنكية  فروع 

التحديات بمزيد من التفصيل. 

تحقيق إمكانيات الخدمات المصرفية المقدمة 
بدون فروع بنكية: التحديات المقبلة 

1 يحقق استخدام تعبير “المرفق” في هذه الورقة غرضاً مزدوجاً، فمن ناحية العرض )أي مقدم الخدمة المصرفية( فإنه يصف النموذج  القياسي لتقديم الخدمة العامة 
للصناعات الشبكية )مثل مرفق المياه( ومن ناحية الطلب )العميل( فإنه يشير إلى القيمة )المرفق أو المنفعة( التي  تحققها المدفوعات والمدخرات لألشخاص الذين ال 

يتعاملون حالياً مع المصارف. 
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إلى شبكة  النظر 
المدفوعات كمرفق  

االحتياجات

لنقل  الوسائل  من  مجموعة  التمويل  اعتبار  الممكن  من 
القيمة: 

 = القانونية(  الكيانات  )أو  • األشخاص 	 بين  فيما  النقل 
المدفوعات )مقابل السلع المشتراة أو الخدمات المقدمة( 
أو الحواالت.  حيث يتمثل الغرض األساسي للعميل في سداد 

االلتزامات التجارية أو االجتماعية. 
الغرض  يتمثل  حيث  النقود.   نقل   =  • المكان	 عبر  النقل 
طريق  عن  والراحة  السالمة  تحقيق  في  للعميل  األساسي 
تقليل كمية النقود التي ينبغي له حملها أثناء تنقله، وأن 
)أو  نقود  إلى  اإللكترونية  القيمة  تحويل  خيار  لديه   يتوفر 

العكس( عند الطلب، وحيثما احتاج إلى ذلك. 
= المدخرات )نقل القيمة إلى المستقبل(  • النقل عبر الزمان 	
غرض  يتمثل  حيث  المستقبل(.   من  )االقتراض  القروض  أو 

العميل في الفصل بين توقيتْي تدفق النقود وإنفاقها. 
• )أو أحوال العالم( = التأمين.   مواجهة العواقب المستقبلية	
حيث يتمثل غرض العميل في االستعداد لمواجهة المخاطر 
التي قد يتعرض لها، عن طريق العطاء في أوقات الرخاء وأخذ 

العوض في  أوقات الشدة. 

وأولى هذه المعامالت هي معاملة فورية ـ تتم هنا واآلن )في ذات 
المكان والزمان( ـ بينما تشكل المعامالت األخرى مجموعة من 
القروض( في مقابل وعد  الفورية   )اإليداع، تحصيل  المعامالت 
أداة  أي  تقسيم  ويمكن  المستقبل.    في  المعامالت  بمقاصة 
الطرفين  بين  المعامالت  من  مجموعة  إلى  مالية  خدمة  أو 
)بخالف  المالية  األدوات  جميع  لكون  ونظراً  الزمن.   مدى  على 
تتم  التي  المعامالت  تمثل حزمة من  والتحويالت(  المدفوعات 
في نقاط زمنية مختلفة، فإن  الثقة تصبح عنصراً جوهرياً في 

عروض الخدمات المالية.  

التعامل  إمكانية  توفرَ  التمويل  على  الحصوُل  يستلزم  حيث 
مع بنية أساسية قانونية، ومؤسسية، ومادية تسمح بمرونة 
تحويل القيمة عاجالً وآجال.  وباألساس، يمكن تحقيق كثير من 

المرونة لو توفرت أربعة عناصر أساسية على األقل: 

بين  فيما  القيمة  بتوجيه  تسمح   • 	)1( مدفوعات  شبكة 
واسعة  نقاطاً  توفر   )2( و  “الشبكة”  على  األطراف  جميع 
االنتشار )عقد وصول(  يمكن أن يتم فيها تحويل النقود إلى 

قيمة إلكترونية )أو العكس(. 
أو  )البنوك   • الخدمات	 تقديم  جهات  من  مجموعة 
المؤسسات المالية األخرى( التي تعد مجموعة من األدوات 
المالية وتسوقها )مثل أدوات  االدخار، أو القروض، أو التأمين( 
مقدم  من  كل  يحظى  أن  ويجب  العمالء.   احتياجات  لتلبية 
يتقبلوا  لكي  العمالء  بثقة  المنتجات  وحزمة  ـ  الخدمة 
لمقدم  التجاري  االسم  يتوقف  لذلك  األسواق.   في  وجوده 

الخدمة على توفر األدوات المناسبة والثقة. 
• لكي يتمكن  حساب أساسي أو حساب معامالت لكل فرد،	
إلكترونياً.   القيمة  ونقل  تحصيل  في  استخدامه  من 
شبكة  على  بالفرد  الخاصة  الهبوط  نقطة  بمثابة  وهو 

المدفوعات. 
وواجبات  حقوق  يحدد  والتطبيق  النفاذ  واجب  • قانوني 	 إطار 
يعزز من  أن  ذلك  المنظومة.  فمن شأن  في  فاعل  كل طرف 

الثقة في نفاذية العقود وحماية المستهلكين. 

أن  يمكن  التي  المدفوعات  لشبكة  األساس  أحجار  هي  تلك 
تصل إلى الجميع.  ولكن، لكي تعود تلك الشبكات بالنفع على 
شبكة  عبر  القيمة  نقل  على  قادرين  يكونوا  أن  يجب  الناس، 
المدفوعات بطريقة مريحة، وموثوقة  وآمنة، وواسعة االنتشار، 

التكلفة، ومفيدة.  وميسورة 

إصدار  في  سهلة  وطريقة   • معامالت،	 حساب  مريحة— 
المعامالت.  تعليمات 

انخفاض   • القيمة،	 فقد  احتماالت  وآمنة—انخفاض  موثوقة 
مخاطر عدم قبول المعامالت بسبب عدم وجود سيولة )أي 
من  معقولة  درجة  وجود  أي  نقطة  النقد(،  في  النقود  توفر 

اليقين بشأن اإلتمام القطعي للمعامالت. 
 • إلى أي شخص،	 األموال  االنتشار—القدرة على نقل  واسعة 

وانتشار واسع لنقاط إيداع/سحب النقود. 
إلى  بالنسبة  الكلية  التكلفة  —انخفاض  • التكلفة	 ميسورة 
إدراك  بمدى  يرتبط  رسوم  وهيكل  لألفراد،  المالية  الموارد 

للقيمة.  العمالء 
خاصة للفقراء الذين ما يزالون مستبعدين إلى اآلن  • مفيدة، 	
أن  إذ يجب  ـ  الرسمية  المالية  الخدمات  من الحصول على 
إدارة  الفقراء  على  الشبكة  المقدمة  عبر  الخدمات  تيسر 
حياتهم المالية، بما فيها قدرتهم على )1( تحقيق سالسة 
االستهالك في حاالت الدخل الموسمي أو غير  المنتظم، )2( 
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التعامل مع األحداث الحياتية الكبيرة وامتصاص الصدمات 
المشروعات  إقامة  أنشطة  مساندة   )3( و  المتوقعة،  غير 

ووسائل  كسب لقمة العيش التي يزاولونها. 

أقرب  فسنجدها  األفراد،  مدفوعات  شبكة  إلى  نظرنا  ما  وإذا 
1(.  فصنبور حوض  ما تكون إلى المرافق العامة )انظر الجدول 
التكلفة  وميسورة  وموثوقة،  مريحة،  وسيلة  يوفر  المطبخ 
)المياه(،  النمطية  األساسية  السلع  إحدى  على  للحصول 
التي  يحولها المستخدم إلى مجموعة من األنشطة المفيدة 
الطاقة  مأخذ  يوفر  وبالمثل،  الغسل(.   الطهي،  )الشرب، 
التكلفة  وميسورة  وموثوقة،  مريحة،  وسيلة  الكهربية 
النمطية   )الكهرباء(،  األساسية  السلع  إحدى  على  للحصول 
)المصباح،  األجهزة  من  مجموعة  بها  المستخدم  ويوصل 
ذاتها  وبالطريقة  الكهربائية(.   المكنسة  الخبز،  محمصة 
تماماً، تقدم شبكة المدفوعات لألفراد وسيلة للحصول على 
النقدية(  القيمة  )إرسال/استقبال  األساسية  الخدمات  إحدى 
االحتياجات  من  مجموعة  تلبية  بواسطتها  التي  يمكنهم 

)االدخار، أو االقتراض، أو التأمين، أو إرسال األموال ألي أحد(. 

إلى تيسير الوصول إلى نظام المدفوعات  إال أنه لم ينظر أبداً 
للمشروعات  أو  لألفراد  أساسية  تمكينية  وسيلة  أنه  على 
ضمن  األفراد  مدفوعات  نظام  العتبار  األوان  آن  فهل  الصغرى.  
بواسطة  تقديمه  بالضرورة  ذلك  يعني  وال  العامة؟  المرافق 
الدولة، ولكن عن طريق وضع إطار سياسات يوفر حوافز كافية 
التوسيع  على  األساسية،  والتشجيع  البنية  في  لالستثمار 

وسائل  من  األدنى  الحد  وتوفير  إليها،  الوصول  لقدرة  الشامل 
للمستهلكين.  األساسية  الحماية 

وال شك أن الحكومات كانت دائماً منخرطة إلى حد كبير في 
أنظمة المدفوعات بأربع طرق على األقل.  حيث تقوم الحكومات 
رواتب  المعاشات،  )اإلعانات،  المدفوعات  من  العديد  بتقديم 
في  المناطق  والضرائب  الرسوم  تحصيل  وكذلك  المعلمين(، 
النائية، ولذا أنشأت العديد منها بنوكاً عامة لها أفرع عديدة 
على طول البالد )وفي بعض األحيان كانت تعتمد على المنافذ 
البنية  كذلك  الحكومات  من  العديد  استغلت  كما   البريدية(.  
بريدية  بنوك  إلنشاء  النطاق  واسعة  البريدية  األساسية 
لخدمة  المقاصة،  عن  طريق  المدفوعات  بنوك  أو  أساسية 
العامة كانت  البنوك  أن  إال  النائية.2  المجتمعات  السكان في 
تعاني من نقص االستثمار في التكنولوجيا، وأطقم  العاملين 
غير المدربين وغير المحّفزين الذين يقاومون التغيير في غالب 
األحوال، وضعف الحوافز على  تقديم خدمات جيدة، واالفتقار 
تحت  البنوك  تلك  من  العديد  وقع  ولطالما  المنافسة.   إلى 
أو  ذاتية،  ضغط متزايد ألن تصبح أكثر استدامة مالياً بصورة 
من  كثير  في  أدى  ما  وهو  إلى  خصخصتها،  الحال  بها  انتهى 

األحوال إلى تقليص انتشارها. 

بصورة  المركزية  البنوك  مكنت  بدائية،  أكثر  مستوى  وعلى 
طريق  عن  لألفراد  األساسية  المدفوعات  إتمام  من  تقليدية 
وتوفير  النسبي،  النقدي  االستقرار  النقد،  وضمان  إصدار 
السيولة النقدية على مستوى النطاق الجغرافي الوطني عن 

الجدول 1:  مقارنة أنظمة مدفوعات األفراد بالمرافق األخرى

المرفق
المزايا األساسية 

مجموعة الخدمات المدعومةتوفر الشبكةللمستخدم

الرعاية الصحية المياه
والصحة العامة

احتكارات مملوكة للدولة أو خاضعة 
للتنظيم من جانبها

عن طريق المستخدم:  الشرب، الطهي، 
االغتسال، الغسل، الري

احتكارات مملوكة للدولة أو خاضعة الطاقةالكهرباء
للتنظيم من جانبها

مجموعة األجهزة الكهربائية:  التدفئة/
التبريد، المحركات

شركات تشغيل مرخصة؛ احتكار القلة االتصاالت والمعلوماتشركات االتصال
في خدمات “المرحلة األخيرة” 

االتصاالت الشخصية، البث اإلذاعي/التلفزة، 
محتوى اإلنترنت

عن طريق كيانات حكومية أو عن طريق نقل القيمةالمدفوعات
الجمعيات المرخصة والمؤسسات 

المعتمدة

االدخار، دفع أقساط التأمين، تلقي القروض، 
دفع مقابل السلع، وما إلى ذلك. 

 2 يقدم البنك الدولي    )2006(    مسحاً شامالً للشبكات البريدية في 55 بلداً.  حيث ذكر أنه في عام 2004، دعمت الشبكات البريدية 390 مليون حساب، بمدخرات بلغت قيمتها 
94 مليون دوالر أمريكي، وأجري  من خاللها 3.3 مليار معاملة في العام.  ومما يثير االهتمام، أن عدد المكاتب البريدية في البلدان النامية بلغ عددها 490000 مكتب، في 

مقابل 275000 فرع بنكي. 
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المركزي.  كما  للبنك  المكاتب  القروية  إلى  النقود  نقل  طريق 
المقاصة  أنظمة  ـ  احتضنت  قد  تكن  لم  إن  ـ  أيضاً  عززت 

والتسوية بين البنوك. 

العديد  خلفت  الحكومية  التدخلية  اإلجراءات  تلك  ولكن 
المدفوعات  شبكة  نطاق  خارج  السكانية  القطاعات  من 
الهوة  لسد  الخاصة  المشاريع  بعض  نشأت  وقد  اإللكترونية.  
النقد  وبين  البنوك  بين  اإللكترونية  المدفوعات  أنظمة  بين 
األصلي  النموذج  يونيون  ويسترن  تمثل  وربما  التوفر.   دائم 
برق  في  التلغراف  شبكة  استخدمت  فقد  لذلك.   الرئيسي 
التاسع  القرن  أواخر  من  بداية  األشخاص  بين  التحويالت 
في  بدأت  التي  الدفع،  بطاقات  شبكات  تجاوزت  كما  عشر.  
المتمثل  منها  األصلي  الغرَض  العشرين،  القرن  خمسينيات 
الحواالت  اآلن  لتشمل  السلع  والخدمات،  مقابل  دفع  في 
النقدية وخدمات إيداع وسحب النقود.  وقد استمتع أعضاؤها 
الخدمات،  من  عريضة  مجموعة  على  الحصول  على  بالقدرة 
الوسطى  والعليا،  الطبقتين  قطاعات  تخدم  ما  عادة  ولكنها 
وماكينات  الخصم  بطاقات  انتشار  ومع  الفقراء.   مستبعدة 
اآلن  أمكننا  الماضي،  القرن  ثمانينيات  منذ  اآللي  الصراف 
تقتصر  ولكنها  ـ  لمدفوعات  األفراد  شبكة  عن  بحق  التحدث 

على القادرين على فتح حساب بنكي. 

المخطط حتى اآلن

إن حاجة المؤسسات المالية إلى االعتماد على الفروع المادية 
بل ومن  الصعب،  انتشارها، يجعل من  التي تتسم بمحدودية 
ـ  الفقيرة  واألحياء  الريفية  المناطق  على  سكان  المكلف، 
مشكلة  تشكل  أنها  كما  المالية.   الخدمات  من  االستفادة 
العام،  القطاع  رواتب  توزيع  إلى  تحتاج  التي  للدول  أيضاً 
هنا  متناثرين  سكان  على  االجتماعية  واإلعانات  والمعاشات، 
تسمح  أن  شأنها  من  أساسية  ابتكارات  ثالثة  وثمة   وهناك.  
العميل  لدى طرف  المالية  الخدمة  تقديم  اقتصاديات  بتغيير 

)انظر الشكل 1(: 

في  يوجد  عملياً، حيث  القائمة.   التجزئة  منافذ  استغالل   .1
التجزئة  أو فقيراً، عدد من منافذ  نائياً  كل حي مهما كان 
ال  ولكنها  ـ  المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  تبيع  التي 
تقدم  الخدمات المالية.  فكيف يمكن للمؤسسات المالية 
منشآت  تنشئ  أن  من  بدالً  المتاجر،  تلك  من  االستفادة 
للمتاجر  وسائل  إيجاد  شأن  من  إن  بها؟  الخاصة  التجزئة 
ميزات  ثالث  يحقق  أن  مالية  خدمات  تقدم  كي  القروية 

التواجد  بزيادة  السماح  للبنوك:   )1(  أساسية  اقتصادية 
األخرى  المالية  الخدمات  تقديم  جهات  أو  للبنوك  المادي 
تحويل   )2( للغاية؛  منخفضة  بتكلفة  المنطقة  في 
ما  بقدر  متغيرة،  تكاليف  إلى  العمالء  تكاليف  خدمة 
منح   )3( و  معاملة  كل  عن  عمولة  على  المتجر  يحصل 
الفقراء  مألوفة  لألشخاص  خدمات  بيئة  إلنشاء  الفرصة 
أسلوب  من  بالحرج  يشعرون  قد  الذين  تعليماً،  األقل 

الخدمة في الفروع البنكية التقليدية. 

النتقال  نظراً  التكنولوجيا.   طريق  عن  الثقة  تحقيق   .2
الواجهة التي بين البنك والعميل إلى بيئة التجزئة ألطراف 
أخرى، فإن ضمان الثقة ـ التي تمثل المنتج الجوهري الذي 
وفي  األهمية.   فائق  أمراً  يصبح  ـ  لعمالئه  البنك  “يبيعه” 
بالتكنولوجيا  المدعومة  للعمليات  يمكن  الصدد،  ذلك 
الثقة،  لضمان  التقليدية  للوسائل  بديالً  تشكل  أن 
المعامالت  من  ثقة  )والبنوك(  على  العمالء  يكون  بحيث 
مبين  هو  وكما  المصرفيين.   غير  الوكالء  يجريها  التي 
بالتفصيل في     )Mas and Siedek )2008  وكما هو مصور 
عناصر  أربعة  1،  يوجد  الشكل  من  األوسط  العمود  في 
 أساسية للبنية األساسية للثقة:   )1( آلية لتحديد هوية 
بطاقة،  باستخدام  الوكيل(  )وكذلك  ومصادقته  العميل 
تدار  المتجر،  بيع في  )2( وحدة نقطة  المثال؛  على سبيل 
عن  بعد بواسطة وصلة اتصاالت مباشرة مع البنك، بحيث 
آنياً؛  وتسجيلها  المعامالت  مصادقة  من  البنك  يتمكن 
المعامالت  حساب  الفورية  من  المقاصة  اشتراط   )3(
العمالء،  معامالت  لجميع  بالمتجر  الخاص  المصرفي 
المتجر، الستبعاد  األموال لدى  لتوفر  أن يخضع ذلك  على 
إمكانية   )4( و  التعامل؛  نقطة  في  ائتمانية  مخاطر   أية 
إصدار إيصال، ليكون لدى العميل حق الرجوع والمطالبة 

في حالة عدم تسجيل  المعاملة بشكل صحيح. 

تقليص  يمكن  المتوفرة.   المحمولة  الهواتف  استخدام   .3
تكاليف اإلنشاء بصورة أكبر عن طريق استخدام الهواتف 
القاعدة  التكنولوجية،  من  كجزء  المتوفرة  المحمولة 
 Mas  لكل من  العمالء والتجار، كما هو مبين تفصيلياً في
 )and Kumar )2008 .  ويمكن للعمالء استخدام هواتفهم 
بأرقام  والتعريف  أنفسهم  لمصادقة  كوسيلة  المحمولة 
المحمولة  الهواتف  تحتوي  الواقع،  وفي  حساباتهم.  
أن  ويمكن   ،) SIM  بطاقات( ذكية  بطاقات  على  بالفعل 
ن في أي منها بطاقة بنك “افتراضية” بكل سهولة.   تُضمَّ
)بدالً  ذاته  المحمول  الجهاز  استخدام  للعمالء  ويمكن 
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التعريف  رقم  إلدخال  بالمتجر(  الخاصة  البيع  نقطة  من 
يمكن  كما  حساباتهم.   عن  أرقام  واإلفصاح  الشخصي 
للتجار استخدام هواتفهم المحمولة كوحدات نقاط بيع.  
تكنولوجية  إمكانيات  المحمولة  للهواتف  يتوفر  حيث 
تحتوي  الواقع،  وفي  البيع:  شاشة،  نقاط  لوحدات  مماثلة 
)بطاقات  ذكية  بطاقات  على  بالفعل  المحمولة  الهواتف 
ن في أي منها بطاقة بنك “افتراضية”   SIM (، ويمكن أن تُضمَّ
بكل سهولة.  ويمكن للعمالء استخدام الجهاز المحمول 
رقم  إلدخال  بالمتجر(  الخاصة  البيع  نقطة  من  )بدالً  ذاته 
كما  عن  أرقام حساباتهم.   واإلفصاح  الشخصي  التعريف 
كوحدات  المحمولة  هواتفهم  استخدام  للتجار  يمكن 
إمكانيات  المحمولة  للهواتف  يتوفر  حيث  بيع.   نقاط 
لوحة  شاشة،  البيع:   نقاط  لوحدات  مماثلة  تكنولوجية 
الحالة،  هذه  وفي  آمنة.   اتصاالت  ووصلة  رقمية،  مفاتيح 
شأن  فمن  وعليه،  محمولين.   هاتفين  بين  الخدمة  تكون 
توفر حل قائم على استخدام الهواتف المحمولة أن يقلص 
على  المالية  الخدمات  نشر  تكاليف  من  كبيرة  بصورة 
مستوى  العديد من بيئات التجزئة، في المناطق التي يوجد 
األقل.   المحمولة، على  للهواتف  واسع نسبياً  انتشار  بها 
 )ويمكن أن يأخذ اإليصال شكل الرسالة النصية؛ وبدالً من 
المحمول  بالهاتف  محمولة  طابعة  توصيل  يمكن  ذلك، 

بالتاجر(.  الخاص 

الوكيل  نموذج  جوهر  السابقتان  األوليتان  الخطوتان  شكلت 
المصرفي الذي حقق نجاحا هائالً في البرازيل.  وقد بدأ التوسع 

يسجل  المحمولة  الهواتف  على  القائم  النموذج  ذلك  في 
نجاحاً في أسواق الفلبين، وكينيا، وجنوب أفريقيا. 

الخاصة  فروعها  عبر  الخدمات  تقديم  من  البنوك  وبتحول 
الفروع  على  القائمة  غير  القنوات  عبر  الخدمات  تقديم  إلى 
األمر،  بادئ  في  اآللي  الصراف  )باستخدام  ماكينات  البنكية 
مروراً بأنظمة نقاط البيع القائمة على منافذ التجزئة، وأخيراً 
فقد  المحمولة(،  بواسطة  الهواتف  المدفوعات  نظام  عبر 
المعامالت  لخدمات  الوحدة  تكاليف  من  تخفض  أن  أمكنها 
ذاته  الخدمات  نطاق  دعم  من  تتمكن  لن  ولكنها  األساسية.  
البيع  المالية،  المشورة  تقديم  الحسابات،  تسجيل  )مثل، 
في  العميل  تجربة  توفر  نفس  ولن  المالية(  لألدوات  المتبادل 
الفروع البنكية.  فالعميل يفقد التفاعل البشري أمام ماكينات 
الصراف اآللي؛ وفي حالة الوكالء المصرفيين في المتاجر، فلن 
كما  المتجر  صاحب  من  عن  حسابه  االستفسار  على  يقدم 
على  القائمة  المدفوعات  حالة  وفي  البنك؛  صراف  مع  يفعل 
إدارة  أن  يتولى  العميل  على  سيتوجب  المحمولة،  الهواتف 
خالل  من  والتفاعل  الخاص  هاتفه  على  المستخدم  واجهة 
إذا  البنوك  على  وسيكون  صغيرتين.   مفاتيح  ولوحة  شاشة 
المفاضلة  تتدبر  أن  البنكية  غير  المنافذ  تنشر  أن  أرادت  ما 
أقل  تجربة  مقابل  في  أقل  إنشاء  تكلفة  التالية:   األساسية 
للبنك،  بالنسبة  تماماً  المالئم  من  يكون  وقد  للعمالء.   إرضاًء 
إستراتيجية  يعتمد  أن  المفاضلة،  تلك  ألمر  تدبره  في معرض 
ـ  كل  يكن  لم  إن  ـ  فيها  بعض  ن  يُضمِّ المختلطة  للقنوات 
صواب؛  أو  خطأ  ثمة  وليس   .1 الشكل  في  المبينة  الخيارات 

الشكل 1:  خيارات تقليص تكاليف البنية األساسية لخدمات التجزئة المصرفية

استخدام التكنولوجيا املوزعة القائمة حتقيق الثقة من خالل التكنولوجيا

الوكيل

العميل

عمليات حتويل األموال 
الفورية من حساب

 إلى حساب

استخدام البنية األساسية القائمة ملتاجر التجزئة
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احتياجات  القطاعات  بين  التوفيق  البنك هو  يحتاجه  ما  فكل 
المحددة للعمالء مقابل ما يرغبون في دفعه. 

نشر  تركز على  النامية  البلدان  في  البنوك  من  كثيراً  نرى  إننا 
أقل  بديالً  الماكينات  تلك  تعد  حيث  اآللي.   الصراف  ماكينات 
أتمتة  طريق  عن  وذلك  الصرافين،  من  مزيد  نشر  من  تكلفة 
هل  مفارقة:   ثمة  ولكن  والعميل.   البنك  بين  فيما  التفاعل 
تمثل تكلفة العمالة بالفعل المشكلة الرئيسية أمام البنوك 
في البلدان النامية؟ واإلجابة: ال ـ بل تكمن المشكلة في )1( 
تكلفة ضمان حصول الصرافين على التدريب الجيد وإمكانية 
من  تقدمها.   المرنة  التي  غير  العمل  عقود   )2( و  بهم  الوثوق 
أن  البحث،  ذلك  في  مناقشتها  الجاري  الوكيل  ترتيبات  ضمن 
يحتفظ العمالء بالتفاعل البشري في نقطة التالمس، مدعوماً 
ببنية أساسية للثقة  تستند إلى التكنولوجيا.  ومن ثم يمكن 
إسناد مهمة الموظف المواجه للعميل إلى أي صاحب متجر 

تقريباً. 

الناس من  يتمكن فيه  نتصور عالماً  الترتيبات،  تلك  وفي مثل 
مجموعة  عبر  البنكية  حساباتهم  في  صغيرة  إيداعات  إيداع 
التي  األحياء  في  الموجودة  النقود  منافذ  تداول  من  متنوعة 
إيداع األموال وسحبها في حسابك مجرد  يقطنونها.  ويصبح 
منتج آخر مقدم من المتجر المحلي إلى جانب معجون األسنان 
من  يكون  وقد  الدفع.   مسبقة  الهاتف  المحمول  وبطاقات 
الممكن، بل ومن المالئم، أن تعمل متاجر التجزئة بالنيابة عن 
جميع البنوك، إلى حد أال يحتاج العمالء أو بنوكهم إلى الثقة 
 في المتجر، إال كما يثق المشتري عند شرائه معجوناً لألسنان 
أو بطاقة محمول مسبقة الدفع من أحد المتاجر.  عالوة على 
باستخدام  منزلك  من  نقود  بال  معامالت  إجراء  يمكنك  ذلك، 
مما  المحمول،  الهاتف  عبر  المقدمة  المصرفية  الخدمات 
المياه  “مرفق”  تصور  إلى  يكون  ما  أقرب  الخدمة  يجعل  تلك 
للبنوك،  ويمكن  بيت.   كل  في  الموجود  النمطي  والكهرباء 
مثل أكثر جهات تقديم الخدمات، التركيُز على نوعية األدوات 
وعلى التسويق ـ أي على ثقل االسم التجاري ـ تاركة  عمليات 

المحلية.  التجزئة للمتاجر 

المقبلة التحديات 

المثالية  الرؤية  تلك  نظرية  ناحية  من  اآلن  حتى  طرحنا  لقد 
النامية  البلدان  في  األفراد  مدفوعات  لنظام  بسطناها،  التي 
والذي من شأنه أن يمكن لتحقيق  قدرة شاملة للحصول على 

التمويل ـ ولنطلق عليها الرؤية اإلرشادية.  فنحن ما زلنا أبعد 
بل  االهتمام،  هذا  كل  من  الرغم  وعلى  واقعاً.   نجعلها  أن  من 
المقدمة  المصرفية  الخدمات  حازته  الذي  الحماس  وحتى 
اإلعالم،  وفي  وسائل  الصناعية  الدوائر  في  بنكية  فروع  بدون 
لبعض  يرقى  وال  متخلفاً  زال  ال  الواقع  أرض  على  الوضع  فإن 
التي يجب علينا  الجوهرية  العقبات  التصورات.  فهناك بعض 
حلها كي نجعل من الخدمات المصرفية المقدمة بدون فروع 
بنكية عرضاً جذاباً  للمؤسسات المالية.  وفيما يلي بعض هذه 

الرئيسية:  التحديات 

إلى استخدام مجموعة من الخدمات  • فهم ما يدفع العمالء 	
المالية وخدمات المدفوعات ودفع مقابل حصولهم عليها.  
الخدمات  وتصميم  العمالء  نفسية  فهم  الضروري  فمن 
إلتمام  يمكن  كيف  الطلب.   تحفيز  أجل  من  المالئمة 
المعامالت المالية إلكترونياً أن يؤدي إلى تغيير كيفية اتخاذ 

المالية؟ الناس للخيارات 
وصرف  تلقي  وكالء  لصالح  تعمل  االقتصاديات  •جعل  	
اعتادت  فقد  المشكلة:   لب  إلى  مباشرة  لنذهب  النقود. 
المتاجر على الحصول على عموالت عالية من رقم واحد أو 
الكوال،  من  زجاجة  بيع  على  رقمين  من  منخفضة  عموالت 
من  وقطعة  الدفع،  مسبقة  المحمول  وبطاقات  الهاتف 
الصابون، وما إلى ذلك.  إذن، فما الذي سيدفعهم إلى تقديم 
من  قليالً  أقل  النقود وسحبها مقابل عمولة  إيداع  خدمات 
إضافية  مخاطر  أمن  عليها  سيجر  األمر  ذلك  كان  إذا  ذلك، 
جمع  يؤدي  أن  مستبعداً  ويبدو  البنك؟  إلى  إضافية  ورحالت 
تأخذها  التي  كتلك  عموالت  توفير  إلى  الصغرى  المدخرات 

المتاجر في التجزئة النمطية. 
حساب  يمثل   . • للجميع	 المعامالت  حسابات  تقديم 
المدفوعات.   شبكة  على  الفرد  ارتساء  نقطة  المعامالت 
تلك  مثل  فتح  األفراد  على  السهل  من  يكون  أن  ويجب 
إدراك  الخدمات  تقديم  جهات  على  ويجب  الحسابات، 
تلك  مثل  تقديم  من  تعود  عليها  التي  االقتصادية  المنافع 
أن  يجب  خاصة،  وبصفة  واسع.   نطاق  على  الحسابات 
ومتناسبة  عملية  العميل  على  التعرف  متطلبات  تكون 
ويجب على  العملية،  تكتنف  التي  المحتملة  المخاطر  مع 
 جهات تقديم الخدمات المالية للفقراء أن يتوفر لديها بنية 
للعمل لصالح  ليونة  وأكثر  أكثر كفاءة  للمكاتب  أساسية 

الحسابات ذات األرصدة  المتدنية. 
التي   • المشتركة	 األعمال  وحاالت  الصناعة  نماذج  تحديد 
فيما  والمنافسة  التعاون  من  المناسب  المستوى  تساند 
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بين جميع األطراف  المشاركة في شبكة المدفوعات.  حيث 
تلعب شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة، والبنوك 
الكبرى، ومؤسسات التمويل األصغر، وغيرها من مؤسسات 
تلعب  الشعبية،  القاعدة  مع  تتعامل  الوساطة  التي 
الخدمات  من  مجموعة  وتقديم  تسويق  في  دوراً  جميعها 
لألفراد.  وبالطبع، فإن الوصول إلى مستويات مناسبة للعمل 
وإقامة  الخاصة،  الحوافز  مواءمة  جانب  إلى  بينها،  فيما 

البنية األساسية المشتركة  الالزمة، يستغرق وقتاً. 

حيث  الصحيح:   الحوافز  هيكل  إنشاء  على  يدور  األمر  كل  إن 
ينبغي للعميل رؤية المنافع التي تعود عليه من الخدمة، وأن 
المؤسسات  تلمس  وأن  كافية،  مكافأة  على  الوكيل  يحصل 
الفقراء،  إلى  وبيعها  خدماتها  تسويق  من  المالية  الجدوى 
ويجب أن يشعر األطراف المختلفون المشاركون في سلسلة 
تقليل  أجل  من  والتعاون  في  المشاركة  بالراحة  التوريد 

التكاليف الكلية للبنية األساسية إلى أدنى حد. 

وسنتناول في األقسام التالية كالً من تلك النقاط األربع الواحدة 
تلو األخرى.  إال أنها تثير جميعاً تساؤالً أوسع عن دور الحكومة 
االنتشار،  واسعة  الجديدة  المدفوعات  شبكات  تمكين  في 
التنظيمية  اللوائح  تُكيَّف  أن  فيجب  وتنظيمها.   وتشجيعها، 
تسمح  لكي  السوق  لسلوك  والمنظمة  االحترازية/التحوطية 
مصرفية  وعبر  غير  مواقع  في  المصرفية  المعامالت  بإجراء 
فيما  لالهتمام  مثيرة  قضايا  وستظهر  مصرفيين.   غير  أطراف 
التي  المتالقية  األدوار  حول  تدور  المنافسة  بسياسات  يتعلق 
تلعبها كل من شركات االتصاالت  وشركات الوساطة المالية، 
البنية  في  والمشاركة  البيني  للتشغيل  معايير  وضع  وحول 
لحماية  التنظيمية  اللوائح  تعزيز  يتوجب  كما  األساسية.  
يتعرض  ال  بحيث  المستهلكين،  توعية  وبرامج  المستهلك 
إلى  المالية  بالخدمات  الخبرة  السابقة  ذوي  غير  من  العمالء 
مناسبة.   غير  الختيارات  اتخاذهم  جراء  الضرر  أو  التضليل 
مع  بالتوازي  الجوانب  تلك  جميع  حل  على  العمل  وينبغي 
الجوانب العملية والتجارية، وهي ما سنركز عليها فيما يلي. 

التحدي األول:  فهم دوافع العمالء

تناولنا حتى اآلن جانب العرض في المعادلة:  البنية األساسية، 
على  الحصول  من  مواطن  كل  تمكن  أن  شأنها  من  والتي 

التمويل. 

المشترك  الشاغل  ذلك  يعكس  الذي  السؤال  يبقى  ولكن 
ما  إذا  التكنولوجيا:  خالل  من  تدار  التي  المشاريع  جميع  بين 
إلى  نظرنا  ما  وإذا  العمالء؟  سيأتي  المشروع،  هل  ذلك  أقمنا 
الحصول  إمكانية  توفر  أن  سنجد  األخرى،  المرافق  في  أمثلة 
على  اإلضاءة  الطلب  من  عزز  واسع  نطاق  على  الكهرباء  على 
والتدفئة، ولكن تلك النتيجة لم تكن بذلك الوضوح في ذهن 

أول من فكر في توصيل كل بيت في البلد. 

رؤية االتصال الشامل  يلزم عمله من أجل ترجمة  الذي  إذن ما 
تتسم  الذين  للفقراء،  محفز  عرض  إلى  المدفوعات  بمرفق 
أنشطتهم  االقتصادية بصفة عامة بعدم الرسمية، وانحصارها 
والعمالء،  المحليين  الموردين  من  الصغير  المجتمع  في 

وانفراديتها؟ ينقسم ذلك السؤال في الحقيقة إلى شقين: 

•إلى أي مدى سيتقبل األشخاص غير المتعاملين مع البنوك  	
باإلقدام  وذلك  التمويل،  على  الحصول  فرص  توفير  عرض 
على فتح حساب  معامالت يرتبط ببطاقة أو هاتف محمول 
البيت  من  اإللكترونية سواء  التحويالت  إتمام  من  للتمكين 

أو من المتجر المحلي؟
التي  المالية  الخدمات  عدد  يبلغ  كم  اآلخر:  •والشق  	
لتلك  استخدامهم  معدل  يبلغ  وكم  سيستخدمونها، 
الخدمات، وما هو المبلغ الذي يرغبون  في دفعه مقابل تلك 
ـ  الشبكة بشكل مكثف  إمكانية استخدام  إن  الخدمات؟ 
بإتمام المعامالت من خاللها ـ هي التي ستسدد تكاليفها، 

وتحفز كل األطراف المختلفة على  التعاون في إنشائها. 

الوصول  على  القدرة  عنصر  فصل  هنا  بمكان  األهمية  ومن 
الختالف  نظراً  األقل،  على  مفاهيمياً  الخدمات،  عنصر  عن 
الوصول  على  القدرة  فعنصر  منهما.   في  كل  الشروع  دوافع 
التكنولوجيا  قاعدة  استخدام  في  العميل  بارتياح  مدفوع 
الهواتف  المحمولة(  أم  البطاقات  على  قائمة  أكانت  )سواء 
والجوانب المرتبطة بها، مثل األمن، والخصوصية، والموثوقية، 
والراحة.  أما عنصر الخدمات فمدفوع بمدى أهمية كل خدمة 
منصباً  حديثنا  دام  ما  ولكن  مقابلها.   في  المدفوع  والسعر 
مع  التعامل  لهم  يسبق  لم  الذين  العمالء  استهداف  على 
كال  العنصرين  فصل  عملياً،  مقدورنا،  في  يكون  فلن  البنوك، 
رد فعل  تأمل  يمكننا فعله هو  ما  البعض.  وكل  عن بعضهما 
على  القدرة  توفير  من  كل  بين  مشترك  عرض  تجاه  العميل 
عروض  أحد  عن  العمالء  أعرض  ما  فإذا  والخدمات.   الوصول 
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يرجع  فهل  بنكية،  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية  الخدمات 
ذلك إلى عدم انجذابهم إلى مجموعة  الخدمات المعروضة أو 
إلى عدم ارتياحهم للتكنولوجيا التي يجب عليهم استخدامها 

المعاملة؟ إلجراء 

إلى  استناداً  األسئلة  تلك  على  اإلجابة  يصعب  السبب  لهذا 
المبكرة  التجارب  تظهر  حيث  الحالية.   المعرفية  محصلتنا 
بنكية  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية  الخدمات  لنشر 
اتساع  حفز  وقد  لها.   العمالء  تقبل  على  مشجعة  عالمات 
على  البرازيل  في  البنوك  المصرفيين  الوكالء  استخدام  نطاق 
كل  حققت  الفلبين،  وفي  البلديات.   جميع  في  الوكالء  نشر 
أكثر  معاً    Globe Telecom و    Smart Communications  من
من 2.5 مليون مستخدم نشط للخدمات  المالية عبر الهاتف 
وقد  التوالي(.   على   ، GـCash و    Smart Money ( المحمول 
استطاعت  Safaricom  الكينية تسجيل 3.6 مليون عميل في 
خدمتها المالية عبر الهاتف المحمول   ـPESAـMـ  في غضون 
إنجازات  أنها  والشك  الخدمة .   إطالق  من  العام  عام  ونصف 

هائلة. 

ولكن الصورة تبدو أقل تأثيراً إذا ما نظرنا إلى اتساع الخدمات 
)  Ivatury and Mas 2008   و المعامالت  ومعدل  المستخدمة 

 Porteous 2007 (.  فعلى الرغم من استعداد الفقراء، فيما يبدو، 
عليهم  عرضت  ما  إذا  المدفوعات  خدمات  على  اإلقبال  على 
كحل مريح ورخيص، فإن ذلك  ال يترجم إلى زيادة في المدخرات 
الغالبية  فإن  الحساب،  إلى  األموال  تصل  أن  فما  المالية.  
العظمى من الفقراء تقوم بسحب تلك األموال بالكامل، وعلى 
على  ضمني  طلب  وجود  من  الرغم  على  ذلك  ويحدث  الفور .  
 Deshpande  أدوات االدخار األفضل في العديد من البلدان )انظر

 2006  على  سبيل المثال(. 

على  المدفوعات  خدمات  من  فقط  قليلة  نوعية  تطغى  لماذا 
المدفوعات  جميع  نطاق  توسيع  من  بدالً  العمالء،  استخدام 
التي يقوم بها كل من  األفراد واألسر المعيشية؟ ولماذا ال يتزايد 
ليشمل  نطاقه  ويتسع  المالية  للخدمات  االستخدام  ذلك 
خاصة  المالية،  الخدمات  من  أوسع  مجموعة  استخدام 
خدمات  االدخار؟ ال شك أن تفسير ذلك األمر يرتبط جزئياً بجانب 
العرض .  حيث قام مقدمو الخدمات المصرفية المقدمة بدون 
فروع بنكية بتسويق تلك الخدمات على أنها حلول للمدفوعات 
ال بوصفها حلوالً لحفظ  القيمة ـ فهي أشبه ما تكون بطراز 
ذلك، بصفة خاصة،  ويصدق  المصارف  .   وليس  يونيون  ويسترن 

شبكات  تشغيل  شركات  وراءها  يقف  التي  المشاريع  على 
الهواتف المحمولة، نظراً لرغبتها في أن تنأى  بنفسها عن أن 
ذلك  باعتبارها خدمات مصرفية، مع ما يستتبعه  إليها  ينظر 
العمالء  تصورات  تشكل  هل  ولكن  للتنظيم .   خضوعها  من 
الدافع وراء ذلك السلوك؟ سنبحث فيما يلي أسباب استخدام 
في  بنكية  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية  الخدمات  قنوات 
جوانب  ثالثة  من  خالل  المدخرات،  في  منها  أكثر  المدفوعات 

تؤثر على قرار العمالء شراء الخدمات المالية : 

العمالء  تقييم  سهولة  مدى  ما   • المتصور . 	 القيمة  عرض 
والمدخرات  اإللكترونية  للمدفوعات  القيمة  لعرض 
يستخدمونها  التي  الخيارات  إلى  بالنسبة  منه  وتحققهم 

 حالياً؟
الشخصي  االلتزام  درجة  هي  ما   • وااللتزام . 	 االنضباط 

المطلوب إلجراء المدفوعات اإللكترونية مقارنة باالدخار؟ 
تفرضها  التي  الرسوم  تتناسب  كيف   • التسعير . 	 هيكل 
عمولة  لدفع  العمالء  استعداد  مع  الخدمة  تقديم  جهات 

عن المدفوعات اإللكترونية في مقابل خدمات  االدخار؟

تقييم عرض القيمة النسبية

عندما يواَجه العمالء بطريقة جديدة إلتمام األشياء )في هذه 
أو  المدفوعات  إلتمام  التقليدية  الطرق  من  التحول  الحالة، 
ما  إدراك  لهم  فينبغي  اإللكترونية(،  إلى  األنماط  المدخرات 
الذي سيعود عليهم من ذلك التحويل ـ الموازنة بين إيجابيات 
ستزيد  القديم .   النظام  في  مقابل  الجديد  النظام  وسلبيات 
في  كان  إذا  الجديد،  النظام  إلى  العمالء  تحول  احتماالت 
مقدورهم: )1( إجراء تقييم مسبق لمحصلة المزايا اإلضافية 
والتكاليف  المزايا  تلك  من  التثبت  )2(  سهولة  و  بسهولة 
من  حال كل  هو  فما  الجديد .   للنهج  تجربتهم  لدى  اإلضافية 
خدمتي المدفوعات والمدخرات المقدمتين بواسطة الخدمات 
بهذين  يتعلق  فيما  بنكية  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية 

 المحكين؟

ترمي المدفوعات اإللكترونية إلى أن تحل محل طرق أخرى للدفع 
مثل دفع النقود إلى سائق الحافلة، أو إلى صديق مسافر إلى 
قرية نائية لتسليم  النقود إلى بعض األقرباء، أو االعتماد على 
أو االضطرار  الحوالة،  الرسمية مثل وكالء  الثقة غير  شبكات 
أجل سداد  أخرى  والوقوف في طابور من  بلدة  إلى  الذهاب  إلى 
الدفع،  لطرق  اختيارهم  لدى  العمالء  يثمن  الكهرباء .  فاتورة 
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 3 يظهر إعالن  Safaricom  عن  M_PESA  الحائز على الجوائز تياراً من الدوالر ات يطير فعلياً من الهاتف المحمول للمرسل، حيث  يلتقطه هاتف المستقِبل . 

ارتباطاً  ذلك  ويرتبط  والتكلفة .   والراحة،  التوصيل،  في  الثقة 
الدفع  آليات  مقابل  في  اإللكترونية  القيمة  بتوصيل  وثيقاً 
المحتملين  للعمالء  ويمكن  الرسمية .   غير  أو  تقليدية  األكثر 
ـ إحصاء المزايا المحققة مثل الوقت  ـ بشكل مباشر تماماً 
األقل الذي يستغرقه المرء في إرسال النقود، وسرعة  وصولها 
الطريق .   في  الفقدان  من  عليها  والمحافظة  مقصدها،  إلى 
وبذلك  الفهم  سهل  الخدمة  مفهوم  يعد  ذلك،  على  عالوة 
يتسنى لجهات تقديم الخدمات المالية التركيز في رسائلها 
اإلعالمية على المزايا.3 كذلك، عندما تجرب إرسال أموال إلى 
والتأكد من حصولها  الفور  على  بها  االتصال  يمكنك  جدتك، 
لمزايا  تجربة،  عن  تأكيداً،  تقدم  معاملة  فكل  بالفعل.   عليها 

النظام الجديد، مما يعزز من ذلك الخيار.  

وماذا عن المدخرات؟ لنتأمل في سمتين أساسيتين:  الحفاظ 
تحسنها  أو  القيمة  على  المحافظة  )احتمال  القيمة  على 
التكاليف(  شاملة  غير  الحقيقة،  بالقيمة  الزمن  بمرور 
في  القيمة  تحقيق  وتكلفة  و الراحة،  )الموثوقية،  والسيولة 
بين  مقارنات  بعقد  نقوم  أن  بمكان  الصعوبة  من  إن  النقود(.  
التكنولوجيا  بواسطة  المقدمة  االدخار  برامج  وتكاليف  مزايا 
في مقابل مؤسسات االدخار األكثر  تقليدية ذات الفروع المادية 
)لألشخاص المتعاملين بالفعل مع المصارف( أو األشكال غير 
الرسمية أو المادية لالدخار )بالنسبة للغالبية  غير المتعاملة 

مع المصارف(. 

إذا كان فتح  فمن بين أسباب ذلك، تكلفة تجربة األمر خاصة 
بسبب  وكذلك،  رسوم .   دفع  يتطلب  عليه  اإلبقاء  أو  الحساب 
المحافظة  أن تقيم على أساسه  أفق زمني يمكن  عدم وجود 
“التجريب”    في  العميل  يحتاجه  الوقت  من  كم  القيمة .   على 
 للتحقق مما إذا كان االحتفاظ باألموال في الشكل اإللكتروني 
مؤسسة  لدى  بها  من  االحتفاظ  أمناً”  “ أكثر  للبنوك  الجديد 
مرتبة  تحت  أو  المجاورة  الكبيرة  البلدة  في  الموجودة  االدخار 
شأن  فمن  الثقة،  بناء  بمكان  الصعوبة  من  لذا،  الفراش؟ 

الشواغل الكامنة أن تقف عائقاً في سبيل ذلك   . 

وبالنسبة للسيولة، تعتمد الخدمات المصرفية المقدمة بدون 
)الهاتف  بالعميل  الخاص  الدفع  قبول جهاز  على  بنكية  فروع 
المحلية  المتاجر  من  شبكة  على  أو  البطاقة(  المحمول 
يعرفون  العمالء  أن  إال  مصرفية .   وكاالت  بوصفها  تعمل  التي 
المحلية  المتاجر  لدى  بها  يحتفظون  التي  النقود  قيمة  أن 

مما  مدخراتهم،  كامل  لتسييل  الغالب  في  كافية  تكون  لن 
نقاط  في  السيولة  قيود  أن  والحظ  النظام .   في  الثقة   يقوض 
في  سواء  مشكلة  تشكل  قد  المحلية  النقود  تلقي/صرف 
أو  واحدة،  تجرى  لمرة  التي  التحويالت  أو  المدفوعات  حاالت 
المشكلة  لحجم  العمالء  تقييم  أن  إال  المدخرات،  حالة  في 
يقوم  فلكي  الحالتين .   كلتا  في  كثيراً  سيختلف  الكامنة 
الوكالء  أن  في  الثقة  إلى  يحتاجون  مدفوعات،  بإيداع  العمالء 
لتلبية قيمة تحويالتهم؛  نقود كافية  لديهم  يتوفر  المحليين 
وبالنسبة  للمدخرات، يقيم العمالء قيمة النقود المتوفرة في 
أدراج النقود بالمتاجر مقابل إجمالي مدخرات جميع األفراد في 
السياسية،  القالقل  أو  الطبيعية  حاالت  الكوارث  )في  القرية 

على سبيل المثال(. 

وإيجازاً لما سبق، يتمثل التحدي الذي يواجه حفز الفقراء غير 
المتعاملين مع البنوك على القيام بمدخرات مالية عن طريق 
سريع  تجريبي  مسار  وجود  عدم  في  ـ  العروض  اإللكترونية 
يجعلهم مطمئنين لناحية أمن البرنامج وسالمته .  وربما تكون 

المزايا أقل وضوحاً من المخاطر . 

بناء االنضباط وااللتزام

إن حقيقة ازدهار المدفوعات اإللكترونية في البرامج المصرفية 
في  كذلك  تفسيرها  ينبغي  المدخرات  وتخلف  اإللكترونية 
ضوء القوة  النسبية اللتزام العميل بالخدمات .  فسداد الفواتير 
يتميز بأداة انضباط خارجية مضمرة ـ فمن الممكن أن تقطع 
على  األقارب  إلى  المرسلة  اإلعانات  تنطوي  وكذلك  الكهرباء  .  
االلتزام،  بناء  على  تساعد  التي  االجتماعية  الضغوط  من  نوع 
طريق  عن  االنضباط  بناء  على  منتظم  يساعد  بنمط  وتتكرر 
إيداع  الصعب  من  يعد  ذلك،  من  العكس  وعلى  التكرار .   ذلك 
الغد،  إلى  يكن  لم  إن  دائماً  تأجيلها  يمكن  حيث  المدخرات، 

فإلى األسبوع المقبل، وهلم جرا . 

كيف يستطيع المرء أن ينمي لدى نفسه االنضباط فيما يتعلق 
كلفتها(  من  الرغم  )على  الفعالة  الطرق  بين  فمن  باالدخار؟ 
)لشراء أصل من  االقتراض.  حيث تقوم باستثمار المال مقدماً 
بعدها مواجهة  المثال( وسيتوجب عليك  األصول على سبيل 
ويجب  ذلك.   مقابل  في  المدفوعات  المستقبلية  من  تيار 
)التعاقدي(  االلتزام  ينشئ  حيث  الدفعات؛  تلك  سداد  عليك 
تجاه طرف ثالث التزاماً ويؤسس إلطار زمني واضح للمدخرات 
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 4 يشترك األغنياء والفقراء، في األساس، في كراهية الرسوم البنكية.  فالناس مهما كان ثراؤهم يشعرون بالسخط تجاه رسوم ماكينات الصراف اآللي القليلة نسبياً .  ولكن تلك 
المسألة تتضخم أكثر لدى أصحاب أرصدة المدخرات الصغيرة، الذين تمثل الرسوم نسبة مئوية كبيرة بالنسبة ألرصدتهم  االدخارية . 

 5 إليكم بعض الحسابات األولية.  لنفترض أن المتحصالت اليومية تساوي 1، وأن الشهر مكون من 30 يوماً  .  فمن ثم، تبلغ رسوم المحصل 1 ومتوسط رصيد المدخرات 
الشهرية 15؛ 1 من 15 تساوي 7 في المائة تقريباً  .  إذا ما استخدم العميل تلك الخدمة لمدة عام واحد، فسيكون رسم التحصيل 12 وسيبقي متوسط رصيد المدخرات 

الشهري 15؛ 12 من 15  يساوي 80 في المائة تقريباً  . 

  )المستقبلية(.  فبناء األصول عن طريق القروض يوفر السيولة 
اليوم مع وعد باالنضباط في المستقبل .  وينشأ نجاح التمويل 
األصغر في الغالب نتيجة لقوة طلب الناس على المدخرات إلى 
الذي يجعلهم على استعداد لذلك مقابل أسعار  فائدة  الحد 
بأداة  مصحوباً  ذلك  كان  إذا  ـ  اإلقراض(  )سعر  كبيرة  سلبية 
تعبير  بحسب  “التوفير”  أي  البديل،  يكون  وقد  لاللتزام.   تدفع 
  )Rutherford )2001 ، أصعب في تحقيقه بسبب تأجيل العمالء 

للدفعات نظراً لكونها  أقل إلحاحاً. 

إن  السلوك؟  ذلك  تغيير  اإللكترونية  للمدفوعات  يمكن  كيف 
من شأن إتاحة إمكانية االدخار عن طريق منافذ تجزئة واسعة 
حيث  ـ  االدخار  على  الناس  إقبال  فرص  من  يزيد  أن  االنتشار 
المواقع .  وقد  أن يتم  ذلك في أي وقت، وفي أي عدد من  يمكن 
بذلك  القيام  دام  ما  انضباطاً  أقل  الناس  جعل  إلى  ذلك  يؤدي 
لتعدد النقاط الزمنية التي يمكنك اإليداع خالل  مريحاً، نظراً 
حياتك  اليومية.  ومن جانب آخر، ربما ينبغي لنا التفكير فيما 
إذا كان ضعف االنضباط ينشأ بالفعل نتيجة كان تيسير أمر 
)مثل  األسبوعية  عدد  األحداث  وتقليل  الخطوة  اتخاذ  تأخير 
الرحلة إلى البلدة الرئيسية المجاورة( التي كانت في السابق 
تحفز قرارات االدخار الواضحة. ويتوقف اتجاه ذلك التأثير على 

األرجح على عوامل ثقافية . 

للعمالء  الدافعة  العوامل  من  عاملين  بين  متأصل  شد  فثمة 
ادخار  بمسار  مسبقاً  ألتزم  أن  في  أرغب  ناقشناها :   أن  سبق 
سيولة  على  الحفاظ  في  كذلك  أرغب  ولكني  مستقبلي، 
سحب  حتى  أو  عدم  االدخار  حرية  يعادل  ما  وهو  ـ  مدخراتي 
في  البحث  التي تستحق  السبل  ومن  وقت .   أي  في  المدخرات 
للخدمات  المعامالت  إجراء  إمكانيات  بين  الجمع  الصدد  هذا 
إمكانيات  المحمول  وبين  الهاتف  عبر  المقدمة  المصرفية 
االتصال الشخصية للهاتف المحمول بواسطة نظام للتذكير 

والتحفيز . 

تحقيق االستعداد للدفع

المدفوعات  حققته  الذي  النسبي  للنجاح  ثالث  تفسير  ثمة 
مقارنة بالمدخرات عن طريق القنوات اإللكترونية يتعلق بقبول 

على  الرسوم(  مستوى  فقط  )وليس  لهيكل  الرسوم  العمالء 
الخدمة الذي يفرضه مقدموها . 

يشعر العمالء بالرضا عندما يكون هيكل الرسوم الذي يفرضه 
أن  ويمكن  للقيمة .   تصوراتهم  مع  متسقاً  الخدمة  مقدم 
يتحقق ذلك بسهولة مع المدفوعات أكثر من المدخرات .  حيث 
واحدة،  لمرة  معامالت  عن  عبارة  المدفوعات  أن  العمالء  يدرك 
تنتهي كل منها في فترة قصيرة نسبياً؛ ومن ثم، يكون فرض 

رسوم على  المرسل عن كل عملية مدفوعات أمراً بديهيا . 

من  سلسلة  المدخرات  تتطلب  اآلخر،  الجانب  على  ولكن 

يوجد نمط غير محدد  المحددة :  حيث  المرتبطة غير  المعامالت 

من  يكون  متى  الحالة،  تلك  وفي  والسحب .   لإليداع  مسبقاً 

رسوم  دفع  يحبون  ال  العمالء  أن  نعلم  رسوم؟  فرض  المناسب 

بحق  أحظى  أن  مقابل  أدفع  أن  علّي  )أيجب  الحساب  لفتح 
أعمل  لم  ولو  الثابتة   )حتى  الشهرية  والرسوم  االنضمام؟(، 
خالله أي شيء؟(، ورسوم اإليداع )هل يجب علّي أن أدفع مقابل 
)هل  تفرضون  السحب  رسوم  وكذلك  أموالي؟(،  إعطائكم 
قدرتنا  لعدم  ونظراً  حقي؟(.   على  حصولي  مقابل  رسوماً  علّي 
الفردية  بالنسبة لألحداث  الدقيق لمزايا االدخار  التحديد  على 
ـ  عشوائياً  سيبدو  للرسوم  نظام  أي  فإن  بالعميل،  المدفوعة 

 ومن ثم مناوئاً ـ بالنسبة للعميل.4 

وفي الواقع حقق محصلو الودائع المتجولون نجاحاً في العديد 
من األسواق .  فعلى سبيل المثال، يقوم محصلو السوسو في 
غانا بتحصيل مبلغ محدد مسبقاً من العمالء يومياً، ويعيدون 
يوازي مبلغ يوم  المبالغ المحصلة شهرياً،  مخصوماً منها ما 
فائدة  فهناك  ثم  ومن  الشهر .   نهاية  في  العمالء  إلى  واحد، 

سلبية تبلغ 7 في المائة تقريباً ـ واجبة السداد كل شهر.5 

الرسوم  تلك  لدفع  مستعدون  العمالء  أن  نظن  فإننا  لذا 
من  وقت  أي  في  ملحوظة  غير  لكونها  نظراً  للغاية  المرتفعة 
الرسوم في نقطة ما غير محددة فيما  األوقات :  حيث تخصم 
وبين حصولهم  اليومية  بدفع مساهماتهم  العمالء  قيام  بين 
عيوب  إلى  يضاف  أن  أيمكن  كل  شهر .   نهاية  في  المبلغ  على 
المستحق تحصيلها  الرسوم  أن  اإللكترونية لالدخار  األشكال 
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في  صورة سطر  العمالء  أمام  واضحة  يوم معين ستظهر  في 
في كشف الحساب؟   

لتحصيل  برنامج  بدء  في  ترغب  كنت  ما  إذا  آخر،  بمعنى 
من  بالتحقق  للعمالء  يسمح  حيث  اإلنترنت،  على  السوسو 
أرصدة مدخراتهم  اليومية، فهل ستقوم بخصم نسبة صغيرة 
عن الرسم المستحق لك من كل إيداع )أي عندما يودع العميل 
1 يومياً تظهر في حسابه   0.93(، أم تقوم بخصمها في النهاية 
)بحيث يحصل العميل في اليوم األخير على مبلغ يقل بنسبة 7 
في المائة عن مبلغ الرصيد الذي  كان لديه في الليلة السابقة 

مباشرة(؟ كيف سيكون شعور العميل في كلتا الحالتين؟

التحدي الثاني :  جعل االقتصاديات تعمل 
لصالح وكالء التجزئة

فروع  بدون  المقدمة  المصرفية  الخدمات  عروض  على  يجب 
بنكية أن تلبي احتياجات الوكالء بنفس قدر تلبيتها الحتياجات 
النقدي   االقتصاد  بين  جسوراً  الوكالء  يمثل  حيث  العمالء .  
لم  وإذا  “الجديد”  اإللكترونية  المدفوعات  ومرفق  “القديم ” 
تتوفر مجموعة فعالة من الخيارات للعمالء تدفعهم إلى تلقي 
مزايا  إال  إلكترونياً  القيمة  حفظ  في  يروا  فلن  األموال،  وصرف 
 محدودة، ولن يجدوا قبوالً كبيراً ألموالهم المحفوظة كوسيلة 

للتقايض . 

للخدمات  القياسية  النماذج  في  العادة،  في  الوكالء  ويكون 
منافذ  أصحاب  من  بنكية،  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية 
ومكاتب  الهاتف،  أرصدة  شحن  بطاقات  بائعي  من  التجزئة :  
وهم  الناصية .   على  متجر  أصغر  وحتى  والصيدليات،  البريد، 
يعملون مقابل هامش ربح ضئيل على السلع والخدمات التي 
يبيعونها، ويتخذون قرار وضع منتجات ما فوق أرفف متاجرهم 
ضوء  على  مناسب  بحجم  ستباع  المنتجات  تلك  إذا  كانت 
هامش الربح الذي تدره .  وإذا كنا نتوقع زيادة عدد منافذ التجزئة 
التي تعمل في نشاط الوكالء، فيجب علينا ضمان حصولهم 
إيداع/صرف  تقديم  خدمات  إلى  تدفعهم  كافية  حوافز  على 
غيرها  عن  المصرفية  الخدمات  وتمتاز  لها .   والترويج  األموال 
تطلبها  فعدم  المتاجر،  في  المباعة  األخرى  المنتجات  من 

للتداول المادي، وعدم شغلها حيزاً على  األرفف أو في المخزن، 
األحوال(  الكثير من  في  )بصورة غير متناسبة  ولكن ستفرض 
فيها  النقود   )بما  بتداول  يتعلق  فيما  المتجر  على  كبيراً  عبئاً 
التكاليف المصاحبة إلجراء رحالت متكررة إلى البنك، إضافة 

إلى زيادة المخاطر األمنية(. 

الخدمات  بيئات  من  العديد  في  االقتصاديات  تبدو  الواقع  وفي 
بالنسبة  غامضة  بنكية  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية 
للوكالء لسببين  .  أولهما، حجم المعامالت المنخفض نسبياً 
ـ فليس من الغريب أن يجري الوكيل ما بين 15 إلى 30 معاملة 
في اليوم  .  ويرجع ذلك إلى عدد المعامالت المنخفض الذي يقوم 
به العميل، إضافة إلى حاجة الجهة المقدمة للخدمة المالية 
إلى إنشاء شبكة وكالء  كثيفة لتترك بصمة لها، وتوفر الراحة 
الكافية للعمالء .  وثانيها، اعتياد متاجر التجزئة على الحصول 
على هوامش على المنتجات تقدر برقم واحد في الحد األعلى 
تلك  مثل  االستمرار على  ويصعب  األدنى،  الحد  في  برقمين  أو 
أو  اإليداعات  مثل  األساسية،  المالية  المعامالت  في  العمولة 
المدفوعات بين النظراء  .  كما أن العمالء ليسوا على استعداد 
هؤالء  أن  البنك  يجد  وال  المائة،6  في   1 من  أكثر  رسوم  لدفع 
العمالء يحققون من األرباح ما يمكن أن  يستوعب أي زيادة في 
فهل  كذلك،  الوضع  دام  وما  الحد .   ذلك  فوق  الوكالء  عمولة 

يحقق قيمة كافية بالنسبة للوكالء؟

تعمل  بحيث  االقتصاديات  إلدارة  محتملة  وسائل  ثالث  توجد 
لصالح الوكالء، نبحثها تباعاً فيما يلي : 

•زيادة حجم المعامالت بصورة كبيرة 	
الدعم  وتقديم  العمالء  عن  المعامالت  تكاليف  تأثير  •إبعاد  	

للوكيل
•خفض التكاليف التي يتحملها الوكيل لتقديم الخدمة 	

زيادة حجم المعامالت بصورة كبيرة

في النهاية، سيتحدد نجاح شبكة المدفوعات بعدد المعامالت 
تكاليف  من  المعامالت  حجم  فسيقلل  عبرها .   تتدفق  التي 
كنقاط  المشاركة  على  الوكالء  وسيحفز  المعامالت،  وحدة 

 6 للعلم، تفرض كل من  Smart Money  و G-Cash  في الفلبني، وكذلك  MTN Banking  و WIZZIT  في جنوب أفريقيا نسبة 1  في املائة على إيداعات العمالء .  تلجأ معظم البنوك التي 
تقدم اخلدمات املصرفية املقدمة بدون فروع بنكية   في البرازيل، وكولومبيا، وبيرو، إلى احتساب مبلغ ثابت  على كل معاملة إيداع نقود بدالً من فرض رسوم متغيرة .  الحظ أن تلك 

العمولة حتتسب على املستخدم وتقسم بني البنك أو شركة التشغيل وبني الوكيل . 
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 7 يعتبر مجال اتصاالت الهاتف المحمول رائداً في ذلك الشأن، بفضل أدوات لتحويل أرصدة المكالمات التي تسمح بإهداء أرصدة  المكالمات إلى األصدقاء أو   
بشراء األهل أرصدة للمكالمات من أجل أوالدهم . 

 8 تقع تكاليف المعامالت الشخصية من شخص إلى آخر، التي تتم بواسطة أنظمة  Smart Money  و CashـG  في الفلبين ضمن  النطاق:  فهي تكلف 2ـ5 سنت  .  قارن 
ذلك برسوم المعامالت من شخص آلخر في نظام PESAـM   بكينيا )46 سنتاً( و MTN Banking  و WIZZIT  في جنوب أفريقيا   )39 سنتاً(. 

تقديم  جهات  البالد،  وسيغري  ربوع  في  النقود  إيداع/صرف 
وقد  النظام .   إلى  االنضمام  األنواع على  الخدمات من مختلف 
المقدمة  المصرفية  للخدمات  معامالت  قنوات  وجود  يؤدي  ال 
بدون فروع بنكية إلى زيادة إجمالي تعامالت العمالء )على األقل 
في  البداية(، لذا يجب علينا أن نبحث في أي المعامالت الحالية 
االعتبارات  نقدم  ونحن  إلكترونياً .   استغاللها  يمكن  التي 

التالية . 

المصرفية  الخدمات  تقديم  جهات  جميع  على  يجب  بداية، 
المقدمة بدون فروع بنكية إيجاد وسائل لملء محافظ العمالء 
والمبالغ  واألجور،  للرواتب  المباشر  طريق  اإليداع  عن  آلياً، 
المقدمة،  الخدمات  أو  المبيعة  السلع  مقابل  المدفوعة 
والتحويالت  المعاشات  التقاعدية،  أو  الحكومية  واإلعانات 
الواردة .  فلو صرفت تلك المدفوعات نقداً، فليس من المرجح أن 
المدخرات  المعامالت لتمويل  المستلمون في حساب  يودعها 

المعامالت  المستقبلية .  أو 

وبصفة عامة، يجب أن تكون المدفوعات اإللكترونية مناسبة 
إلى  المنخفضة  الدخول  ذوو  يحتاج  التي  للمعامالت  تماماً 
إجرائها مع  األطراف الخارجية )أصحاب األعمال الكبار، الدولة 
العامة، اإلعانات  المرافق  التي توزع اإلعانات، مدفوعات فواتير 
من األقارب أو  األصدقاء البعيدين، دفعات القروض(.  ويجب على 
والعمل  تبادلية  رؤية  اتخاذ  المالية  الخدمات  تقديم  جهات 
التعامل  في  ترغب  التي  البعيدة  األطراف  تلك  جذب  على 
سوق  األطراف :   ثنائية  أسواق  في  موجودة  فهي  مع  عمالئها .  
الخارجية  لألطراف  وسوق  )العمالء(  النهائيين  للمستهلكين 
الدفع،  جهات  فيها  )بما  عمالئها  مع  التعامل  في  الراغبة 
والجهات  المطالبة بالفواتير، وجهات تقديم الخدمات المالية 

األخرى(.  

والشك أن القدرة على إرسال المدفوعات إلى أطراف بعيدة تعد 
بالنسبة للمستخدمين، ولكنها لن  بارز  ميزة نفيسة بشكل 
تؤدي بذاتها إلى  توليد حجم كبير من المعامالت ـ فربما أجرى 

كل مستخدم معاملة واحدة فقط في األسبوع  .  

ولن تتحقق أحجام المعامالت ذات الشأن إال عندما يقبل الناس 
على استخدام المدفوعات اإللكترونية في حياتهم اليومية ـ 
في المجتمعات  المحلية التي يعيشون بها، من أجل دفع أجور 

المحلية،  الرسوم  ودفع  المتاجر،  من  السلع  وشراء  العمالة، 
وتحويل األموال بين أفراد  األسرة، وما إلى ذلك . 

الخدمات  استخدام  على  للغاية  محدودة  شواهد  ثمة  ولكن 
داخل  المعامالت  في  بنكية  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية 
المجتمعات المحلية  بحجم يعتد به في أي مكان.7 وقد جرى 
تجربة العديد من أدوات النقود التخيلية المبتكرة في البلدان 
مما  محدوداً  للغاية،  نجاحاً  إال  تلق  لم  ولكنها  المتقدمة، 
يشير إلى صعوبة إزاحة النقود عن عمليات سداد المدفوعات 
الصغيرة التي يدفعها المرء عادة شخصياً .  إال أن الدافع األقوى 
األدوات  تلقى  أن  يمكن  ثم  ومن  األمن،  كان  النقود  الستبدال 
المالية المتنقلة نجاحاً خاصاً كبديل لحمل النقود خاصة  في 

المناطق التي تنتشر بها الجرائم أو مناطق الصراعات . 

ذلك  كبير،  حد  إلى  المعامالت  تكاليف  تقل  أن  يجب  وأخيراً، 
المدفوعات  استخدام  على  الناس  تشجيع  في  نرغب  كنا  إذا 
بإدارة  يقوموا  وأن  المحلية  في  مجتمعاتهم  اإللكترونية 
يعمل  أن  النظام  ذلك  على  ويجب  اليومية .   المالية  حياتهم 
وهو  ـ  أمريكيين  دوالرين  تتجاوز  ال  التي  المعامالت  في  حتى 
تزيد  ال  وبعمولة  للوكيل  ـ  الناس  من  للعديد  اليومي  الدخل 
التي  الوكيل  عمولة  تتراوح  أن  ذلك  ويعني  المائة  .   في   2 عن 
المائة على  في  )1ـ2  4 سنتات  إلى   2 بين  ما  العمالء  يدفعها 
سيتوافق  فقط  عندها  دوالر  أمريكي(.8   2 بقيمة  معاملة 
اليومية  النقدية  التدفقات  مع  اإللكترونية  المعامالت  حجم 

للفقراء . 

دفعة  إعطاء  على  يساعد  أن  يمكنه  الذي  األخير  والعنصر 
ألحجام المعامالت لدى الوكالء هو مشاركة الوكالء بين جميع 
االشتراك  يتم  مثلما  تماماً  ـ  المالية  تقديم  الخدمات  جهات 
وبهذه  البلدان  .   من  العديد  في  اآللي  الصراف  ماكينات  في 
الطريقة، يمكنهم الفوز بالنشاط المصرفي لقاعدة عمالئهم 
بأكملها )بغض النظر عن البنك الذي يتعاملون معه( بدالً من 
تكرار  على  وبالقضاء  “الصحيح”.   البنك  عمالء  االقتصار  على 
الوكالء بدون حاجة )حيث يخدم كل واحد منهم قاعدة عمالء 
مصرفيين محددة( يمكن إجراء نفس عدد المعامالت  بعدد أقل 

من الوكالء . 

البحث عن عمالء غير المستخدمين النهائيين 
لديهم االستعداد لدفع عموالت مقابل الخدمات
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استخدام  من  )Ivatury and Mas )2008  أن  كل  الحظ  وقد 
نظام الخدمات المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية تهيمن 
الدفع  “ الرئيسية  ”  خدمات  من  اثنتان  أو  خدمة  واحدة  عليه 
قاعدة  إلى  للعمالء  الجاذب  األساسي  الدافع  تشكل   التي 
وتشكل  بنكية،  بدون  فروع  المقدمة  المصرفية  الخدمات 
غالبية المعامالت .  وهي مدفوعات فواتير المرافق في البرازيل، 
في  التحويالت  وتلقي  المكالمات،  أرصدة  بطاقات شحن  وبيع 
المحمولة،  الهواتف  شركات  تشغيل  على  القائمة  األنظمة 
الثالثة  هذه  بين  المشترك  والشيء  وكينيا .   الفلبين  في  كما 
هو استفادة جهات تقديم الخدمات المصرفية المقدمة بدون 
قبل  من  لدفع  العموالت  األكبر  االستعداد  من  بنكية  فروع 

أطراف آخرين غير العمالء المستفيدين : 

عالية  تكاليف  العادة  في  العامة  المرافق  تتكبد  •حيث  	
الرسوم  لتحمل  استعداد  على  فهي  ثم  ومن  للتحصيل، 
اإللكتروني  الجديدة  للسداد  األشكال  على  المفروضة 
للفواتير من قبل عمالئها .  وبفضل تحويل تكاليف المعامالت 
من الدافع )العميل( إلى المدفوع له )مصدر الفاتورة(، يمكن 
بدون  المصرفية  المقدمة  الخدمات  المشارِكة في  للبنوك 
فروع بنكية ـ االستفادة من االستعداد األكبر للدفع .  وبذلك 
الدفع  خدمات  تشجيع  على  البنوك  يحفز  ما  هناك  يكون 
اإللكتروني للفواتير، وفي الوقت نفسه يجد العمالء األسعار 

جذابة للغاية  بالمقارنة بالخيارات الحالية . 
الهاتف  عبر  المقدمة  المالية  الخدمات  عمالء  بين  •ومن  	
في  المليون  ونصف  بمليونين  عددهم  والمقدر  المحمول 
بائعي  من  بينهم  من  المليون  يزيد  على  ما  يوجد  الفلبين 
الواقع،  وفي  الهاتفية .   المكالمات  أرصدة  شحن  بطاقات 
المقدمة  المصرفية  الخدمات  نظام  معظمهم  يستخدم 
اإللكترونية  النقود  تحويل  في  فقط  المحمول  الهاتف  عبر 
ذلك  وراء  والسبب  مسبقاً .   مدفوعة  أرصدة  مكالمات  إلى 
تقديم  على  المحمولة  الهاتف  تشغيل  شركات  قدرة  هو 
عموالت أعلى كثيرة على بيع أرصدة المكالمات، تبلغ عادة 
ما  يقرب من 10 في المائة، تمولها هوامش المنتجات األعلى 
عجب  فال  المحمول .   الهاتف  تشغيل  لشركات  المتاحة 
أرصدة  منتج شحن  عن  اإلعالن  على  المتاجر  تلك  تقدم  أن 
عن  ال  المائة(  في   10 بنسبة  عمولة  تدر  )التي  المكالمات 
 1 من  أقل  بعمولة  تعود  )التي  النقود  خدمة  إيداع/سحب 
مربحاً  الدولية نشاطاً  الحواالت  وبالمثل، تظل  المائة(.   في 

في   10 إلى   7 بين  ما  تتراوح  عموالت  من  تدره  بما  للغاية 
المائة.  

•ويعتمد نجاح شبكات التحويالت جزئياً على كثافة النقاط  	
الشبكات  تلك  أصحاب  فإن  ثم،  ومن  البلد .   داخل  النهائية 
على استعداد لتقديم عمولة جيدة لنقطة النهاية تشجيعاً 

للمنافذ المحلية على المشاركة في الشبكة . 

الخدمات،  لتلك  للغاية  المشجعة  التجربة  بتلك  واسترشاداً 
يجب عليك البحث عن مزيد من األطراف خالف المستخدمين 
لدفع  االستعداد  لديهم  ممن  الدخل،  النهائيين  منخفضي 
عموالت على معامالت قاعدة الهرم .  فتلك المعامالت هي التي 
بعموالت  وتسمح  العموالت،  من  األكبر  القدر  تولد  أن  ينبغي 
التي  يدفعها  الشخصية  المدفوعات  على  أقل  هامش  ذات 

 .) Goldfinch 2006  ( المستخدمون وعلى الودائع الصغرى

من  المدفوعات  في  الصدد،  ذلك  في  فرص،  وجود  نرى  ونحن 
مؤسسات األعمال إلى األشخاص )مثل الرواتب(، والمدفوعات 
التقاعدية  المعاشات  )مثل  األشخاص  إلى  من  الحكومة 
األفراد  من  والمدفوعات  االجتماعية(،  الرعاية  واستحقاقات 
إلى الحكومة )مثل  الضرائب والجمارك(.  وتستفيد مؤسسات 
من  كبيرة  بصورة  الرسمية،  غير  أو  الرسمية  سواء  األعمال، 
توزيع المدفوعات إلكترونياً على العمال أو الموردين.  حيث يوفر 
لها ذلك فرصة تقليص تكاليف تداول النقد، كما يسمح بزيادة 
تكاليف  الحكومات  تتحمل  وبالمثل،  اإلنفاق .   في  التحكم 
المناطق  سكان  إلى  النقدية  المدفوعات  لتوصيل  جداً  عالية 
أو  االجتماعية  برامج  الرعاية  إطار  في  سواء  النائية  الريفية 
المعاشات التقاعدية .  ويجب على الجهات المقدمة للخدمات 
قوية  عروضاً  تعد  أن  بنكية  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية 
لخدمات المدفوعات، بسعر أفضل من  البدائل المتوفرة حالياً، 

على أن يتضمن عمولة جيدة للوكالء. 

المصرفية  الخدمة  برامج  لربط  أيضاً  فرصة  هناك  أن  كما 
ومن  اإللكترونية.   التجارية  بالعروض  أوثق  ربطا  اإللكترونية 
بيع كل من  Smart  أو  Globe  لمنتجات  ذلك  األمثلة على  بين 
المستهلكون  يستخدم  حيث  المكالمات :   أرصدة  شحن 
في  المحمول  الهاتف  عبر  المقدمة  المالية  الخدمات  نظام 
البائعون  ويستخدم  المكالمات،  أرصدة  شحن  بطاقات  شراء 
ربط  ومن خالل  التشغيل.  للتسوية مع شركات  النظام   نفس 

المدفوعات ببيع أحد المنتجات، يمكن زيادة عمولة الوكالء. 
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خفض التكاليف التي يتحملها الوكيل لتقديم 
الخدمة

نوعين  المصرفية  الخدمات  تقدم  التي  المتاجر  تتحمل 
)وتتضمن  النقد  تداول  تكاليف  التكاليف:   )1(  من  رئيسيين 
رأس المال التشغيلي، والرحالت إلى البنك، ومخاطر الفقد أو 
استخدام موارد المتجر، وتتضمن حيز المتجر   )2( و  السرقة( 
المتعلقة  التكلفة  لتوفير  ممكنة  فرص  وتوجد  والعاملين.  

العنصرين .  بهذين 

حيث تعتمد تكاليف تداول النقد اعتماداً شديداً على توقيت 
وحجم معامالت إيداع النقود مقابل سحبها، والتي يجب على 
التوقيت  مضبوطة  المعامالت  كانت  فإذا  يلبيها .   أن  المتجر 
وتعويضي  مساو  سحب  يكافئه  العميل  )إيداع  تام  نحو  على 
الخدمة  تقديم  تكلفة  عن  أي  المتجر  يتحمل  فلن  فوري(، 
)باستثناء وقت العاملين(، وسيكون هناك ما يبرر قبول هامش 
أقل كثيراً مقارنة بالمنتجات األخرى التي يبيعها )التي  تتطلب 

وتخزيناً(.  تمويالً 

محافظ  استخدام  المالية  الخدمات  تقديم  لجهات  ويمكن 
النقود  إيداع  تكاليف  لموازنة  السوقية  والروافع  المنتجات 
يتمكن  بحيث  المحلي،  مستوى  المجتمع  على  وسحبها 
الوكالء من إدارة السيولة المحلية بعدد أقل من الرحالت إلى 
البنك )إن كانت هناك حاجة لذلك(.  ومن شأن تخفيف العبء 
على  النقود  إيداع/سحب  وظيفة  تلبية  أجل  من  المتاجر  عن 
ذلك المنوال، أن يؤدي إلى خفض عموالت الوكالء  بصورة كبيرة، 
وتوفير سيولة مطمئنة للعمالء .  وسيتطلب ذلك من الجهات 
الدقيق التجاهات صافي  التحليل  المالية  المقدمة للخدمات 
لتحفيز  استخدام  بوسائل  والخروج  اآلخر،  تلو  موقعاً  النقد، 
خدمة إيداع أو صرف النقود حسبما يلزم .  فعلى سبيل المثال، 
أدوات  طريق  عن  النقد  في  المحلي  النقص  مواجهة  يمكن 
ادخار جديدة جذابة أو تشجيع مزيد من أصحاب األعمال  على 
دفع الرواتب في الحسابات؛ ويمكن مواجهة الفائض المحلي 
يمكن  التي  الفواتير  مجموعة  زيادة  طريق  عن  النقد  في 
سدادها لدى  الوكالء أو عن طريق تقديم قروض أكبر للقطاعات 

المناسبة . 

موارد  استخدام  أي  الثاني،  التكلفة  بعنصر  يتعلق  فيما  أما 
الوكاالت  تكون  أن  يجب  هل  الحيز(:   العاملين،  )وقت  المتجر 
الوكالة  بنشاط  االبتعاد  طريق  فعن  متاجر؟  المصرفية 

عامة  مصروفات  لديها  التي  الوطيدة  المتاجر  عن  المصرفية 
أعلى، ومعتادة على الحصول على  هوامش أعلى على مبيعات 
النقود  إيداع وسحب  الممكن خفض تكلفة  المنتجات، فمن 
في المجتمعات األكثر فقراً، وفي الوقت نفسه خلق  أنشطة 
جديدة لكسب العيش.  ومن ثم يمكن أن نحول تيسير وصول 
لممارسة  جديدة  فرص  إلى  المدفوعات  أنظمة  إلى  الناس 
األعمال أمام الناس، وبالتالي يمكننا  االنطالق إلى ما هو أكبر 
اإلقبال  من محفزات  بوصفهما  والتكلفة  الراحة  عنصري  من 

على الخدمة . 

وثمة سابقة قوية :  فمن بين المليون بائع لبطاقات شحن أرصدة 
الفلبين،  نظامي  Smart Money  أو  CashـG  في  في  الهاتف 
إضافة إلى العديد من متاجر “ساري ـ ساري” الصغيرة، يوجد 
عدد من الشباب الذي يعملون كباعة “مستقلين” في دوائرهم 
االجتماعية.  وعليه يمكننا أن نتخيل نوعاً جديداً من محصلي 
المصرفية  الخدمات  تكنولوجيا  يستخدمون  الذين  السوسو 
المقدمة بدون فروع بنكية  لضمان تحقيق مستوى أعلي من 
بين  ومن  معه .   المتعاملين  للمستخدمين  والثقة  الخدمة 
يمكننا  حيث  الفواتير :   مدفوعات  الواعدة،  األخرى  المجاالت 
هواتفهم  يستخدمون  جوالين  فواتير  دافعي  أيضاً  نتخيل  أن 
المقابل،  وفي  العمالء،  عن  بالنيابة  فواتير  لدفع  المحمولة 
يحصلون على  رسوم .  وقد ال ينجح ذلك النموذج في كل مكان، 

ولكنه يستحق البحث . 

التحدي الثالث :  توفير حسابات المعامالت 
للجميع

المالية  الخدمات  على  الحصول  على  القدرة  تعميُم  يتطلب 
معاً  تقوم  التي  المالية  المؤسسات  من  مجموعة  وجودَ 
بتسويق خدماتها وبيعها  إلى جميع قطاعات السكان .  ويجب 
المالية وضع نماذج أعمال تتيح لها أن ترى  على المؤسسات 

أن جميع قطاعات العمالء يمكنها أن تحقق أرباحاً . 

ولننظر إلى األمر من وجهة نظر العميل :  فقد تحدثنا حتى اآلن 
عن االستخدام )توسيع نطاق الخدمات وزيادة عدد المعامالت(، 
ولكن ماذا عن القدرة على الحصول على  الخدمات؟ إذا ما عرفنا 
القدرة على الحصول على الخدمات بامتالك حساب معامالت 
اإللكترونية  المدفوعات  شبكة  على  االرتساء  نقطة  وهي 
حصول  لضمان  عقبات  عدة  على  التغلب  األمر   فسيستلزم 

الجميع على حسابات معامالت : 
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تقديم  جهات  من  فئة  وجود  يلزم   • األساسية . 	 التكلفة 
منخفض  مصرفية  خدمات  نظام  ذات  المالية  الخدمات 
حسابات  العمالء(  على  يحافظ  الذي  النظام  )أي  التكلفة 
لكي تتمكن من توفير الحسابات للجميع بطريقة مربحة . 

الدخول  أصحاب  حاجة  المعلوم  من   • اإليرادات . 	 نموذج 
مدخراتهم  أرصدة  ولكن  المعامالت  إجراء  إلى  المنخفضة 
تقديم  ينبغي  لجهات  لذا  منخفضة،  الغالب  في  تكون 
الدخل  ذات  القطاعات  تستهدف  التي  المالية  الخدمات 
العائمة  باألموال  مدفوع  نموذج  إلى  تتحول  أن  المنخفض 

بدالً من ذلك  المدفوع بالمعامالت . 
الجميع  على  يجب   • بالمعلومات . 	 المتعلقة  المسائل 

الحصول على المعلومات الالزمة لفتح حساب . 

التكلفة المصرفية منخفضة  الخدمات 

المدفوعات،  شبكة  من  الكاملة  االستفادة  أحقق  لكي 
يتوفر  أن  يجب  بها،  الملحقة  االدخار  خدمات  خاصة  وبصفة 
قد  واحداً؟  سيمنحني  الذي  من  ولكن  معامالت .   حساب  لدّي 
مصادر  يمتلكون  ال  الذين  للفقراء  مشجعة  اإلجابة  تكون  ال 
إلى  ويحتاجون  قليلة،  المالية  ومدخراتهم  للدخل،  منتظمة 
تعد  ال  البنوك،  من  للعديد  وبالنسبة  معامالت  صغيرة .   إجراء 
نظمها  في  الفقراء  إلدخال  المصاحبة  والتكاليف  العائدات 

المصرفية مبررة للقيام بذلك . 

التقليدية  الرئيسية  المصرفية  النظم  تعقيدات  تنشأ 
للنظام  الشديدة  المتطلبات  من  له،  المصاحبة  والتكلفة 
المصرفي الرامية لتحقيق  الموثوقية، والدقة، واألمن؛ الحاجة 
إلى الحصول على صورة مجمعة للعميل على مستوى العديد 
من األدوات المختلفة؛ والمتطلبات  التنظيمية إلعداد التقارير .  
عامة  بصفة  الرئيسية  المصرفية  األنظمة  متطلبات  وتحدد 
أرباحاً  يحققون  الذين  الكبار،  العمالء  احتياجات  خلفية  على 
أعلى على ما يبدو .  كما تفرض اللوائح التنظيمية في الغالب 
حداً أدنى من الشروط فيما يتعلق باإلمساك بالسجالت، على 
المحاسبية  التكاليف  رفع  إلى  ذلك  ويؤدي كل  المثال .   سبيل 
األكثر  العمالء  خدمة  من  يجعل  مستوى  إلى  للعميل  الثابتة 

فقراً غير اقتصادية . 

مصرفية  أنظمة  تعد  أن  األصغر  التمويل  لمؤسسات  ويمكن 
أساسية أقل تكلفة وأكثر مناسبة الحتياجات الفقراء .  ولكن 

تخفض  أن  لها  ينبغي  حيث  كبيرة،  مشكلة  عامة  تواجهها 
 . ً تكاليف النظام الثابتة لقاعدة أصول أصغر كثيرا

في  سريع  تقدم  تحقيق  بمكان  الصعوبة  من  ذلك  ويجعل 
المعدمين،  أو  المعوزين  للفقراء  المصرفية  الخدمات  تقديم 
نهجان  ثمة  ولكن  األقل .   على  تجاري  محض  أساس  على 
أساسيان يمكن أن تنتهجهما أطراف السوق العاملة لصالح 
الفقراء، لحل تلك المشكلة .  ويتمثل النهج األول في اشتراك 
مؤسسات التمويل األصغر في نظام المكتب الخلفي .  ويمكن 
أن تتولى إحدى جهات تقديم خدمات التطبيقات إنشاء النظام 
ويمكن  واستضافته .   وإدارته،  المشترك،  األساسي  المصرفي 
مصرفياً  نظاماً  تعتمد  أن  التطبيقات  خدمات  تقديم  لجهة 
أساسياً أكثر ليونة، يعكس االحتياجات األكثر جوهرية لعمالء 
مؤسسات  التمويل األصغر، وأن توزع التكلفة على حجم أكبر 
من العمالء .  ولكن من شأن ذلك أن يجعل مؤسسات التمويل 
األصغر المشاركة أكثر اعتماداً على إمكانية االتصال بالبيانات 

حتى تتمكن من الوصول  إلى التطبيق المصرفي عن بعد . 

لمساندة  مصرفي  نظام  تخصيص  في  الثاني  النهج  ويتمثل 
التخصص،  ذلك  فبفضل  المعامالت .   حسابات  ـ  واحدة  أداة 
من  الكثير  من  األساسي  المصرفي  النظام  سيتخلص 
تعقيداته، وستكون النتيجة النهائية أشبه ما يكون بالنظم 
التي تستخدمها شركات تشغيل شبكات   المدفوعة مسبقاً 
المكالمات  أرصدة  على  المحافظة  في  المحمول  الهاتف 
الخاصة بعمالئها .  وسيحقق ذلك النهج أثره بشكل خاص إذا 
المالية غير المصرفية )بما فيها شركات  سمح للمؤسسات 
تشغيل شبكات المحمول ذاتها(  بإصدار بطاقات سابقة الدفع 
شأن  ومن  اإللكترونية .   األموال  أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو 
السماح لألطراف ذات األسماء التجارية األكثر جاذبية، والتواجد 
ومعامالت  ادخار  بتقديم خدمة  الواسعة  السوق  السوقي في 
مع  المتعاملين  غير  للعمالء  يتوفر  أن  بذلك  فيمكن   محدودة، 
مما  المدفوعات،  شبكة  إلى  لالنضمام  بديل  مسار  البنوك 
سيحفز المنافسة على  تقديم الخدمات المالية على مستوى 
قاعدة الهرم المهمشة. وبالطبع يجب أن يكون هؤالء األطراف 
أموال  على  للحفاظ  الواجبة،  العناية  اتخاذ  بعد  مرخصين 

الجمهور.

فإذا ما فشل السوق في تحقيق اشتمال واسع بصورة كافية 
على الرغم من اتخاذ تلك البدائل منخفضة التكلفة، فسيبقى 
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في  األول  الخيار  يتمثل  صرامة .   أكثر  خياران  آخران  للحكومة 
إلزام البنوك بتوفير القدرة الشاملة على الحصول على حساب 
للعمالء(،  ويعني  محددة  سعرية  نقطة  )عند  محدد  أساسي 
ذلك في الواقع مطالبة البنوك بدعم العمالء الخاسرين من بين 
الممارسة شائعة  هذه  وتعد  العمالء .   من  األوسع  المجموعة 
العمالء جغرافياً  يتم توسيط رسوم  المرافق، حيث  في قطاع 
الهاتفي  سواء  الخط  عن  القيمة  نفس  العميل  يدفع  )كأن 
االختالف  من  الرغم  على  الحضرية،  أو  الريفية  المنطقة  في 
المصرفية،  الخدمات  حالة  في  ولكن  التكلفة(.   في  الكبير 
سيكون ذلك غير فعال في الغالب :  فسيكون لدى البنوك أدوات 
ستهمل  ولكنها  محافظها،  في  التكلفة  منخفضة  إجبارية 
قيام  في  فيتمثل  الثاني  الخيار  أما  فعالة .   بطريقة  تسويقها 
الحكومات بتقديم دعم لكي يبدو العمالء الفقراء والمقيمون 
ال  ولكننا  بالنسبة  للبنوك .   ربحية  أكثر  الريفية  المناطق  في 
نعرف حتى اآلن مدى األثر االقتصادي لتحقيق االشتمال المالي 

العام، وما إذا كان يبرر اتخاذ تلك السياسة . 

نماذج اإليرادات غير التقليدية

التكلفة  منخفض  مصرفي  لنظام  البنوك  تطبيق  يكون  لن 
مصالح  على  التركيز  أو  االشتمال  لتحقيق  كافياً  ضماناً 
منخفضة،  ادخارية  أرصدة  الفقراء  المتالك  ونظراً  الفقراء .  
التقليدي  اإليرادات  نموذج  من  تتحول  أن  كذلك  لها  فينبغي 
المدفوع باألموال العائمة  إلى نموذج مدفوع بالمعامالت .  كما 
للخدمات  المتعدد  للبيع  وسائل  تصمم  أن  أيضاً  عليها  يجب 
على  التأمين  إلى  المدخرات  إلى  المدفوعات  )من  العمالء  إلى 

سبيل  المثال( لتحسين ربحية العميل . 

التعرف على العميل

في  التكلفة  منخفضة  مدفوعات  شبكات  وجود  لنفترض 
قريتنا )على الهواء، في متاجر التجزئة(.  فهل يمكنني في هذه 
ثمة  األسف،  مع  أريد؟  التي  بالطريقة  أستخدمها  أن  الحالة 
أشياء يجب أن تعرفها الجهات المقدمة للخدمة عني، وبدون 
لي .  فهناك بعض  الخدمات  المعلومات، سترفض تقديم  تلك 
المدفوعات  بشبكة  تلحق  أن  يجب  التي  المعلومات  مصادر 
منخفضة التكلفة التي سبق الحديث عنها، من أجل تحقيق 

القدرة  الشاملة على الحصول على الخدمة . 

الشرط  وهو  الهوية  بإثبات  والجوهري  األول  الجانب  يتعلق 
القانوني الذي تفرضه قواعد مكافحة غسل األموال ومحاربة 
له  تتيسر  أن  مواطن  كل  على  يجب  ثم،  ومن  تمويل  اإلرهاب .  
يمكن  أشياء  بعض  وثمة  هويته .   يثبت  ما  إبراز  على  القدرة 
أو  واحدة  بطاقة  وجود  ضمان  ذلك :   لتيسير  فعلها  للدولة 
مجموعة من البطاقات الموثوقة والتي تغطي بشكل فردي أو 
إلكترونياً  القدرة على  الوصول  وتوفير  السكان؛  جماعي كامل 
إلى قواعد بيانات تسمح للجهات المقدمة للخدمات بالتحقق 
والسماح  ألطراف  لها؛  المقدمة  الهوية  بطاقات  صالحية  من 
)مضاهاة  الهوية  بطاقات  من  المادي  بالتحقق  معتمدة  أخرى 
للخدمة  المقدمة  الجهات  عن  نيابة  والتوقيعات(  الصور 
بعض  توضع  وربما  بالمخاطر .   مرتبطة  لحدود  معقولة  وفقاً 
اإلعفاءات من متطلبات إثبات الهوية في األحوال ذات المخاطر 
بأرصدة  صغيرة  االحتفاظ  للعمالء  يمكن  حيث  المنخفضة، 

وإجراء معامالت صغيرة .  

ويتعلق الجانب الثاني للمعلومات بقدرة العمالء على االقتراض .  
التأمين بصورة  القدرة على الحصول على  حيث يشكل توفير 
المصرفية  الخدمات  هاماً الستخدام  دافعاً  التكلفة  ميسورة 
المقدمة بدون  فروع بنكية .  يخضع اإلقراض لوجود عدم تماثل 
وأعرف  ملتزم؛  أني مقترض  أعرف  فأنا  المعلومات :   في  معروف 
مدى  وأعرف  عليها؛  أحصل  عندما  باألموال  سأفعله  الذي  ما 
الجهد  مدى  وأعرف  في  تمويله؛  أرغب  الذي  المشروع  جودة 
على  حصولي  حالة  في  العمل  في  سأبذله  الذي  المضني 
القرض ـ ولكن البنك ال يمكنه أن يكون بنفس ثقتي  من هذه 
إليه  المشار  التماثل  عدم  مع  التعامل  يتم  لم  وإذا  األمور .  
ائتمان  على  الحصول  إلى  سيؤدي  ذلك  فإن  المعلومات،  في 
البنك  ألن  هذا؛  ويحدث  “ترشيد  االئتمان”(.   )أو  الالزم  من  أقل 
عن  المتوقعة  العالية  االئتمانية  المخاطر  إلى  استجاب  لو 
إلى  ذلك  معينة،  فسيؤدي  عتبة  فوق  الفائدة  رفع سعر  طريق 
المرهق،  الفائدة  “المأمونين” بسبب سعر  المقترضين  إحجام 
من  المقترضين  االئتماني  الطلب  على  اإلبقاء  يعني  ما  وهو 
)ألن  الفائدة  بسعر  كثيراً  يبالون  ال  وهؤالء  فقط،  “الخطرين” 

االحتمال األكبر هو أال يتمكنوا من السداد على أي  حال(. 

السوقية  األساسية  البنية  في  العناصر  لبعض  ويمكن 
فيمكن  المعلومات.   تماثل  عدم  مع  التعامل  في  المساعدة 
التاريخ االئتماني السابق  أن تقدم تقارير عن  لمكاتب االئتمان 
للمقترضين، وهو ما يشكل مؤشراً عن “شخصية المقترض” 
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أو  مدى استعداده للسداد.  ويمكن استخدام سجالت الضمانات 
للتحقق من الملكية القانونية للعقارات التي تقدم كضمان.  
األشياء  تلك  بمعرفة  للخدمة  المقدمة  للجهات  سمح  فإذا 
أفضل  وضع  في  فستكون  أمتلكها،  التي  األصول  وعن  عني 
إذا ما رغبت في تقديمها  “السعر”  الدقيق للخدمات،  لتحديد 
لي.  ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة استخدام الخدمات المالية 
بنكية .   فروع  بدون  المقدمة  المصرفية  الخدمات  قنوات  عبر 
بنكية  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية  للخدمات  ولكن يمكن 
إيجابية  بيانات مالية  وبناء  االدخار،  أدوات  إلى  الناس  أن تجذب 
أدوات  أو على  تكون خطوة  على سبيل الحصول على االئتمان 

أخرى  . 

التحدي الرابع :  نماذج العمل القائمة على 
البيني التشغيل 

فمن  مناقشات :   من  سبق  فيما  المشاركة  موضوع  ذكر  تكرر 
مع  الحال  هو  مثلما  )تماماً  الوكالء  في  المشاركة  الممكن 
ويمكن  وظيفتها(،  الوكالء  يؤدي  التي  اآللي  الصراف  ماكينات 
االئتمان  مكتب  أن  كما  المحمول،  نظام  الهاتف  مشاركة 
االشتراك  أيضاً  ويمكن  بل  الحال،  بطبيعة  اآلخر  هو  مشترك 
في النظام المصرفي األساسي كما  هو الحال في ظل نموذج 
تقديم  جهات  تلجأ  وقد  التطبيقات  .   خدمات  تقديم  جهات 
أو  القنوات  بناء  من  بدالً  المشاركة  إلى  المالية  الخدمات 
التكاليف،  تماماً :  لخفض  نفعية  لدواع  بها  الخاصة  األنظمة 
االنتشار  نطاق  وتوسيع  السوق،  إلى  الدخول  خطى  وتعجيل 
أكثر مما لو كانت بمفردها .  إن مشاركة أكثر األشياء الصغيرة 
مع جهات تقديم الخدمة األخرى يتيح لجهة تقديم الخدمة 
زيادة  ذلك  سواء  أكان  إليها،  بالنسبة  هام  هو  ما  في  التركيز 
معينة .   أسواق  استهداف  أو  النوعية  األساسية  الكفاءات 
الوفورات  تستغل  أن  الخدمة  تقديم  لجهة  يمكن  وبذلك، 
الكبيرة المتحققة في مجال أنشطتها، في الوقت الذي تقوم 

فيه بتوسيع نطاق  عروض الخدمات المقدمة لعمالئها . 

أحد  المشاركة  أساس  هو  الذي  البيني  التشغيل  ويمثل 
من  يستثنى  وال  شبكي،  نشاط  أي  في  األساسية  االعتبارات 
ذلك شبكات  المدفوعات .  وعودة مرة أخرى إلى العميل :  فبمجرد 
أن يمتلك العميل حساباً، فسيرغب في استخدامه في العديد 
تعود  التي  القيمة  تتوقف  الواقع،  وفي  المدفوعات .   أنواع  من 
األصدقاء،  عدد  على  الشبكة  إلى  االنضمام  من  العميل  على 

والمؤسسات  العامة،  العمل،  والمرافق  في  األخرى  واألطراف 
المالية، والوكالء وغيرهم، المتصلين بتلك الشبكة .  فإذا كان 
االتصال  للحسابات  المصدرة  المؤسسات  جميع  مقدور  في 
استخدام  الممكن  فمن  الوطنية،  المدفوعات  شبكة  بنفس 
سداد،  عملية  أية  إجراء  أو  النقود  وسحب  في  إيداع  وكيل  أي 

وستتحقق أقصى قيمة لجميع العمالء، من حيث المبدأ . 

إال أن الصورة أكثر تعقيداً على جانب العرض .  فجهات تقديم 
ذلك  كان  كلما  العمالء  عدد  زاد  كلما  بأنه  تعتقد  الخدمة، 
أفضل، لذلك ستعمل المؤسسات الكبيرة على الحفاظ على 
في  اآلخرين(  مع  تعمل  لن  )أي  مغلقة  شبكة  عمالئها  ضمن 
ميزة  إلى  وتحويلها  الكبيرة  أحجامها  من  لالستفادة  محاولة 
سيحصد  واألنظمة،  العمالء  مشاركة  حالة  ففي  نسبية .  
المنافسون األصغر حجماً مكاسب أكبر مما ينبغي لهم؛ حيث 
يعد التشغيل البيني في حقيقة  األمر أحد عوامل “المساواة” 
مبكرة  مرحلة  في  إلزامياً  البيني  التشغيل  كان  لو  و  الهامة.  
من إنشاء الشبكة، فقد يؤدي ذلك فعلياً إلى قتل االبتكار ووأد 
ما  شبكة  إنشاء  في  االستثمار  َفلِم  وعليه،  النمو  .   محفزات 
وتنميتها، إذا كان اآلخرون يمكنهم التسلق عليها الحقاً في أي 

وقت ويستفيدون استفادة كاملة من  حجم الشبكة؟

تجاه  مبرراً،  شديداً  حذراً  التنظيمية  الجهات  تتوخى  وبالفعل، 
مغبة اإللزام بذلك األمر  .  فمن األفضل عموماً أن يترك لألسواق 
الجهات  بين  )فيما  الكلي  والتسعير  األمثل  التوقيت  تحديد 
المقدمة للخدمة( الذي يدفع باتجاه تحقيق  التشغيل البيني، 
وفي الوقت نفسه يقدر المساهمات والميزات التفاضلية التي 
البيني   التشغيل  قابلية  تعني  وال  يمكن لكل طرف تحقيقها. 
“المجانية”، ولكن إذا كانت األسعار التعويضية فيما بين األطراف 
ل على العميل،  فبالطبع سينصرف العمالء  مبالغاً فيها، وتُحمَّ
عن تلك الخدمات، وستصبح مزايا التشغيل البيني حبراً على 
ورق .  ويجب على الجهات التنظيمية أن تراقب بعناية ديناميات 
المنافسة في شبكة المدفوعات، ولكن يجب عليها أن تحجم 

عن التدخل بتهور  أو بعصبية مبالغ فيها . 

التعاون  إدارة  كيفية  الرئيسية  المسألة  تصبح  ثم  ومن 
الخدمة  تقديم  جهات  مع  التعاون  بروح  العمل  التنافسي :  
يمكن  البيني،  للتشغيل  قابلة  لشبكة  أساس  لبناء  األخرى 
لكل طرف في إطارها اجتذاب  العمالء الجدد من بين المجموعة 

األوسع من الناس بطريقة تنافسية.
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المشتركة  الوكالء  لشبكة  الكامل  السيناريو  لتحقيق 
يتم  أن  يجب  شخص،  أي  إلى  شخص  أي  من  والمدفوعات 

التشغيل البيني على  مستويات عدة : 

بها  يتعامل  التي  البيع  نقاط  وحدات   • الطرفية . 	 المعدات 
البنوك  الدفع ألي من  أدوات  تقبل  أن  والتجار، يجب  العمالء 
أساسية  بنى  نشر  إلى  التجار  فسيضطر  وإال،  المشاركة .  
ومكلفاً  مرهقاً  سيكون  الذي  األمر  وهو  بنك،  بكل  خاصة 

على التجار المتعاملين مع أكثر من  بنك .

 • النقد،	 )لسحب  العمالء  تعليمات  المعامالت.    تحويل 
المؤسسات  بين  تمر  أن  يجب  الحساب(  تحويل  اإليداع، 
بصورة  آنية،  المعاملة  طرفي  من  كل  في  المعنية  المالية 
وبحيث ينهي العميل العملية مع ماكينة الصراف اآللي أو 
التو )نقوده في  وفي  لدى الوكيل المصرفي وهو راض تماماً 
وسيشكل  التحويل(.   تأكيد  أو  إيداع،  معه  إيصال  أو  يده، 
كانت  ولو  حتى  للعميل،  بالنسبة  المعاملة  نهائية  ذلك 
بعمل  البنوك  تقم  ولم  آخر،  بنك  حساب  في  المعاملة 

التسوية فيما بينها بعد . 
التي  العمالء  حسابات  معامالت   • البنوك . 	 بين  المقاصة 
حتى  بها،  تقارير  تُسجل  أن  يجب  متعددة،  بنوك  عبر  تمر 
تتمكن البنوك المعنية من تتبع مقدار المبالغ المدينة بها 
وبالنسبة للمعامالت الصغيرة، يتم تسجيلها  بينها .   فيما 
ومقاصتها دورياً .  كما تتيح وظيفة المقاصة أيضاً للجهات 
العامة طلب  المرافق  بأعداد كبيرة مثل  للفواتير  المصدرة 

تعليمات الدفع من عمالئها من بنوك  متعددة . 
• يجب تسوية المبالغ المستحقة بين  التسوية بين البنوك . 	
البنوك من وقت آلخر )أي يجب أن تنقل األموال فعلياً من بنك 
الحسابات  بين  األموال  تحويل  طريق  عن  ذلك  ويتم  آلخر(.  
ـ  عليه  بنك مقاصة متفق  لدى  بنك  بها كل  يحتفظ  التي 

عادة ما يكون البنك المركزي  . 

تلك  من  أي  على  البيني  التشغيل  تحقيق  للبنوك  ويمكن 

أن  إال  بينها .   فيما  ثنائية  اتفاقيات  إبرام  طريق  عن  المستويات 

األكثر شيوعاً هو االعتماد على مؤسسات معينة لتقوم بكل 
الصراف  ماكينات  طريق  عن  األموال  تحويل  األدوار :   تلك  من 
اآللي أو إلكترونياً ـ محول المدفوعات عن طريق نقاط البيع أو 
البطاقات، غرفة مقاصة  مؤتمتة، ونظام للتسويات اإلجمالية 
اآلنية، على التوالي .  وعادة ما يكون العنصران األوالن مملوكان 

الثالث .   العنصر  المركزي  البنك  يمتلك  بينما  بنوك،  التحاد 
ويمكن وجود العديد من المحوالت أو غرف المقاصة المؤتمتة 
من  لتبدو  بينها  فيما  الربط  الممكن  من  ولكن  المتنافسة، 

وجهة نظر  العمالء كأنها تعمل فيما بينها بال حدود فاصلة . 

المبدأ،  حيث  من  البيني،  التشغيل  نظام  أن  الرغم  وعلى 
المعامالت،  لتجميع  نتيجة  الكفاءات  من  أعلى  مستوى  يوفر 
كان  إذا  الواقع  أرض  على  تتجسد  قد  ال  الكفاءات  تلك  أن  إال 
اتخاذ قرارات مشتركة سينتج قرارات دون المثلى فيما يتعلق 
تحقيق  حالة  في  وحتى  األساسية .   البنية  في  باالستثمار 
التكلفة  منخفضة  خدمات  إلى  تترجم  ال  فقد  الكفاءات، 
جهاُت  المزايا  على  استحوذت  إذا  النهائيين  للمستخدمين 
سيطرة  لديها  التي  المشتركة  األساسية  البنية   تشغيل 

خانقة على سلسلة تجهيز المعامالت بأكملها . 

الخالصة

في البيئة المصرفية التقليدية التي تتسم بوجود قنوات توزيع 
خاصة عالية التكلفة وأنظمة مكاتب خلفية، تؤدي التكاليف 
إلى  للعمالء،  بالنسبة  المرتفعة  وغير  المباشرة  المباشرة 

انتشار محدود للغاية للحسابات الجارية فيما بين السكان.

ويستطيع العديد من الفقراء والمقيمين في المناطق الريفية 
المصرفي  النظام  خدمات  استخدام  دون  معيشتهم  تدبير 
غير  من  الخيار  ذلك  يعتبر  للبعض  وبالنسبة  الرسمي .  
في  نقص  أو  للبنوك،  المادي  الوجود  انعدام  بسبب  إما  الوارد، 
المستندات الالزمة، أو التكلفة  المانعة .  وفي نظر آخرين يعد 
مقارنة  واضح  غير  أو  للغاية  ضعيفاً  المتصورة  القيمة  عرض 
أمور  مدخراتهم  لتدبير  ينتهجونها  التي  الحالية  باألساليب 
الفراش،   مرتبة  تحت  النقود  إخفاء  بينها  من  ومدفوعاتهم، 
وفي  ذلك .   إلى  وما  الماشية،  أو  المادية  السلع  في  االدخار   أو 
إلى  إضافة  عامة،  تصورات  إلى  راجعاً  األمر  كان  ربما  البعض، 
وعي غير كاف بما تقدمه البنوك، مما يجعل الناس يحجمون 
عن  تجربة شيء مختلف عما اعتادوا فعله دائماً .  وأياً كان األمر، 
كاف  غير  الرسمية  المالية  المؤسسات  تفعله  ما  أن  فيبدو 

لجذب هؤالء العمالء المحتملين  . 

وفي بعض األحيان يقوم بعض العمالء حديثي العهد بحسابات 
االدخار بالمشاركة في الخدمة نظراً لكونها في األساس شرطاً 
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أو مؤسسة  مسبقاً  لشيء آخر :  للحصول على قرض من بنك 
تمويل أصغر، لتحصيل الراتب، الستالم حواالت من األصدقاء أو 
األسرة، أو الستقضاء  المدفوعات االجتماعية من الحكومية .  
الجهة  جانب  من  “دفع”  عن  ناتجة  االدخار  أداة  بذلك  فتكون 
العميل .   أن تكون “جذباً ”  من طرف  المقدمة للخدمة بدالً من 
وليس ثمة خطأ في ذلك: حيث يتطلب استخدام خدمات مالية 
التعامل مع شبكة مدفوعات .  ولكن  القدرة على  توفر  معينة 
ال ينبغي أن يكون ذلك سوى بداية الطريق لتحقيق االشتمال 

المالي . 

فرصاً  بنكية  فروع  بدون  المقدمة  المصرفية  الخدمات  وتتيح 
لتحقيق خفض شديد وهائل في تكاليف المعامالت، وتوسيع 
الرسمية .   المالية  للخدمات  التغطية  الجغرافية  نطاق 
ولتحفيز الطلب من خالل تلك القنوات الجديدة، من الضروري 
اإلمكانية  تلك  تحقيق  أن  إال  وجذابة .   مناسبة  أدوات  تقديم 
بالسياسات .   المتعلقة  االستفسارات  العديد من  أيضاً  يطرح 
البنى  انتشار  تحقيق  على  العمل  في  الحكومة  دور  هو  ما 
األساسية للخدمات المصرفية ومدفوعات التجزئة منخفضة 
هو  ما  المسعى،  ذلك  سياق  وفي  ربوع  البالد؟  في  التكلفة 
المزودة  االبتكارات  تعزيز  بين  فيما  الصحيح  األولويات  توازن 
تنشيط  بين  النظام؛  فيما  استقرار  وضمان  بالتكنولوجيا 
بين  فيما  البيني؛  التشغيل  باتجاه  الدفع  وبين  المنافسة 

المستهلكين؟ وبين حماية  إيجاد خيارات مالية 

للخدمة بصورة  العمالء  تبني  دون  التي تحول  العوائق  وترتبط 
أقل بمواقفهم تجاه التكنولوجيا )الخوف من التغيير، واجهات 
وغيرها(  األمنية،  الشواغل  المألوفة،  المستخدمين  غير 
المالية  والحوافز  للعمالء  المحددة  المنافع  بإيصال  مقارنة 
المقدمة  للجهات  المختلفة  بالعمل(  القيام  مبررات  )أو 
التي  ساري”  الصغيرة  ـ  “ساري  متاجر  في  ولنتأمل  للخدمات .  
أنظمة  يستخدمون  والذين  الفلبين،  في  مليوناً  عددها  يبلغ 
لشركة  التابعة  الهاتف  المحمول  عبر  المالية  الخدمات 
مكالمات  أرصدة  شحن  إعادة  في  ـ  الهاتف  شبكة  تشغيل 
اإللكترونية  القيمة  تحويل  نظام  أن  على  تدل  فهي  العمالء :  
حافز  وجود  شريطة  الواسعة  السوق  إلى  يصل  أن  يمكن 
مليون   17 يبلغ  السكان  عدد  كان  وإذا  الستخدامه .   حقيقي 
في  أسرة   17 كل  من  واحدة  أسرة  أن  يعني  ذلك  فإن  أسرة، 

تتخذ منه نشاطاً  جانبياً .  الفلبين 
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أبريل/نيسان. الفقراء، 

البنكية  “األنشطة   .2008 سيديك.  وهّنا  ماس  إغناسيو 
مذكرة  التجزئة”  خدمات  وكالء  شبكات  خالل  من  المقدمة 
المجموعة  العاصمة،  واشنطن   .47 رقم  مركزة  مناقشة 

االستشارية لمساعدة الفقراء، مايو/أيار.



مؤلف مذكرة المناقشة المركزة الحالية هو إغناسيو ماس، مستشار في 
برنامج التكنولوجيا في المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء.  يتقدم 
المؤلف بالشكر إلى غوتام إيفاتوري، وكيت ماكي، وديفيد بورتيوس، وريتش 

روزنبرغ،بوحنا سيديك، وجانيت توماس على التعليقات المفيدة التي أبدوها 
على المسودة السابقة لهذه الدراسة. 

كثيراً ما يحال إلى مواد المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء في أعمال أخرى.  وفيما يلي صيغة مقترحة لالستشهاد بالبحث الحالي:  
Mas, Ignacio. 2008. ”Realizing the Potential of Branchless Banking:  Challenges Ahead.“  Focus Note 50.

 Washington, D.C.:  CGAP, August.  
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