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إعداد إستراتيجية لتحويل األموال: 
إرشادات موجهة للجهات املقدمة للخدمات املالية التي تراعي صالح الفقراء 

مقدمة

 ً كلما أتيحت البيانات بشكل أكثر حول التحويالت املالية عبر احلدود، كلما استقطبت هذه التدفقات املالية اهتماما
ً من قبل القطاع اخلاص، واحلكومات، وهيئات التنمية على حد الســواء.1 ورغم أنه ال يتم تســجيل كل مبالغ  متزايدا
ــالت املالية في اإلحصاءات الرســمية، فإن التحويالت الرســمية تشــكّل ثاني أكبر مصــدر للتمويل اخلارجي  التحوي
للبلدان النامية، حيث تأتي في املرتبة الســابقة لكل من تدفقات أســواق رأس املال واملســاعدات اإلمنائية الرســمية. 
ً وذات  وتختلف التحويالت املالية من حيث النوعية عن املصادر األخرى للتمويل اإلمنائي إذ إنها تعتبر مســتقرة نســبيا
طبيعة تتميز مبواجهة التقلبات الدورية، حيث مييل املهاجرون إلى حتويل مبالغ مالية بشكل أكثر أثناء فترات هبوط 
ً من أنواع األموال اخلاصة التي ترســل من شــخص إلى آخر، فإنها  االقتصــاد في أوطانهم.2 وألن التحويالت متثل نوعا

تفيد الفقراء بشكل مباشر حيث يحدد الفقراء احتياجهم لها – عند الطلب.
أما من وجهة نظر اجلهات املقدمة للخدمات املالية، فإن إرســال التحويالت املالية ميكن أن يكون من أنشطة 
األعمال املربحة. فقد حققت شركة ويسترن يونيون (Western Union)  هوامش أرباح كبيرة تفوق نسبتها بحوالي 
150 في املائة تلك التي يحققها أي بنك جتاري أمريكي في املتوســط، وذلك من خالل سيطرتها على هذا السوق.3 
وقد بدأت اجلهات املقدمة للخدمات الصغيرة في اســتطالع شــرائح من الســوق لم تطرقها الشــركات الكبرى 
العاملية بعد أن اجتذبهم هذا الربح املتوقع، وذلك من خالل اســتهداف مجتمعات محددة للمغتربني و/أو حتســني 

خدمات التحويل احمللية في البلدان النامية.
وقد حوَّلت اجلهات املقدمة للخدمات املالية ممن تلبي احتياجات الفقراء نشاطها إلى سوق حتويل األموال ألنها 
ــر لها فرصة حتقيق أهدافهــا املالية وكذلك االجتماعية.4 وميكن أن حتقق حتويالت األموال إيرادات كبيرة كما ميكن  توف
ــا أداة تدفع مقابلها الرســوم.  ومن املنظور  أن تدعــم املبدأ األساســي للجهات املقدمــة للخدمات املالية، باعتباره
ــاءً على طلب  ــة بتوصيل خدمة إضافية بن ــالت األموال للجهات املقدمــة للخدمات املالي االجتماعــي، تســمح حتوي

العمالء الفقراء، بتكلفة أقل من تكلفة اجلهات الرئيسية املقدمة للخدمات.5      
ورغم أنه قد كُتب الكثير عن املزايا التي ميكن أن حتصل عليها اجلهات املقدمة للخدمات املالية التي تراعي مصالح الفقراء 
ً حول كيفية دخولها إلى ســوق حتويالت األموال.   وعمالئهــا من خالل حتويالت األموال، فإنه ال يتاح ســوى معلومات قليلة نســبيا
وتستطلع هذه الدراسة االعتبارات التنفيذية واإلستراتيجية من أجل إصدار أداة جديدة من أدوات حتويل األموال. حيث يبدأ القسم 
ــة، حجم وهيكل هذه الصناعــة واالختالفات بني  ً، بصفة عام األول بعــرض عــام لتحويالت األموال على مســتوى العالم، شــامال

شرائحها اتلفة: سواء الدولية أو احمللية، الرسمية أو غير الرسمية، املتعاملة مع األفراد أو املؤسسات.

قام بتأليف هذه الدراسة 
العرضية جينيفر إيسرن، كبيرة 
أخصائيي التمويل األصغر؛ وراني 
ديشباندي، محلل التمويل 
األصغر وكالهما يعمل باموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء؛ 
وجودث فان دورن، استشاري. 
ويود املؤلفون اإلعراب عن 
شكرهم لهؤالء األفراد وتلك 
املؤسسات على إسهاماتهم 
القيمة وتعليقاتهم الدقيقة 
والعميقة على هذه الدراسة.
هانس بون وجيرا فوريبس، بنك 
ING Postbank؛ ودونالد تيري، 
بنك التنمية للبلدان األمريكية؛ 
ودافيد جراس، الس العاملي 
لالحتادات االئتمانية؛ وآن 
هاستينجس، مؤسسة 
FONKOZE؛ وستيجن 
كالسبنس، البنك الدولي؛ وجان 
ريدبرج، استشاري؛ وإليزابث 
ليتلفيلد، وبريدجت هلمس 
وريتشارد روسينبرج، من اموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء.

هذا، ويود املؤلفون توجيه الشكر 
إلى ممثلي كافة املؤسسات 
املذكورة في الدراسة على 
ترحيبهم بتبادل خبراتهم 
املتعلقة بعمليات حتويل األموال.

اموعة االستشارية ملساعدة 
الفقراء عبارة عن احتاد يتألف من 
29 هيئة تنمية تدعم التمويل 
األصغر. ويتوافر املزيد من 
املعلومات على موقع اموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء 
على شبكة اإلنترنت: 
.www.cgap.org

إقامة خدمات مالية للفقراء



التحويل  لقنوات  الرئيسية  األنواع  الثاني  القسم  يصف  بينما 
املستخدمة لتحويل األموال، وأنواع اجلهات املقدمة للخدمات املرتبطة 
عادة بهذه القنوات، وكذلك الشراكات بني اجلهات املقدمة للخدمات، 
وأدوات التواصل اجلديدة مع العمالء املستخدمة جلعل حتويالت األموال 
الثالث  القسم  يستطلع   ،ً وأخيرا للعمالء.  مالئمة  وأكثر  تكلفة  أقل 
كيف ميكن أن تصوغ إحدى اجلهات املقدمة للخدمات املالية ممن تراعي 
االعتبار  في  واضعة  األموال،  لتحويل  إستراتيجية  الفقراء  مصالح 
واملنافسة،  التنظيمية،  واللوائح  العمالء،  أفضليات  مثل  عوامل 

والقدرات املؤسسية، والتحليل املالي، والتسويق.

سوق حتويل األموال 

تعتبر صناعة حتويل األموال صناعة معقدة إلى حد كبير، حيث تضم 
والتي  الرسمية  وغير  الرسمية  الفاعلة  اجلهات  من  كبيرة  مجموعة 
ً للتأثير  تستخدم تكنولوجيات وبنية أساسية مؤسسية تتغير سريعا
على املعامالت تلف العمالء. كما ميكن أن يقسم السوق إلى شرائح 
بعدة طرق، منها على سبيل املثال، حسب نوع العميل (من حكومات، 
النهاية  ونقاط  املنشأ  حسب  أو  أفراد)،  أو  جتارية،  أعمال  مؤسسات  أو 
(عبر احلدود كانت أو محلية)، وحسب نوع قناة التحويل (رسمية كانت 

أو غير رسمية).
ويصف هذا القسم لنا السبب في أن التحويالت املرسلة من شخص 
للجهات  بالنسبة  الصلة  ذات  التحويل  أنواع  أكثر  هي  آخر  شخص  إلى 
كما  الفقراء  من  العمالء  احتياجات  تلبي  التي  املالية  للخدمات  املقدمة 
اجلهات  من  املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  تتعلمه  أن  ميكن  ما  يشرح 
دخول  فرص  يفحص  ثم  األموال.  حتويل  خلدمات  املقدمة  الرسمية  غير 
السوق التي يتيحها أفضل نوع موثّق من طرق حتويل األموال من شخص 
القسم  هذا  يفحص   ،ً وأخيرا احلدود.  عبر  التحويالت  آخر:  شخص  إلى 

املقدمة   للجهات  توفر  قد  التي  واإلقليمية،  احمللية  األموال  حتويالت 
للخدمات املالية فرصة مساوية أو أكبر من التحويالت بني بلدان الشمال 

واجلنوب، رغم أنها ليست معروفة على نطاق واسع.

أنواع حتويالت األموال 
باإلضافة إلى التحويالت املرسلة من شخص إلى آخر، ميكن أن تشغل 
األموال،  لتحويالت  أخرى   ً أنواعا املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات 
وتشمل املعامالت التي تتم بني مؤسسات األعمال (مثل، دفع الفواتير)، 
دفع  (مثل،  األشخاص  إلى  األعمال  مؤسسات  من  األموال  وتدفقات 
مدفوعات  (مثل،  األفراد  إلى  احلكومة  من  األموال  وحتويالت  الرواتب)، 
التي  املدفوعات  وتعرف  االجتماعية).  واإلعانات  التقاعدية  املعاشات 
التي  تلك  أما  "األفراد"،  مبدفوعات  األحوال  بعض  في  العمالء  يدفعها 
مجموعة  وتقدر  "الشركات".  مبدفوعات  فتعرف  املؤسسات  تدفعها 
سوف  احلدود  عبر  واألفراد  اجلملة  مدفوعات  أن  االستشارية  بوسطن 
و 2011  عامي 2001  بني  واحلجم  القيمة  حيث  من  كبير  بشكل  تزيد 

(انظر جدول 1).6 
آخر  شخص  إلى  شخص  من  املرسلة  األموال  حتويالت  أن  ورغم 
ً من إجمالي املدفوعات على مستوى العالم، فإنها  ً ضئيال تشكل قدرا
النامية.   البلدان  في  الفقراء  ألغلبية  بالنسبة  األنواع  أهم  تكون  قد 
وتتجاوز التحويالت املرسلة من مؤسسة أعمال ما إلى مؤسسة أخرى 
وكذلك التحويالت املرسلة من مؤسسات األعمال إلى األشخاص، في 
غير  للقطاع  التابعة  األعمال  مؤسسات  معظم  قدرة  احلالي،  الوقت 
الرسمي، التي توظف العديد من فقراء في هذا العالم.   وباإلضافة إلى 
مهمة  برامج  النامية  البلدان  حكومات  من  قليل  عدد  نفذ  فقد  ذلك، 
تغطي حتويالت األموال من احلكومة إلى األفراد من أجل الفقراء.7 لذا، 
فإن مصطلح "حتويالت األموال" يشير في هذه الدراسة إلى التحويالت 

املرسلة من شخص إلى شخص آخر. 

جدول 1 املدفوعات املالية عبر احلدود حسب النوع 

2011 *2001
احلجم
(ماليني)
1977
536

2513

القيمة 
(باليني الدوالرات األمريكية) 

300
329517
329817

احلجم 
(ماليني) 
 5176

980
6156

القيمة
(باليني الدوالرات األمريكية) 

748
602914
603662

األفراد 
املؤسسات 

إجمالي

* أحدث السنوات التي أتيحت فيها البيانات الشاملة 
املصدر: مجموعة بوسطن االستشارية، مرحلة التحضير للجولة النهائية  األرقام اخلاصة بعام 2011 مجرد توقعات.  وتعرّف مجموعة بوسطن االستشارية املدفوعات على أنها 

معامالت غير نقدية، أي مدفوعات ال تشمل تبادل األموال النقدية بشكل مباشر.
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حجم وهيكل سوق حتويالت األموال 
عبر احلدود الرسمي

تشكّل عملية تسجيل حجم إرسال التحويالت املالية الرسمية داخل 
على  فبناءً  بداية.8  مجرد  احلالي  الوقت  بينها في  وفيما  محددة  بلدان 
العاملي  احلجم  الدولي  البنك  قدَّر  الدولي،  النقد  صندوق  بيانات 
للتحويالت املالية الرسمية عبر احلدود مببلغ 88.1 بليون دوالر أمريكي 
في عام 2002 و 93 بليون دوالر أمريكي في عام 2003. 9وتعكس هذه 
ً منذ عام 1970، عندما قُدر إجمالي حجم  ً مذهال األرقام منو السوق منوا
ً لبيانات البنك  التحويالت الدولية مببلغ بليوني دوالر أمريكي.10 ووفقا
على  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة   حصلت  الدولي، 
من  املائة  في   30 بنسبة   ،2003 عام  في  الدولية  التحويالت  معظم 
التدفقات العاملية، تليها في ذلك منطقة جنوب آسيا (بنسبة 18 في 
في   13 (بنسبة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  ثم  املائة)، 
املائة)، ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 10 في املائة)، ومنطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء (بنسبة 4 في املائة).11 وتقع الهند واملكسيك 
تعتبر  بينما  الدولية،  للتحويالت  املستقبِلة  البلدان  أعلى  قائمة  في 
ً البلدين الرئيسيني  الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية حاليا

املرسلني للتحويالت.12
وتسيطر شركات حتويل األموال الكبيرة واملتخصصة على السوق 
الضخمة لتحويالت األموال من شخص إلى شخص آخر، ومن بني هذه 
ومانيغرام   ،(Western Union) يونيون  ويسترن  من:  كل  الشركات 
(MoneyGram)، ومؤسسة فيغو (Vigo).  وينقسم باقي سوق حتويالت 
النقد  ومكاتب  البريد،  ومكاتب  التجارية،  البنوك  بني  الرسمي  األموال 
حتويل  مجال  في  البارزة  والشركات  االئتمانية،  واالحتادات  األجنبي، 
أسواق  على  تهيمن  مختلفة  فاعلة  جهات  إلى  باإلضافة  األموال، 
من  املائة  في   70 يستخدم  حني  في  املثال،  سبيل  معينة.13فعلى 
مهاجري أمريكا الالتينية في الواليات املتحدة شركات حتويل األموال من 
ً من  ًً أكبر نسبيا أجل حتويل األموال إلى أوطانهم، فإن البنوك تشغل جزءا
قطاع حتويالت األموال الرسمي إلى تركيا والهند والفلبني.14 ومن ناحية 
وَّل 90 في املائة من التحويالت املرسلة من روسيا إلى أوكرانيا  أخرى، يُحَ

ومن اإلمارات العربية املتحدة إلى الهند في شكل أموال نقدية.15
ميكن أن يُقدر إجمالي إيرادات هذه الصناعة عام 2003 بحوالي 18 
إلى 320  أجريت  التي  املعامالت  عدد  يصل  بينما  أمريكي،  دوالر  بليون 
ً ألن العديد من اجلهات الفاعلة في السوق تُبلِّغ  مليون معاملة.16ونظرا
عن قيمة التحويالت وليس عن عدد املعامالت، فإنه من الصعب تقدير 
محددة. سنة  في  متت  التي  الرسمية  التحويالت  عدد  إجمالي 

الشكل 1 النسبة التقديرية ملشاركة اجلهات الدولية املقدمة خلدمات 
حتويل األموال من شخص إلى شخص آخر في السوق، لعام 2003

(حسب عدد املعامالت التي أجريت) 

وستيرن يونيون 
%25

مانيغرام 
%6 أخرى

مؤسسة فيغو %55
%3

يوروجيرو
%11

 املصادر: راثا، "حتويالت العاملني،" البيانات األولية، هيئة األسواق واألوراق املالية منوذج 
رقم -10 ك؛ مانيغرام (MoneyGram)، منوذج رقم 10 ـ هيئة األسواق واألوراق املالية؛ 
موعة  التابعة   Great Hill Partners ومؤسسة  العاملية؛  األموال  حتويالت  وبيزارد، 
"Great Hill Partners Form GMT Group" التقديرات اخلاصة جليرا فوريبس وهانس 

بون، وبنك (ING Postbank)؛ وتقديرات املؤلفني.

وأفادت شركة وستيرن يونيون (Western Union)  وهي أكبر شركات 

عملية  مليون   81 حوالي  أجرت  قد  أنها  السوق،  في  األموال  حتويل 

حتويالت في عام 2003. 17 أي ما يقدر بحوالي 25 في املائة من إجمالي 

شركات  مشاركة  نصيب  ويقدر    .Bezard لتقديرات   ً وفقا السوق 

السوق،  في  األخرى  الرئيسية  الدولية  األموال  حتويل  خدمات  تقدمي 

 300 مببلغ  يقدر  الذي  املتوسط  باستخدام   ،1 الشكل  في  املوضحة 

مانيغرام  شركة  تذكرها  دولية  حتويل  عملية  لكل  أمريكي  دوالر 

أفضل  في  إرشادية  تعتبر  املئوية  النسب  هذه  ولكن    .MoneyGram

كبير  بشكل  يتباين  التحويالت  مبالغ  متوسط  إن  حيث  األحوال، 

حسب كل املنطقة على حدة، كما هو مبنيّ في جدول 2.
وتعتبر األرباح الكبيرة التي حققتها اجلهات الفاعلة الرائدة في 
شركة  سجلت  املثال،  سبيل  فعلى   .ً وضوحا أكثر  الصناعة  هذه 
وستيرن يونيون (Western Union)      بليون دوالر أمريكي كإيرادات و 
وتعتبر   20  .2003 لعام  تشغيلية  كأرباح  أمريكي  دوالر  بليون   1.23
من  املائة  في   18.5 يشكّل  الرقم  هذا  أن   (Bezard) بيزارد  مؤسسة 
مانيغرام  شركة  وتأتي  الرسمية.21  السوق  إيرادات  إجمالي 
في  الفاعلة  اجلهات  بني  من  الثانية  املرتبة  في    (MoneyGram)
السوق، حيث سجلت 737 مليون دوالر أمريكي فقط كإيرادات و 
أن  ورغم   22  .2003 لعام  تشغيلية  كأرباح  دوالر  مليون   112
نفسها  الهوامش  حتقق  ال  األخرى  األموال  حتويل  شركات 
ومانيغرام    (Western Union) يونيون  وستيرن  كشركتي 

ً واضحة. (MoneyGram)، فمازال السوق يحقق أرباحا

18

19

3.3
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جدول 2 متوسط القيمة السنوية لتحويالت املهاجرين في 
الواليات املتحدة األمريكية إلى بلدان مختارة
املبلغ

(بالدوالر األمريكي)
1104
 790
 562
 397
385

 307
 280
203

البلد

الهند 
باكستان

بنغالديش 
الفلبني

املكسيك
مصر 

السلفادور
اجلمهورية الدومينيكية

املصدر: Orozco، "حتويالت العاملني."

تشكل الرسوم وعموالت النقد األجنبي أكبر جزء من الدخل الذي 

بوسطن  مجموعة  بيانات  تشير  حيث  الشركات.  هذه  تربحه 

الرسوم  أن  إلى   2001 عام  في  األفراد  مدفوعات  حول  االستشارية 

تشكل حوالي ثلثي إجمالي اإليرادات، بينما يشكل الدخل من النقد 
التفصيلية.)23  األرقام  ملعرفة   1 ملحق  (انظر  الثلث.  حوالي  األجنبي 

ً بشكل كبير.24 كما أن الدخل العائم (غير احملصل) يعتبر ضئيال
مجموعة  بيانات  من  تظهر  التي  األخرى  املهمة  االجتاهات  ومن 
بوسطن االستشارية أن إجمالي إيرادات مدفوعات األفراد من املتوقع 
حدة.  على  عملية  كل  مدفوعات  من  اإليرادات  قلت  كلما  يزيد  أن 
حتويالت  من  كبيرة  أحجام  على  احلصول  أن  على  ذلك  من  ويستدل 
هذا  ربحية  لتحقيق  األهمية  متزايد   ً مصدرا يصبح  سوف  األموال 
حتويل  خلدمات  املقدمة  للجهات  بالنسبة  احلظ  وحلسن  العمل. 
ً.  إذ  األموال، من املتوقع أن يكون هذا النمو في إجمالي الطلب كبيرا
وغير  الرسمية  األفراد  حتويالت  أن   (Bezard) بيزارد  مؤسسة  تتوقع 
الرسمية سوف تزيد لتصل إلى 177 بليون دوالر أمريكي بحلول عام 
2006، وأن اجلهود األخيرة ملكافحة غسل األموال سوف تقلل نصيب 
الرسمية  غير  اجلهات  توفرها  والتي  العالم  مستوى  على  التحويالت 
املقدمة للخدمات من 50 في املائة في عام 1996 إلى 34 في املائة في 
الرسمية  األموال  حتويل  شركات  تركز  احلاضر،  الوقت  عام 2006. وفي 
جهود التوسع اخلاصة بها في تلك البلدان التي من املرجح أن تكون 
كالهند  اخلدمات،  لتقدمي  رسمية  جهات  إلى  بالتحول   ً تأثرا األكثر 

والصني.25

حتويالت األموال على الصعيدين اإلقليمي واحمللي 
رغم أن األبحاث في الوقت احلاضر تركز على التحويالت املرسلة 

 ً من البلدان املتقدمة إلى البلدان النامية، فإن الهجرة حتدث غالبا

داخل القارة نفسها: حيث يعيش ما يقرب من نصف املهاجرين 
محلية،  أكثر  فهي  الالجئني  حركات  أما  النامية.26  البلدان  في 
حيث ينتقل معظم الالجئني إلى بلد مجاور.27 ويقدر مجموعة 
بوسطن االستشارية أن القيمة اإلجمالية للتحويالت التي متت 
بني بلدان مناطق آسيا، وأوروبا واألمريكتني في عام 2000 وصلت 
من  تريليون   1.85 يوازي  ما  أي  أمريكي،  دوالر  بليون   168 إلى 
البلدان  بني  األموال  حتويالت  ومتثل   28.(3 جدول  (انظر  املدفوعات 
النامية فرصة كبيرة يتيحها السوق، غير أن البنية األساسية 

املناسبة للتحويالت قد حتتاج ألن تُصقل وتُطوَّر، حسب البلد.

ً واعدة  ومتثل التحويالت فيما بني البلدان النامية منفردة سوقا

وتشير  األساسية).  البنية  تفرضها  مشابهة   ً (وقيودا مماثلة 

إلى  مييلون  ريفية  واألكثر  الفقراء  املهاجرين  أن  إلى  الشواهد 

املراكز  تكون  ما   ً وغالبا  – أوطانهم  إلى  أقرب  أماكن  إلى  االنتقال 

 ً أيضا ويحولون  يكسبون  أنهم  كما  نفسها.  البلد  داخل  احلضرية 

تكون  لذا   29. ثراءً األكثر  الدوليني  املهاجرين  من  أقل  مالية  مبالغ 

هذه  ولكن  الدولية،  التحويالت  من  أقل  احمللية  املعامالت  مبالغ 

األسر  من  أكبر  عدد  إلى  وتتدفق   ً عددا أكثر  تعتبر  التحويالت 

املعيشية.30 وفي الصني وحدها، أرسل املهاجرون احملليون 45 بليون 

دوالر أمريكي من خالل اجلهات الرسمية املقدمة خلدمات التحويل 

في عام 2003. 31  ويقدم اجلدول 4 تقديرات حول إجمالي مدفوعات 

اتارة  البلدان  بعض  في  احمللي  الصعيد  على  واملؤسسات  األفراد 

لعام 2000، وهو آخر عام توفرت فيه بيانات شاملة. (انظر ملحق 1 

ملعرفة اإليرادات اإلجمالية واإليرادات املتحققة لكل معاملة على 

حدة من خالل مدفوعات األفراد على الصعيد احمللي.) أما بالنسبة 

الربحية  أن  إلى  التوقعات  فتشير  احلدود،  عبر  للمدفوعات 

املستقبلية للتحويالت احمللية ستعتمد على احلصول على حجم 

متزايد للتحويالت.

جدول 3 التحويالت بني بلدان املنطقة حسب املنطقة، 2001  

اإليرادات
(بليون دوالر أمريكي) 

2.9
11.2
3.6

القيمة
(ترليون دوالر أمريكي)

17
121
30

احلجم
(ماليني)

296 
1249
308

 األمريكتان 
أوروبا 

آسيا واحمليط الهادئ 
جتمع   .Preparing for the Endgame االستشارية،  بوسطن  مجموعة  املصدر: 

األرقام بني حتويالت األفراد واجلملة. ال توجد بيانات عن أفريقيا والشرق األوسط.
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جدول 4 املدفوعات احمللية في بلدان 
مختارة، 2001

الواليات املتحدة األمريكية 
االحتاد األوروبي 15* 

كندا
البرازيل

املكسيك
الصني
بولندا
الهند 

جمهورية التشيك
إندونيسيا

تايلند 
ماليزيا 
الفلبني
روسيا 

هنغاريا 
اإلجمالي (العالم)

القيمة
(ترليون دوالر أمريكي)

741.2
371.9
20.1
12.7
6.9
7.7
4.0
4.0
2
2

1.6
1.2
1.1
2.9
0.6

1446.1

احلجم 
(مليون)
82594
51542
 6159
21693
7476
6731
598

4242
910

 9698
1150
944

3466
622
218

220.457

Preparing for the Endgame

يشمل االحتاد األوروبي البلدان اخلمسة عشر التي كانت أعضاء في االحتاد األوروبي 
وأملانيا،  وفرنسا،  وفنلندا،  والدامنرك،  وبلجيكا،  النمسا،  وهي:    2004 عام  قبل 
والسويد،  وأسبانيا،  والبرتغال،  وهولندا،  ولكسمبورغ،  وإيطاليا،  وأيرلندا،  واليونان، 

واململكة املتحدة.
.Preparing for the Endgame ،املصدر: مجموعة بوسطن االستشارية

تعتبر آليات حتويل األموال املأمونة والتي ميكن حتمل تكلفتها 
في غاية األهمية من أجل إجراء كل من التحويالت على الصعيدين 
احمللي والدولي. كما أن خدمات التحويل احمللية هي احللقة األخيرة – 
تعمل  أن  يجب  لذا  الدولية،  التحويل  لعملية   – األخيرة"  "اخلطوة 
إلى  الدولية  التحويالت  تصل  حتى  بكفاءة  احمللية  األسواق 
حتويل  شبكات  تكون  ما   ً ولكن،غالبا املقصودين.  املستفيدين 
األموال داخل البلدان النامية محدودة بشكل أكبر من الشبكات 
الدولية ويرجع ذلك إلى البنية األساسية غير املتطورة، أو إلى عدم 
وجود جهات مقدمة للخدمات املالية التي توفر خدمات التحويل، 
املقدمة  اجلهات  أمام  فرصة  احلقيقة  هذه  ومتثل   .ً معا كليهما  أو 
املناطق  في  خاصة  للفقراء،  خدماتها  توفر  التي  املالية  للخدمات 
البعيدة أو الريفية حيث تكون خيارات التحويل شحيحة بشكل 
املقدمة  اجلهات  إحدى  استطاعت  كيف   1 اإلطار  ويصف  خاص. 
التحويالت  سوق  في  الفجوة  هذه  سد  غانا  في  املالية  للخدمات 

احمللية.

القنوات غير الرسمية 
مؤسسة  أية  حسابات  في  الرسمية  األموال  حتويالت  تُسجل  بينما 
اإلحصاءات  في  تدخل  وبذلك  احلكومية،  السلطات  تتبع  مالية 
تسجل. ال  الرسمية  غير  التحويالت  فإن  الوطنية،  االقتصادية 

اإلطار  1 الرابط الرئيسي:  اتخاذ اخلطوة األخيرة
البنك الرئيسي هو اخلزانة املركزية للبنوك الريفية في غانا، وهي عبارة عن شبكة تضم أكثر من 100 بنك متثل أكثر من 400 نقطة خدمة وبعضها في قرى صغيرة ال 
يزيد عدد سكانها على 500 شخص.  وأوضحت دراسات السوق في املناطق الريفية التي حتصل على خدمات من هذه البنوك أن العمالء كانت لديهم صعوبة في الوصول 
إلى التحويالت من املناطق احلضرية في غانا.   كما أن إمكانية التعرض للسرقة جعلت األمر أكثر صعوبة خاصة على التجار، الذين كانوا يحملون مبالغ كبيرة من األموال 

على مسؤوليتهم الشخصية ألغراض األعمال. وفي الوقت نفسه، كانت البنوك الريفية تبحث عن مصادر جديدة لإليرادات وطرق جديدة جلذب املزيد من العمالء.

واستجابة لهذه احلاجة املزدوجة، أنشأ البنك الرئيسي نظام حتويل األموال احمللي الذي أطلق عليه "الرابط الرئيسي".   حيث تستخدم هذه اخلدمة برامج محمية بحقوق 
امللكية إلدارة حتويالت األموال بني البنوك الريفية التي تستخدم رسائل مشفرة مرسلة عبر الهاتف، أو الفاكس أو البريد السريع.  ويستغرق وقت التحويل ما بني 15 دقيقة 

و 24 ساعة، وميكن أن تتم التحويالت عن طريق حساب أو في شكل أموال نقدية، حتى تكون اخلدمة متاحة للعمالء وغيرهم على حد السواء.

وإذا لم تكن لدى املنتفعني بطاقة حتديد الهوية التي تصدرها احلكومة أو جواز السفر، واللذان يطلبان عادة ألغراض التحقق من الشخصية، فيمكنهم احلضور إلى البنك ومعهم 
ً على عملية التحويل.   ويدفع املرسلون رسوم التحويل على أساس تدريجي، بناءً على املبلغ احملوَّل (وعادة ما يكون 0.5 في املائة من قيمة  ً" ليكون شاهدا "شخص معترف به محليا

لة واملتلقية هذه الرسوم .املبلغ احملول بالنسبة للعمالء، و 0.75 في املائة بالنسبة لغير العمالء). ويتقاسم كل من البنك الرئيسي والبنوك الريفية املرسِ
ً أن يستخدم الرابط الرئيسي "كخطوة أخيرة" في عملية حتويل األموال الدولية ألن البنك الرئيسي قد عقد شراكة مع أحد البنوك التجارية احمللية  كما ميكن أيضا
املرخصة من أجل التعامل مع النقد األجنبي.  ويقوم البنك احمللي بإيداع األموال املرسلة من اخلارج في احلساب املركزي للبنك الرئيسي بالعملة احمللية.  ثم يحول الرابط 

الرئيسي األموال إلى بنك ريفي حتى تدفع إلى العميل املنتفع في النهاية.

ومنذ أن أطلق هذا النظام في يونيو / حزيران عام 2003 وحتى مايو / أيار عام 2004، مت إجراء 24000 عملية حتويل تقدر بإجمالي يصل ألكثر من 27 مليون دوالر أمريكي.  
ً اآلن، وذلك رغم التحديات التشغيلية األولية التي شملت تدريب املوظفني والتسويق.  أما توسيع نطاق الوعي باملنتج في  ويؤكد جهاز اإلدارة أن هذا النظام يعمل جيدا
ً جلذب مزيد من العمالء  ً في جناح املشروع، حيث إن الرابط الرئيسي لم يصمم من أجل توليد اإليرادات فحسب، بل أيضا ً رئيسيا جميع أنحاء غانا من شأنه أن يلعب دورا

للبنوك الريفية.

املصدر: مقابلة مع إميانويل ياو ساربوجن، مدير الرابط الرئيسي، بالبنك الرئيسي، 21 يونيو / حزيران 2004. 
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يُقدّر اخلبراء إجمالي قيمة التحويالت النقدية التي متت من خالل قنوات غير 

أو  العائلة،  خالل  من  أجريت  التي  تلك  املثال  سبيل  على  (ومنها  رسمية 

األصدقاء، أو قنوات حتويل غير موثقة) بنسبة تتراوح بني 40 و 100 في املائة 

من حجم التحويالت الرسمية العاملية.32 فعلى سبيل املثال، تقدر دراسات 

مالي  إلى  فرنسا  من  األموال  حتويالت  نصف  من  أكثر  أن  العهد،  حديثة 

والسنغال تتم من خالل قنوات غير رسمية، كما هو احلال بخصوص 85 في 

ً أن القنوات غير  ُقدر أيضا املائة من إجمالي التحويالت إلى السودان. ومن امل

الرسمية تقوم بعمليات تصل إلى ستة أضعاف حجم التحويالت الرسمية 

املرسلة إلى نيبال وثالثة أرباع كافة التحويالت املرسلة إلى الهند والصني.33 

وتقدر مؤسسة بيزارد (Bezard) أن النظم غير الرسمية لتحويل األموال في 

ضعف  إلى  قيمتها  تصل  حتويالت  تدير  أن  ميكن  األوسط  والشرق  آسيا 

بواقع  املناطق  هذه  في  الرسمية  النظم  طريق  عن  جترى  التي  التحويالت 
مرتني ونصف.34

تشير هذه الشواهد إلى أن النظم غير الرسمية تنافس بنجاح 

حتى مع املؤسسات الكبرى في سوق حتويالت األموال الرسمي. حيث 

العمالء.  تناسب  خاصة  عوامل  إلى  كبير  حد  إلى  شعبيتها  ترجع 

وبغض النظر عن اآلليات الفعلية املطبقة، تعتبر نظم التحويل غير 

الرسمية عادة أسرع، وأدق وال تتطلب الكثير من العمل الكتابي. كما 

الرسمية    التحويل  آليات  من  أرخص  عام  وبشكل   ً أيضا تعتبر  أنها 

ً ما تكون متاحة  التي تكون عرضة للوائح التنظيمية والضرائب، وغالبا
في املناطق التي ال توجد بها جهات تقدمي للخدمات من القطاع الرسمي.

من وجهة نظر العمالء، فإن النظم غير الرسمية قد تكون مألوفة 
أكثر بالنسبة لهم وبالتالي حتوز على ثقتهم بشكل أكبر من اخلدمات 
للسرقة.   التعرض  احتمال  وجود  األموال،رغم  لتحويل  الرسمية 
تثبت  وثائق  أو  شخصية  إثبات  لديهم  ليس  الذين  للعمالء  وبالنسبة 
االستخدام.  في  أسهل   ً أيضا النظم  هذه  تكون  فقد  إقامتهم،  محل 
للجهات  يحتذى   ً منوذجا العمالء  تناسب  التي  العوامل  هذه  متثل  وقد 
محددة  جوانب  إدماج  في  ترغب  قد  التي  املالية،  للخدمات  املقدمة 
للنظم غير الرسمية في العروض اخلاصة بهم لتحويل األموال.   (انظر 
غير  النظم  من  العديد  عن   ً تفصيال أكثر  وصف  ملعرفة   2 ملحق 

الرسمية لتحويل األموال التي تعمل على مستوى العالم.)

األسس التي يرتكز عليها نظام حتويل األموال  

املؤسسات   (1) هي:   رئيسية  عناصر  بثالثة  األموال  حتويل  نظم  تتمتع 
التي توفر خدمات التحويل؛ و(2) آليات نقل عمليات التحويل من نقطة 
أ إلى نقطة ب؛ و(3) واجهة العمالء التي يتم من خاللها جمع األموال من 
املرسلني و/أو دفعها إلى املنتفعني.  وكما هو موضح في الشكل 2، فإن 
إمكانية املزج بني هذه العناصر الثالثة ليست لها حدود تقريباً، فكلما 
بشكل  جديدة  مزج  طرق  ابتكار  يتم  األموال،  حتويل  صناعة  تطورت 

مستمر.

شكل 2 مكونات نظام حتويل األموال 

واجهة األفراد / احملل  
 

ماكينات الصرف اآللي

الهواتف الثابتة واجلوالة 

 
شبكة اإلنترنت

مناهج إيصال اخلدمة آليات التحويل جهات تقدمي خدمات التحويل 

البنوك 

االحتادات االئتمانية

بنوك املكاتب البريدية

شركات حتويل األموال

 
مؤسسات أخرى لتوفير 
خدمات التمويل األصغر 

ACH = املقاصة التلقائية الوطنية
SWIFT = جمعية االتصاالت السلكية والالسلكية بني املصارف على مستوى العالم في امليدان املالي

الشيكات / والشيكات 
املصرفية 

 
 *ACH/SWIFT

حوالة بريدية / جيرو

شبكات مسجلة امللكية

مكاتب البريد 

أكشاك الكمبيوتر 

*
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املقدمة  اجلهات  بني  شراكات  عقد  هذه  املزج  طرق  تتطلب  قد  ولكن، 

ً محددة من اجلهات املقدمة للخدمات املالية  للخدمات، حيث إن أنواعا

التحويل.   آليات  من  معينة  أنواع  استخدام  من   ً غالبا القانون  مينعها 

ويناقش هذا القسم باختصار املوضوعات التالية:

آليات التحويل الشائعة 

القيود التي متنع اجلهات املقدمة للخدمات املالية من استخدام 

هذه اآلليات

املقدمة  اجلهات  أبرمتها  التي  املؤسسية  الشراكات  أنواع 

آليات  من  أوسع  نطاق  إلى  الوصول  أجل  من  املالية  للخدمات 

التحويل

إمكانيات  لتسهيل  تستخدم  التي  العمالء  لواجهات  املتزايد  العدد 

الوصول إلى خدمات حتويل األموال بالنسبة للعمالء الفقراء.

آليات التحويل 
حتت   ً حاليا املستخدمة  األموال  حتويل  آلليات  الرئيسية  األنواع  تندرج 

والتي  الورقية  املستندات  على  تعتمد  التي  النظم  رئيسيتني.   فئتني 

تشمل أدوات مثل شيكات البنوك واحلواالت البريدية.   ويجري بشكل 

التسويات  نظم  مثل  إلكترونية،  بنظم  األدوات  هذه  استبدال  متزايد 

األموال،  حتويل  شركات  تشغلها  التي  والشبكات  اآلنية،35  اإلجمالية 

وشبكات فروع البنوك الداخلية. وكما هو موضح في جدول 5، ميكن 

تقسيم هذه اآلليات إلى فئات مختلفة، بناءً على ما إذا كان العمالء 

مطالبني بفتح حساب في إحدي املؤسسات املالية أم ال ؟ وذلك حتى

يتسنى لهم إرسال أو استقبال احلواالت النقدية.  (هذا الشرط يعتبر 

العديد  إن  حيث  الفقراء،  للعمالء  بالنسبة  املهمة  االعتبارات  من 

منهم ليست لديهم حسابات بنكية.)

في  األموال  لتحويل  مستخدمة  رئيسية  أدوات  خمس  وهناك 

املقدمة  اجلهات  من  مختلفة  أنواع  وتتمتع  الرسمية،  السوق 

للخدمات املالية بإمكانية الوصول إلى أدوات مختلفة.

الشيكات والشيكات املصرفية 
األصلية  الصور  من  املصرفية  والشيكات  الورقية  الشيكات  تعتبر 

لتحويالت  الرئيسية  الصورة  هي  ومازالت  املوثقة  األموال  لتحويالت 

احملددة.  الصناعية  البلدان  بعض  في  آخر  إلى  شخص  من  األموال 

قيود  إلى  عام  بشكل  املصرفية  والشيكات  الشيكات  إصدار  يخضع 

البنوك  مثل  للرقابة،  اخلاضعة  املالية  للمؤسسات  بالنسبة  القانون 

السكان،  ألغلبية  متاحة  املؤسسات  هذه  وألن  االئتمانية.  واالحتادات 

فإن نظامها سهل االستخدام.  غير أن آلية النظام تعتمد على درجة 

ً ما تكون غير موجودة  الثقة واالعتماد على اخلدمة البريدية، التي غالبا

الشيكات،  ضياع  خلطر  العمالء  يتعرض  لذا  النامية،  البلدان  في 

أن  يجب  احلاالت،  أفضل  في  وحتى  البريد.  في  املصرفية  والشيكات 

ينتظر املنتفع وصول الشيك ثم األموال لتسوية احلوالة في النظام 

املصرفي. وتتطلب املعاجلة املادية لألدوات التي تعتمد على املستندات 

الورقية أن يتحمل البنك تكاليف كبيرة خاصة في البلدان التي ترتفع 

فيها تكلفة العمالة. ولهذه األسباب، يتم باطراد استبدال الشيكات 

الورقية باملدفوعات اإللكترونية. 

جدول 5 آليات حتويل األموال الرئيسية حسب النوع 

آليات التحويل 

آليات إلكترونية آليات تعتمد على الورق

شبكات مسجلة امللكية 
لتحويل األموال 

جيرو، املقاصة التلقائية، 
(SWIFT) جمعية

متطلبات 
العميل املرسل 

مبالغ 
نقدية

حسابات 
بنكية

 حواالت بريدية 

الشيكات / 
والشيكات 
املصرفية 
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     احلواالت البريدية
تختلف  ولكنها  تقليدية،  ورقية  أدوات   ً أيضا البريدية  احلواالت  تعتبر 
من  العديد  قبل  من  وسدادها  إصدارها  ميكن  حيث  الشيكات  عن  
البريدية   املالية  املؤسسات  وتعتبر  املالية.  للخدمات  املقدمة  اجلهات 
 (Western Union) يونيون  وستيرن  مثل  األموال،  حتويل  وشركات 
تصدر  التي  الرئيسية  اجلهات  بني  من   (MoneyGram) ومانيغرام 
بنكي؛  حساب  وجود  البريدية  احلواالت  تتطلب  وال  البريدية.  احلواالت 
احلوالة  تقدمي  عند  النقدية  األموال  على  يحصل  املنتفع  إن  حيث 
بريد، أو  األموال (مثل مكتب  املفوض لدفع تلك  البريدية إلى الوكيل 
ً على  وكيل لشركة حتويل األموال، ...إلخ ). وتساعد هذه العملية أيضا
من  يتمكن  لكي  ينتظره  أن  املنتفع  على  يجب  الذي  الوقت  تقليل 
الشيكات  أو  بالشيكات  مقارنة  إليه،  احملولة  األموال  على  احلصول 
ً بيد إلى  ً ألن احلواالت البريدية يجب أن تسلم يدا املصرفية.  ولكن، نظرا

املنتفع، فإنها تكون عرضة اطر التأخير والسرقة.
من  املائة  في   1 بنسبة  البريدية  احلواالت  مبالغ  اآلن  وتقدر   
تلعب  ذلك،  من  العكس  وعلى  الرسمية.   الدولية  املالية  التحويالت 
التحويالت  أسواق  في  األهمية  منتهى  في   ً دورا البريدية  الشبكات 
احمللية في العديد من البلدان. فعلى سبيل املثال، تقوم هيئة البريد 
الوطنية في الصني بإدارة نسبة تصل إلى 90 في املائة من التحويالت 
التي تعتمد على أساس نقدي داخل الصني.  وفي بلغاريا، جتري مكاتب 
أضعاف  ثالثة  إلى  تصل  النقدية  باملدفوعات  تتعلق  عمليات  البريد 
العمليات التي تقوم بها كل البنوك التجارية مجتمعة. وعلى الرغم 
من احلجم الهائل لهذه املعامالت،  فإن قيمتها ال تتعدى نسبة 2 في 
اجتاه  وهو   - البنوك  جتريها  التي  النقدية  املدفوعات  قيمة  من  املائة 
وآسيا  الشرقية  أوروبا  بلدان  من  العظمى  الغالبية  في  ملحوظ 

الوسطى.36
التحويالت اإللكترونية37

أنظمة  من   ً وانتشارا  ً ذيوعا األنواع  أكثر  أن  جند  احمللي،  املستوى  على 
ونظام  التلقائية  باملقاصة  يعرف  ما  هي  اإللكترونية  األموال  حتويل 
تسمح  اآلليات  هذه  من  آلية  وكل   38 اآلنية.  اإلجمالية  التسويات 
وتسوية  املدفوعات  تعليمات  بتبادل  األعضاء  املالية  للمؤسسات 
تقبل  أن  التلقائية  املقاصة  أنظمة  وبإمكان   .ً إلكترونيا االلتزامات 
العمالء  من  مباشرة  أو  املالية  املؤسسات  من  املدفوعات  تعليمات 
الذين ميكنهم أن يتصلوا بهذه األنظمة باستخدام بطاقات خصم أو  
ما   ً وغالبا البنوك.  تصدرها  التي  بهم  اخلاصة  االئتمانية  البطاقات 
متتلك البنوك املركزية هذه الشبكات وتقوم بتشغيلها، على الرغم 

  

أن مؤسسات رئيسية تابعة للقطاع اخلاص  مثل مؤسسة الفيزا تقوم 
كذلك  بتشغيل أنظمة املقاصة التلقائية في بلدان معينة.

ً في االستخدام  أما على املستوى الدولي، فنجد أن أكثر األنظمة شيوعا
من أجل تسهيل التحويالت املالية اإللكترونية يتم تشغيله من قبل جمعية 
االتصاالت السلكية والالسلكية بني املصارف على مستوى العالم في امليدان 
خدمات  تقدم  التي  الصناعية  التعاونيات  أنواع  أحد  وهي   ،(SWIFT) املالي 
جمعية  تكون  ما   ً .39وغالبا األعضاء  املؤسسات  إلى   ً فورا املدفوعات  إرسال 
(SWIFT) هي اخليار األرخص بالنسبة للتعامالت عالية القيمة التي تتم بني 
للتحويالت  بالنسبة  مكلفة  تكون  أن  ميكن  ولكنها  املالية،  املؤسسات 
 (SWIFT) الصغيرة.  ولهذا السبب، فإن معظم املدفوعات التي جتريها  جمعية
مدفوعات  عن  عبارة  ولكنها  شخص،  إلى  شخص  من  فردية  حتويالت  ليست 
واملستهلكني،  األعمال  مؤسسات  بني  أو  األعمال  مؤسسات  بني  تكون  أكبر 

مثل رسوم التعليم اجلامعي.40
ويتم إجراء معظم التحويالت التي يشار إليها على أنها"  حتويالت 
الوطنية  التلقائية  املقاصة  أو    (SWIFT) جمعية  خالل   من  برقية"  
طريق  عن  تتم  التي  التحويالت  على   ً كثيرا االعتماد  ميكن  كما   .(ACH)
مثل تلك الشبكات اإللكترونية، ولكن اجلهات املقدمة للخدمات املالية 
غير املصرفية قد ال تتمتع بإمكانية إجراء مثل هذه التحويالت.  وعلى 
ً من االحتادات االئتمانية تتمتع بإمكانية الوصول إلى  الرغم من أن بعضا
اجلهات  معظم  فإن  الوطنية،  االحتادات  خالل  من  األنظمة  تلك  مثل 
املقدمة للخدمات املالية غير املصرفية تعاني من القيود التي يفرضها 

ً من نظام املدفوعات احمللي. عليها القانون ومتنعها من أن تصبح جزءا
متثل  قد  املالية   للخدمات  املقدمة  للجهات  الفنية  القدرة  أن  كما   
التكلفة،   إن  املدفوعات.  شبكات  إلى  الوصول  إمكانية  أمام  أخرى  عقبة 
وتكنولوجيا املعلومات،وقدرات املوظفني الالزمة لالتصال بأنظمة جمعية 
عقبات كئودة أمام من يريد أن  املثال ميكن أن متثل  (SWIFT) على سبيل 
أن  من  الرغم  وعلى  الصناعة.41  هذه  تعاونية  أعضاء  من   ً عضوا يكون 
تتصل  أن  األحيان  من  كثير  ميكنها في  املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات 
الناجت  التعامل  فإن  األعضاء،   البنوك  أحد  خالل  من    (SWIFT) بجمعية 
ينطوي على وقوع انتهاكات خلصوصية التنافس، حيث إن البنك الوسيط 
يحصل بالضرورة على معلومات عما تقوم به اجلهات املقدمة للخدمات 
التي  التحويالت  تكون  أن   ً أيضا وميكن  األموال.  حتويل  عمليات  من  املالية 
تتم عن طريق هذه الشبكات بطيئة، وقد يكون من الصعب تتبع األموال 

املتأخرة أو املفقودة.42
 :(Giro) جيرو

"جيرو" هو املصطلح املستخدم لإلشارة إلى املدفوعات اإللكترونية عبر 
خالل  ومن   .ًً بلدا  40 من  أكثر  في  البريد  مكاتب  تقدمها  التي  احلدود 
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هذا النظام ميكن ألصحاب احلسابات البنكية البريدية أن يرسلوا األموال 
ً - إلى حساب بريدي آخر، أو حساب بنكي، أو إلى مكتب  ً أو خارجيا - داخليا
بريد للمدفوعات النقدية. وعموماً، فإن احلصول على التحويل الذي يتم 
عن طريق نظام جيرو يستغرق مدة تتراوح ما بني يومني إلى أربعة أيام.  
اخلدمة  احلجم  الصغيرة  احلر  العمل  مشروعات  تستخدم  ما   ً وغالبا

الدولية لسداد مدفوعات التصدير واالستيراد. 
 ً ً بنكيا  وعلى الرغم من أن إرسال أحد مدفوعات جيرو يتطلب حسابا
مما  أكثر  النطاق  واسعة  مواقع  لها  بأن  تتميز  البنوك  هذه  أن  إال  بريدياً، 
تتمتع به البنوك التجارية. وتتسم املدفوعات التي يتم حتويلها عن طريق 
نظام جيرو بأنها أرخص من التحويالت البنكية اخلاصة باملبالغ الصغيرة.  
ولذلك، فإن احلواجز التي يعاني منها العمالء الفقراء تعتبر أقل من تلك 
ومن  التجارية.  البنوك  حتويالت  أو  الشيكات  على  املفروضة  احلواجز 
شمال  في  البريدية  الشبكات  أن  األمر،  هذا  على  اإلقليمية  األمثلة 
بدرجة  تشيع  والتي  احلساب  على  مبنية  جيرو  خدمات  تقدم  أفريقيا 
جتد  التي  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  والفئات  الطالب  بني  كبيرة 

صعوبة في فتح حسابات جارية في البنوك التجارية. 43

الشبكات املسجلة امللكية لتحويل األموال
أو  املنظمة  وكالء  على  الدفع  أنظمة  من  النوع  هذا  يقتصر 
ً من أنواع  املؤسسة التي متتلك الشبكة. ولكن على أية حال، فإن كثيرا
املؤسسات ميكن أن يصبح من الوكالء، مبا في ذلك البنوك، واملؤسسات 
املتعاملة  األعمال  ومؤسسات  البريد،  ومكاتب  املصرفية،  غير  املالية 

مع األفراد بأنواعها. 
كبير،  حد  إلى  العمالء  األموال  حتويل  شركات  خدمات  تناسب   
ً أو يستكمل  حيث ال تطالب املرسل وال املرسل إليه أن ميتلك حسابا
مستندات كثيرة. وتلك اخلدمات مشهورة بسرعتها: تقدم الكثير من 
شركات حتويل األموال خدمة "فورية" تسمح للمنتفع باحلصول على 
كذلك  الشركات  هذه  تشتهر  كما   .ً تقريبا احلال  في  احملولة  األموال 
الفاعلة  اجلهات  تهتم  الذي  األمر  وهو  عليها،  االعتماد  بإمكانية 
اإلعالنية  احلمالت  طريق  عن  بتعزيزه  الصناعة  هذه  في  املهيمنة 

املكثفة.
بساطة،  من  األموال  حتويل  شركات  به  تتمتع  ما  مقابل  وفي   
ميزانيات  لتمويل  ناحية،  ومن   - عليها  االعتماد  وإمكانية  وسرعة، 

اجلدول 6 مزايا وعيوب آليات حتويل األموال بالنسبة للعمالء واجلهات املقدمة للخدمات املالية 

ُقدمة العمالء اجلهات امل
للخدمات املالية

القيود املفروضة على احلصول على اخلدمة من 
قبل اجلهات املقدمة للخدمات املالية

الشيكات

احلواالت البريدية

حتويل األموال إلكترونياً

جيرو 

شركات حتويل األموال

تتسم الشيكات بالبطء، وإمكانية التعرض 
للسرقة / الضياع، كما يجب أن يتم تسليمها 

ً بيد، وتتطلب وجود حسابات بنكية من أجل  يدا
إرسالها (وليس بالضرورة من أجل احلصول عليها) 

تتسم احلواالت البريدية بالبطء كذلك، وإمكانية 
 ً التعرض للسرقة، ويجب أن يتم تسليمها يدا
بيد، وال تتطلب وجود حسابات بنكية من أجل 

إرسالها أو احلصول عليها 

تتسم هذه الطريقة بأنها أسرع من الطرق التي 
تعتمد على املستندات الورقية، وتتطلب وجود 

حسابات بنكية من أجل إرسالها واحلصول 
عليها، وهي أرخص من عمليات حتويل األموال 

التي تقوم بها شركات حتويل األموال. 
ً من أجل اإلرسال، ولكنه  ً بريديا يتطلب حسابا

ً وفرص احلصول عليه أكثر من فرص  أرخص عموما
احلصول على عمليات حتويل األموال اإللكترونية 

املصرفية. 

ميكنها القيام بعمليات التسليم الفورية، وال 
تتطلب وجود حساب بنكي، وتوجد بها العديد 

من نقاط االتصال، سعر أعلي. 

.ً تستلزم تكاليف معاجلة عالية نسبيا

.ً تستلزم تكاليف معاجلة عالية نسبيا

تتطلبه  مما  أقل  عمالة  تكاليف  تتطلب 
بالشبكة  االتصال  تتطلب  ولكنها  الشيكات، 
املفروضة  الرسوم  أن  كما  األساسية،  والبنية 
على  املفروضة  الرسوم  تلك  من  أقل  عليها 
التحويالت التي تقوم بها شركات حتويل األموال.

تتطلبه  مما  أقل  عمالة  تكاليف  يتطلب 
بالشبكة  االتصال  يتطلب  ولكنه  الشيكات، 

والبنية األساسية.

البنية  وتكاليف  متطلبات  تتنوع  أن  ميكن 
الوكالة، وتدر  ً على عالقات  اعتمادا األساسية 
مما  أكثر  بشكل   ً أرباحا  ً عموما الشركات  هذه 

تدره غيرها من آليات حتويل األموال.

ً ما يقتصر  تعتمد على القوانني احمللية، وغالبا
املالية  املؤسسات  على  عليها  احلصول 

اخلاضعة للوائح التنظيمية فقط .  

أجل  من  فقط  البريدية  املالية  احلواالت  تكون 
اجلهات البريدية التي تقدم خدمات مالية، في 
في  األخرى  األنواع  ودفع  إصدار  ميكن  أنه  حني 
العديد من اجلهات التي تقدم اخلدمات املالية.

بتحويل  تقوم  التي  اجلهات  من  لكثير  ميكن 
املؤسسات  خالل  من  إليها  الوصول  األموال 

املالية التي تقوم بإجراء الصفقات معها. 

تقدم  التي  البريدية  للجهات  فقط  ميكن 
اخلدمات املالية أن تقوم بالتعامالت، التي ميكن 
اجلهات  من  وغيرها  البريدية  اجلهات  من  لكل 

التي تقدم اخلدمات املالية أن تستقبلها. 

الداخلية،  والقوانني  التشريعات  على  تعتمد 
ً يقتصر الوكالء على البنوك، مع وجود  وأحيانا

قيود أقل على الوكالء من الباطن.  
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 التسويق الكبرى- فإنها  تعتبر بطبيعة احلال أكثر آليات حتويل األموال 
عن  التعبير  يتم  (حينما  القسم  هذا  في  مناقشتها  تتم  التي   ً غلوا
التي  العائدات  وتوضح  احملولة).  األموال  من  مئوية  كنسبة  األسعار 
تكتسبها اجلهات الفاعلة الرائدة أن هذا النوع من اخلدمات قد اجتذب 
ً من العمالء، وذلك على الرغم من أنها تبدو خالية من أية  ً هائال طلبا
تفرضها  التي  الهائلة  الرسوم  متثل  وكذلك  للعمالء.  بالنسبة  مزايا 
على  املدفوعات  عمليات  من  عملية  كل  على  األموال  حتويل  شركات 
التي  املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  يجتذب  للدخل   ً مصدرا حدة 

تنضم إلى هذه الشبكات.

وغيرها  املالية  اخلدمات  تقدم  التي  اجلهات  بني  شراكات 
من الترتيبات املؤسسية 

 ً عقدت اجلهات املقدمة للخدمات املالية التي تقدم خدماتها للفقراء عددا
حتويل  خدمات  تقدمي  أجل  من  أخرى  مؤسسات  مع  اخلالقة  الشراكات  من 
االئتمانية،  واالحتادات  البنوك،  مع  التحالفات  لها  تسمح  حيث  األموال. 
والشبكات البريدية، وشركات حتويل األموال الدولية، ومنافذ تقدمي اخلدمات 
لألفراد بزيادة نقاط القوة التي تتمتع بها (مثل القرب من العمالء واخلدمات 
القائمة اجليدة النوعية) والتغلب على نقاط الضعف التي تعاني منها (مثل 
اخلبرة احملدودة في مجال حتويل األموال، والقيود املفروضة على صفقات النقد 
 ً األجنبي، والوصول إلى إحدى أنظمة املدفوعات). ويقدم هذا القسم وصفا
شركات  مع  املالية  اخلدمات  تقدم  التي  اجلهات  تقيمها  التي  للتحالفات 

حتويل األموال، والبنوك الدولية املراسلة، واملؤسسات غير املصرفية. 
األعمال  مؤسسات  بني  والشراكات  الوكاالت  بني  العالقات  تتطلب 
وجود الثقة والشفافية.  ويجب على اجلهات التي تقدم اخلدمات املالية أن 
تكون حريصة عند اختيار الشركاء الذين تتعامل معهم، وبخاصة في هذا 
الوقت الذي يتزايد فيه عدد الشركات العاملة التي تدخل إلى سوق حتويل 
األموال. وحينما تقوم املؤسسات املتلقية بتوصيل مبلغ محول إلى أحد 
العمالء، فإنها تفترض التعرض للمخاطر االئتمانية، حيث إنها في الغالب 
ال تكون قد تلقت بعد األموال الفعلية من شركائها الدوليني وتكون في 
التي  املرسلة  اجلهات  وتعتمد    .ً قريبا ستصل  األموال  أن  تعرف  ألن  حاجة 
تقدم اخلدمات املالية على الشركاء املستقبلني في البلدان األخرى وذلك 
احلصول  يصعب  وقد  املنتفعني.  إلى  املالية  التحويالت  وصول  من  للتأكد 
على معلومات عن اجلهات التي تقدم اخلدمات املالية سواء كانت مرسلة 
املتلقية أن تقارن بني  املؤسسات  مستقبلة.  وقد يصعب كذلك على  أو 
اخلدمات  تقدم  التي  اجلهات  فإن  وباملثل،  األموال.  حتويل  شركاء  مختلف 
من  التي  باألطراف  األحوال  أغلب  في  دراية  على  تكون  ال  املرسلة  املالية 
املمكن االعتماد عليها وميكنها أن تقدم خدمات جيدة إلى العمالء في بلد 
الشركاء  على  دقيقة  حتقيقات  إجراء   ً أيضا املهمة  األمور  ومن  محدد. 
احملتملني، من حيث التأكد من خلفياتهم، والوضع القانوني، والبيانات املالية. 

عقد شراكات مع شركات حتويل األموال
قام عدد كبير من اجلهات التي تقدم اخلدمات املالية بإقامة حتالفات مع 
  ،(Western Union) يونيون  وستيرن  مثل  األموال،  حتويل  شركات 
من  جزء  ويرجع   .(Vigo) فيغو  ومؤسسة    (MoneyGram) ومانيغرام 
 ً ً فعاال عوامل اجلذب إلى البساطة: حيث تقدم شركات حتويل األموال حال
الباطن،  من  والوكالء  الوكالء  إلى  األموال  حتويل  خدمات  تقدمي  أجل  من 
وهو عبارة عن حزمة كاملة من برمجيات احلاسوب والتدريب.  وميكن أن 
وشبكة  بالفعل  املوجودة  التسويق  برامج  من   ً أيضا الوكالء  يستفيد 
تصبح  وقد  التحويل.  حجم  زيادة  على  تساعد  التي  القائمة،  الوكالء 
العالقات بشركات حتويل األموال ضرورة تنافسية بالنسبة جلهات تقدمي 
اخلدمات املالية التي تراعي مصالح الفقراء - كما حدث بالنسبة لبنك 
خدمات  نفس  يقدم  أن  إلى  حاجة  في  كان  حينما  منغوليا،  في   (XAC)
التحويل املناسبة التي كان يقدمها منافسوه حتى يستطيع االحتفاظ 

بالعمالء.
ً ما يكون التنظيم هو أهم العوامل التي تختار على أساسها   وغالبا
القانون  يقصر  البلدان،  بعض  وفي  وكالئها.   أحد  األموال  حتويل  شركات 
على   ً وأحيانا البنوك  على  األموال  حتويل  شركات  شبكات  إلى  الوصول 
االحتادات االئتمانية ومكاتب النقد األجنبي. أما العامل الثاني املهم فهو 
ورقة  أعلى  يكون  أن  ميكن  والتي  بالوكيل،  اخلاصة  الفروع  شبكة  نطاق 
مساومة عند التفاوض على وضع وكيل شركة حتويل األموال أو وكيلها 
من الباطن.   ويعتبر قرب مؤسسات التمويل األصغر من العمالء الفقراء، 
الذين تعتبرهم أحد أهم األسواق املستهدفة من عوامل جذب شركات 

حتويل األموال. 
 ومن بني املعايير اإلضافية املهمة عند اختيار الوكيل ساعات العمل، 
 ً مقدما العمالء  مستحقات  لدفع  الكافية  والسيولة  املالية،  والسالمة 
قبل ميعاد السداد. وألن عملية التحقق من هذه املعايير بالنسبة لعدد 
كبير من الوكالء ميكن أن تكون مرهقة، فإن شركات حتويل األموال عادة ما 
ما   ً وغالبا بلد،  كل  في  األساسيني  الوكالء  من  عدد  مع  بالتوقيع  تقوم 
ً للوائح التنظيمية احمللية، ميكن للبنوك  ً. وتبعا يكون هؤالء الوكالء بنوكا
من  عدد  مع  الباطن  من  وكالء  عالقات  عقود  بتوقيع  عندئذ  تقوم  أن 
مختلف اجلهات التي تقدم اخلدمات املالية.  وفي هذه احلالة، تكون عالقة 
يكون  حني  في  األساسي،  الوكيل  مع  الواقع  في  األموال  حتويل  شركات 

ً عن العناية الواجبة بوكالئه من الباطن. الوكيل األساسي مسئوال
رسوم  من  الدفع  وكيل  يخص  الذي  النصيب  تقسيم  يتم  وحينئذ 
حتويل األموال بني الوكيل والوكيل من الباطن.    ومن أجل تفادي اقتسام 
 ً احتادا تشكل  أن  ميكنها   ً حجما األصغر  املالية  املؤسسات  فإن  الرسوم، 
لكي تصبح الوكيل األساسي إلحدى شركات حتويل األموال، على افتراض 
قاعدة  و/أو  األنظمة  تكامل  من  األدنى  احلد  ميتلكون  االحتاد  أعضاء  أن 

مشتركة لتكنولوجيا املعلومات.
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 وقد استخدم هذا املنهج من قبل عدد من احتادات اجلهات التي تقدم 
في  التعاوني  االئتماني  االحتاد  رابطة  بينها  ومن  املالية،  اخلدمات 
جامايكا، التي أقامت عالقة شراكة مع شركة محلية لتحويل األموال 
نشاط  في  األموال  لتحويل  أجنبية  شركات  أربع  دمج  أجل  من  وذلك 
وفي   44 بها.  اخلاص  التجاري  االسم  حتت  األموال  حتويل  خدمات  توفير 
من  مئات  عدة  بربط   (La Red de la Gente) احتاد  يقوم  املكسيك، 
التعاونيات االئتمانية واالدخارية في هذا االجتاه من أجل تكوين شبكة 
 45 األخرى.  املالية  اخلدمات  من  غيرها  إلى  باإلضافة  للتحويالت،  توزيع 
وتضم شبكة العالقات الدولية ، وهي شركة لتحويل األموال أنشئت 
جتريها  التي  املعامالت  االئتمانية،  لالحتادات  العاملي  الس  قبل  من 
مخفضة  خدمة  على  احلصول  أجل  من  ائتمانية  احتادات  من  العديد 

التكلفة من شركات حتويل األموال القائمة. 
 ولكن تنطوي الشراكات مع شركات حتويل األموال على عدد من 
ازداد  املثال، كلما  ااطر التي تكون في حاجة إلى إدارة. فعلى سبيل 
لفرض  محاولتها  احتمال  ازداد  كلما  األموال،  حتويل  شركات  حجم 
األموال  حتويل  شركات  حتى  ولكن  وكالئها.   على  حصرية  عالقات 
مناسبة  معامالت  أحجام  حتقق  أن   ً دائما ميكنها  ال  الكبرى، 
تتطرق  لم  إذا  وبخاصة  املستقبلة،  البلدان  في  املوجودة  للمؤسسات 
إلى اجلماعاتِ املهاجرةَ ذات الصلة في البلدان املرسلة بشكل مالئم.  
ما   ً نادرا املتحدة  الواليات  في  اجلامايكيون  كان  املثال،  سبيل  فعلى 
التي األجنبية  األموال  حتويل  شركات  أوائل  من  واحدة  يستخدمون 

عالقات  جامايكا  في  التعاوني  االئتماني  االحتاد  رابطة  معها  أقامت 
شراكة — رغم أنها تستخدم على نطاق واسع من قبل املهاجرين من 
في  التعاوني  االئتماني  االحتاد  رابطة  وألن  الالتينية.  أمريكا  سكان 
ً حصرياً، فقد استطاعت أن تدعم  جامايكا قد رفضت أن تصبح وكيال
آخرين  شركاء  إضافة  خالل  من  لآلمال  ايبة  التحويل  أحجام 
األخرى  للمخاطر   ً وصفا  2 اإلطار  ويوضح  األموال.46  حتويل  لشركات 
التي تنطوي عليها العالقات مع شركات حتويل األموال ويصف كذلك 

الطريقة التي تعاملت بها اجلهات املقدمة للخدمات املالية معها.

الشراكات مع املؤسسات املالية
ميكن للمؤسسات املالية احلاصلة على ترخيصات من البنوك أن توفر 
خدمات حتويل األموال عن طريق شبكة مدفوعات إلكترونية من خالل 
إقامة عالقات مراسلة مع البنوك في البلدان أو املناطق األخرى.  ومن 
في  فونكوز  شركة  بني  القائمة  العالقات  األمر،  هذا  على  األمثلة 
هاييتي وبنك سيتي ناشيونال في نيوجيرسي بالواليات املتحدة، وبني 
كلتا  ففي  بإكوادور.  سوليداريو  وبنك  أسبانيا  في  التوفير  بنوك 
حتولها  ثم  األموال  حتويالت  بجمع  املرسلة   املؤسسة  تقوم  احلالتني، 
إلى حساب باملؤسسة املتلقية التي تقوم بتجزئة املدفوعات من أجل 
ً أن تقيم املنظمات غير  توزيعها على العمالء املستقبلني. وميكن أيضا
مع  شراكات   ،3 اإلطار  في  املذكورة  املنظمة  تلك  مثل  احلكومية، 

البنوك لتوفير خدمات حتويل األموال لعمالئها.

اإلطار 2 إدارة ااطرة في العالقات مع شركات حتويل األموال
إلجراء  الضرورية  األساسية  والبنية  اخلدمات  من  كاملة  مجموعة  املالية  اخلدمات  تقدم  التي  للجهات  األموال  حتويل  شركات  مع  شراكات  في  الدخول  يوفر  أن  ميكن 
عمليات حتويل األموال.  غير أن إبرام اتفاق وكالة مع شركات حتويل األموال ال يناسب احتياجات اجلهات التي تقدم اخلدمات املالية التي تراعي مصالح الفقراء. فقد وجدت 
إحدى مؤسسات التمويل األصغر التي لها فروع ريفية في الفلبني أن الرسوم احمللية للمسافات الطويلة من أجل االتصال مبلقم شركائها من شركات حتويل األموال قد 
حولت العالقة إلى عالقة غير مربحة، على الرغم من أن التدريب املبدئي والبرامج كانت مجانية وبدون رسوم. وباإلضافة إلى رسوم االتصال، تتكبد التحويالت تكاليف 
ً بتقييم التكلفة الكلية  ً خاصا أخرى، مثل خدمات الصراف، واهتمام اإلدارة ومساحة املكاتب. ولذلك يجب على اجلهات التي تقدم اخلدمات املالية أن تهتم اهتماما

لترتيبات العميل أو العميل من الباطن.  

وميثل وضع مراحل لتقدمي مثل تلك اخلدمات إحدى الطرق التي ميكن من خاللها إدارة مخاطر القيام بخدمات حتويل األموال. فعلى سبيل املثال ميكن إجراء طريقة وضع 
املراحل جغرافياً، من خالل البدء في نشر اخلدمات التي تقدمها شركات حتويل األموال في فروع معينة فقط. وقد استعان بنك (XAC) في منغوليا بهذا املنهج، حيث 
اقتصرت خدمات شركات حتويل األموال الدولية التابعة له خالل األشهر القالئل األولى على املقر الرئيسي.  وكلما زاد احلجم، يجب أن تكون الفروع قادرة على توفير 

خدمة حتويل األموال للعمالء بسرعة وسالسة، وهو درس تعلمه بنك (XAC) بالفعل من خالل ما قام به في مجال حتويل األموال على املستوى احمللى.

وقد ساعدت عملية وضع مراحل إلدخال خدمة التحويالت الدولية التي تقوم بها شركات حتويل األموال في فروعها على متكني البنك من تقليل تكاليف التشغيل إلى 
أقل حد ممكن قبل فتح الشبكة أمام أحجام أكبر من التحويالت املالية. ويعتبر وضع مراحل لكثافة العالقات مع شركات حتويل األموال طريقة أخرى من طرق إدارة 
ً من الباطن، وهو ما يعني أن التحويالت التي تقوم بها شركات حتويل األموال التابعة له يتم إجراؤها من خالل بنك جتاري  ااطر. وقد اختار بنك (XAC) أن يصبح وكيال
آخر يعتبر الوكيل األساسي لشركات حتويل األموال في منغوليا. وعلى الرغم من أن هذه الترتيبات تتطلب من بنك (XAC) أن يتقاسم أكثر من نصف العائد من كل 
عملية حتويل مع الوكيل األساسي، إال أنه يتفادى دفع مبلغ التأمينات النقدي الذي يتطلبه الوضع الكلي للوكالة. وإذا كانت أحجام التحويالت تولد عائدات كبيرة 

لتبرير التحول إلى وكيل كامل، فإن بنك (XAC) لديه اخليار بأن يرفع مستوى عالقاته مع شركات حتويل األموال.

املصادر: لقاءات أجريت مع جيم أندرسون و ج.تول، ببنك (XAC)،   يونيو/حزيران 2004؛ ورئيس مجلس اإلدارة، مؤسسات التمويل األصغر بالفلبني (االسم محجوب)، 23 
يونيو/حزيران 2004. 
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اإلطار 3 عقد شراكة مع أحد البنوك التجارية لتوفير التحويالت على الصعيد احمللي 

وفي الهند، تقوم منظمة أدهكار غير احلكومية بتجربة خدمة حتويل األموال على املستوى احمللي على عدد كبير من املهاجرين الذين يسافرون من والية أوريسا 
الواقعة شرقي الهند لكي يعملوا في والية غوجرات الواقعة غربي الهند. وتتمثل امليزة النسبية ملنظمة أدهكار في مجال خدمات حتويل األموال في معرفتها 
بتصميم  أدهكار تقوم  الوقت الذي كانت فيه منظمة  البعيدة. وفي  املناطق  العمالء في  باإلضافة إلى القدرة على خدمة  يفضلونه،  العمالء وما  باحتياجات 
النظام الذي تستعمله في مجال حتويل األموال، قررت أن تترك التحويل الفعلي لألموال إلى مؤسسة كوربوريشن بانك (Corporation Bank)، التي لها فروع في 

كل من واليتي أوريسا وغوجرات  والبنية األساسية للقيام بتحويالت مأمونة في الوقت املطلوب.
وعلى الرغم من وجود حتويالت بنكية منتظمة بني واليتي أوريسا وغوجرات، إال أن معظم املهاجرين ليست لديهم حسابات بنكية ويعتبرون أن التوجه ألحد 
ً. وتقوم منظمة أدهكار بجمع هذه التحويالت املالية الصغيرة وتوزيعها على أساس مركزي ووضعها في حساب واحد بالبنك.    حيث  ً مكلفا فروع البنك أمرا
 ً حاليا أدهكار  منظمة  تقوم  و  معاملة.   كل  على  املفروضة  الرسوم  يقلل  ما  وهو  التحويالت،  من  أكبر  عدد  على  املعامالت  تكاليف  بتوزيع  العملية  هذه  تقوم 
بتحسني مستوى النظام من خالل انضمام منظمات غير حكومية تخدم األحياء األخرى في والية أوريسا كوكالء توزيع، من أجل تخفيض الرسوم املفروضة 

على كل معاملة أكثر وأكثر وفي الوقت نفسه متكني املنظمات غير احلكومية من اكتساب مصدر جديد للعائدات من أجل مساندة عملها.

شراكات أخرى
مع  شراكات  بعقد  كذلك  مالية  خدمات  تقدم  التي  اجلهات  تقوم 
االئتمانية.                                                                                                           االحتادات  مثل  أخرى،  مصرفية  غير  مؤسسات 
(وهي    (FAMA) منظمة  قامت  املثال،  سبيل  على  نيكاراغوا  ففي 
مؤسسة من مؤسسات التمويل األصغر) بعقد شراكة مع شبكة من 
تستطيع  التحويالت.حيث  توزيع  أجل  من  الريفية  االئتمانية  االحتادات 
ولكنها  اخلارجية،  التحويالت  تستقبل  أن  الريفية  االئتمانية  االحتادات 
منظمة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  الريفية.  املناطق  في  متواجدة  غير 
تقدم  ولكنها  الدفع،  نظام  إلى  الوصول  على  القدرة  تنقصها   (FAMA)

لالحتادات االئتمانية شبكة تكميلية للتوزيع في املناطق احلضرية.47

وحتى لو كانت تتمتع بالقدرة على الوصول إلى أحد أنواع آليات 
روابط  بإقامة  املالية  اخلدمات  تقدم  التي  اجلهات  تقوم  فقد  التحويل، 
ً أوسع من خيارات  مع جهات أخرى حتى ميكنها أن تقدم للعمالء نطاقا
بتوفير  البريد  مكاتب  تقوم  ما   ً غالبا املثال،  سبيل  وعلى  التحويل. 
شركات  تقدمها  التي  اخلدمات  إلى  إضافة  البريدية  احلواالت  خدمة 
على  التحويل  بعمليات  القيام  من  ميكنها  ما  وهو  األموال،  حتويل 
في  تشترك  أن  االئتمانية  لالحتادات  وميكن  والدولي.  احمللي  الصعيدين 
شركات  تقدمها  التي  واخلدمات  التلقائية  املقاصة  شبكة  من  كل 
حتويل األموال، وهو ما يوفر لعمالء التحويالت فرصة االختيار بناء على 

السرعة، واملوثوقية، والتكلفة.

اإلطار 4 الهواتف اخللوية تقرب عملية حتويالت األموال

باستخدام  السلكية  اتصاالت  وشركة  لألفراد،  املالية  غير  اخلدمات  تقدمي  ومؤسسات  األموال،  لتحويل  التقليدية   الشركات  من  جديدة  مجموعة  تقوم  الفلبني،  في 
الرسائل النصية للقيام بعمليات حتويل األموال، مبا في ذلك التحويالت عبر احلدود ومدفوعات مؤسسات األعمال، مثل الرواتب والعموالت. أما آلية التحويل فهي عبارة 
عن شبكة الهواتف اخللوية لشركة سمارت لالتصاالت، والتي ميكن للمشتركني فيها أن يقوموا بتنشيط خدمة حافظة افتراضية تسمى األموال الذكية. وميكن خلدمة 
كلتا  وفي  كارد.  ماستر  بطاقة  باستخدام  تتمتع  خصم  وبطاقة  للعمالء  متصلة  بنكية  حسابات  تكون  أن  أو  خالصة  افتراضية  كحافظة  تعمل  أن  الذكية  األموال 

احلالتني، يتم التحكم في اخلدمة عن طريق الهاتف اخللوي للعميل.
وللقيام بعملية حتويل دولية، يقوم املرسل بدفع أموال نقدية إلى شركات حتويل األموال التابعة لشركة سمارت في بلده هو. وتقوم شركة حتويل األموال باستخدام 
الهاتف اخللوي إلصدار تعليماتها إلى شركة سمارت للقيام بتحويل األموال من احلافظة االفتراضية لشركة حتويل األموال إلى حافظة املنتفع. ثم يتم إرسال رسالة 

نصية إلى الهاتف اخللوي اخلاص باملنتفع تفيد جناح عملية التحويل.

األموال احملولة من  يقوموا بسحب  بإمكانهم أن  افتراضية، فإن  األموال الذكية من خالل بطاقة خصم أو كحافظة  يستخدمون  املنتفعون  ً على ما إذا كان  واعتمادا
ماكينات الصرف اآللي التي تديرها البنوك الشريكة لشركة سمارت أو احلصول على األموال النقدية من إحدى شبكات وكالء الدفع. وفي الوقت احلالي تشتمل هذه 

الشبكة على مطاعم الوجبات السريعة، ومحطات الوقود، ومحالت اإلقراض مقابل رهونات، ومراكز التسوق الكبرى، ومراكز التحصيل اخلاصة بشركة سمارت.

وفي حني يقدم هؤالء الوكالء تغطية واسعة في املناطق احلضرية، فإن التغطية تكون قليلة ومتفرقة في املناطق الريفية، وهو ما ميثل فرصة محتملة ملقدمي التمويل 
األصغر لكي يصبحوا وكالء للدفع في املناطق التي ال حتصل على خدمات بشكل كافي. وقد أوضحت املفاوضات املستمرة بني شركة سمارت واملؤسسات املالية من 

أجل الفقراء األهمية البالغة لعدد نقاط اخلدمات التي يضيفها وكيل الدفع إلى العالقة.

ويتكبد التحويل النقدي املرسل من خالل نظام سمارت ثالثة أنواع منفصلة من الرسوم التي تفرض من قبل كل من (1) الوكيل الدولي الذي يبتدئ التحويل، و(2) شركة 
سمارت (لتحويل الرسالة)، و(3) وكالء املدفوعات احملليني الذين يقومون بتحويل مبلغ التحويالت إلى أموال نقدية.  وعلى الرغم من عدد اجلهات الفاعلة، فإن مجموع 

الرسوم يكون أقل في الغالب من تلك الرسوم التي تفرض من قبل البنوك التقليدية أو شركات حتويل األموال.

*احلافظات االفتراضية عبارة عن حسابات أو مخازن للقيمة النقدية يتم إنشاؤها في شكل إلكتروني نيابة عن العميل، وفي الغالب من قبل الشركات التي تسهل 
املدفوعات ولكنها قد ال تقدم خدمات مالية أخرى.  

الثاني 2005،  يناير/كانون  لالتصاالت، 16  سمارت  شركة  العامة،  الشئون  اموعة،  رئيس  إسبرتو،  رامون  مع  مقابلة  احمللية"،  البيسو  بعملة  املصادر:كوند،"االتصال   
مقابلة مع جون أوينز، مدير، MABS/DAI،      سبتمبر/أيلول 2004 
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واجهات العمالء
هم  يأتوا  أن  العمالء  من  تتوقع  أن  على  األموال  حتويل  شركات  درجت 
 ً النقدية إلى العمالء نقدا التحويالت  بتوصيل  إليها، حيث تقوم عادة 
وكيل  مقر  في  أو  البريد،  مكاتب  أحد  في  أو  البنك،  فروع  من  فرع  في 
وفي  لألفراد.  اخلدمات  تقدمي  منافذ  أحد  مثل  األموال،  حتويل  لشركة 
اآلونة األخيرة، أدى انتشار األساليب التكنولوجية احلديثة في البلدان 
التحويالت  واستقبال  إرسال  من  العمالء  يتمكن  أن  إلى  النامية 
بأشكال وأماكن مختلفة على نطاق أوسع .48 وميكن ملثل هذه احللول 
الفرع  مبواقع  ترتبط  والتي  اخلدمات  على  املفروضة  القيود  من  حتد  أن 
وساعات العمل، في حني أن في إمكانها أن تؤدي إلى تخفيض تكلفة 
املثال،  سبيل  فعلى  البعيدة.  األماكن  في  وبخاصة  اخلدمات،  توصيل 
يتم في كل من جمهورية جنوب أفريقيا، والكاميرون، والفلبني تطوير 
           (POS) البيع نقاط  ومحطات  اخللوية  الهواتف  بني  تربط  التي  األنظمة 
بالتحرك  للعمالء  للسماح  وذلك  لألفراد  اخلدمات  تقدمي  منافذ  في 
 ً وصفا  5 اإلطار  يقدم    .(4 اإلطار  (انظر  التحويل  أموال  إلى  والوصول 
لتقدمي  الكمبيوتر  ألكشاك  الهندية  البنوك  أحد  استخدام  لكيفية 

مثل تلك اخلدمات خارج شبكة الفروع اخلاصة به.

أجهزة  إلى  باإلضافة  ازنة،  القيمة  وبطاقات  اخلصم  لبطاقات  وميكن   
ميكن  مما  آمن،  إلكتروني  شكل  في  التحويالت  بنقل  تقوم  أن  البيع،  نقاط 
العمالء من الوصول إلى التحويالت في العديد من األماكن. وتقوم البطاقات 
أو  خصم  كبطاقات  العادة  في  تستخدم  والتي  املمغنطة،  الشرائط  ذات 
من  املستخدمني  أحد  بحساب  اخلاصة  املعلومات  باستعادة  ائتمان،  بطاقات 
كمبيوتر  شريحة  على  "الذكية"  البطاقات  حتتوي  اإلنترنت.حيث  شبكة 
مدمجة فيها تقوم بتخزين بيانات احلساب على البطاقة نفسها.  وفي حني 
محطات  تتصل  أن  إلى  حتتاج  ممغنطة  شرائح  على  حتتوي  التي  البطاقات  أن 
نقاط البيع مبلقم الكمبيوتر اخلاص بأحد املؤسسات املالية للقيام بإجراء كل 
دون  الدفع  عمليات  بإجراء  تقوم  أن  ميكنها  الذكية  البطاقات  فإن  معاملة، 
ً ما يؤدي هذا األمر  احلاجة إلى أي اتصال مثلما يحدث في أغلب األحوال.   وغالبا
البنية  فيها  تكون  التي  للبيئات  مناسبة  الذكية  البطاقات  تكون  أن  إلى 

األساسية لالتصاالت السلكية والالسلكية مكلفة أو غير موجودة. 
ً استخدام وتطوير الكثير من أنظمة حتويل األموال التي  ويتم حاليا
إحدى  تقوم  املثال،  سبيل  فعلى  البطاقات.  تكنولوجيا  على  تعتمد 
االدخار  تعاونيات  في  للبيع  نقاط  محطات  بتركيب  تنزانيا  في  املنظمات 

واالئتمان (SACCOS)، املوجودة حتى في املناطق البعيدة من البالد. 

إطار 5 بنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي (ICICI ): عمليات حتويل األموال  

يقدم بنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي، وهو أحد البنوك التجارية الهندية اخلاصة والذي انبثق عن أحد بنوك التنمية الوطنية، مجموعة متنوعة وواسعة 
 "Money2India  النطاق من اخلدمات املالية، من ضمنها عمليات حتويل األموال التي يتم إرسالها إلى الهند من قبل الهنود املقيمني باخلارج.  وفي عام 2004، كانت خدمة "األموال إلى الهند

ً بتوسيع نطاق االنتشار اخلاص بها ليصل إلى مراكز القرى البعيدة عن طريق أكشاك كمبيوتر. ً للوكالء في الهند وقد قامت مؤخرا التي يقدمها البنك تتمتع بوجود 670 موقعا
ويعمل نظام أكشاك الكمبيوتر كما يلي: يقوم املرسل بإرسال التحويالت املالية إلى حساب املنتفع املوجود ببنك  الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي، 
سواء من خالل أحد املكاتب الفرعية لبنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي أو وكيل خدمة "األموال إلى الهند". ومبجرد إمتام عملية التحويل، سيقوم 
وكيل خدمة "األموال إلى الهند" بإبالغ موظف الكشك، الذي سيقوم بدوره بإبالغ املنتفع. وبعد ذلك، إما أن يقوم املنتفع باحلصول على التحويالت من بنك  الشركة الهندية 
ً مباكينة صرف آلي منخفضة التكلفة. ويقدر بنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار  احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي أو من الكشك، الذي يكون مجهزا
ً في القرى الصغيرة التي ال يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة. ويؤدي هذا اخليار إلى جذب العديد من املنتفعني في املناطق  الصناعي أنه ميكن وضع األكشاك بشكل يدر ربحا

الريفية وذلك ألنه يقلل من تكاليف املعامالت التي يتطلبها االنتقال إلى مدينة أكبر من أجل التوجه إلى أحد فروع البنك. 
وتقدم األكشاك التي يستخدمها بنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي مجموعة من اخلدمات التليفونية، واملالية، والتعليمية، وغيرها من اخلدمات. 
ويعتبر مشغلو األكشاك رجال أعمال مستقلني، ويحصلون على أجورهم من خالل العموالت التي تدفعها اجلهات املقدمة للخدمات والرسوم التي يدفعها العمالء. ويقوم رجال 
األعمال هؤالء بتحمل تكاليف إنشاء هذه األكشاك، حيث يحصلون من أجل إنشائها عادة على قرض جزئي من بنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي.  
ومبا أن بنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي ال يتكبد أية تكاليف محددة، فقد أثبت النظام فاعليته من حيث التكلفة بالنسبة للبنك من أجل توسيع 
احملدودة  الهندية  الشركة  بنك  خدمات  يقدمون  األكشاك  مشغلي  من  حوالي 150  هناك  كان  عام 2004،  منتصف  وفي  الريفية.  املناطق  إلى  ليصل  به  اخلاص  االنتشار  نطاق 
ً.  ومن وجهة نظر املشغلني، ال يكون منوذج العمل  للتسليف واالستثمار الصناعي وكان البنك يأمل أن يزداد هذا العدد ليصل إلى أكثر من 2000 مشغل في حوالي 12 شهرا
ً إال إذا مت تقدمي العديد من اخلدمات من خالل كشك واحد.  وعلى الرغم من ذلك، توضح التجارب أن األكشاك ميكن أن تكون مربحة حتى مع عدم وجود خدمة حتويل  ً وفعاال مفيدا

األموال، والتي متكن إضافتها بسهولة في وقت الحق. 
ً على تقدمي خدمة "األموال إلى الهند" ويرجع ذلك إلى عدد من الظروف املرتبطة ببعضها البعض، وهي: (1)  وكان بنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي قادرا
احملدودة  الهندية  الشركة  بنك  الحتياجات   ً مناسبا التكنولوجي  األسلوب  هذا  يعتبر   (2) األعمال،  مجال  في  مناسب  بشكل  تطبيقه  عن  يبحثون  األكشاك  نظام  ابتكروا  الذين  أن 
للتسليف واالستثمار الصناعي، و(3) أن اجلهات املقدمة للخدمات غير املالية اآلخرى مثل الشركات التي تقدم اخلدمات التعليمية واملعلومات الصحية والتشخيص الصحي، قد 
ً استخدام هذه األكشاك، حيث إنها جتعل منهم مؤسسات أعمال ذات خدمات متعددة من أجل ضمان حتقيق األرباح للمشغلني.  وقد تصعب إلى حد ما محاكاة هذه  فضلوا أيضا
ً تصعب محاكاة نظام التحويل اخلاص بخدمة "األموال إلى الهند". وعلى أية حال، قد ميثل منوذج أكشاك الكمبيوتر التي توجد بها ماكينات  الظروف في بلدان أخرى، وبالتالي أيضا

صرف آلية طريقة فعالة من ناحية التكاليف بالنسبة للجهات التي تقدم اخلدمات املالية من أجل توسيع نطاق االنتشار لعمليات حتويل األموال، إضافة إلى غيرها من اخلدمات.
املصدر:مقابلة مع بندو أنانث، مدير املبادرات االجتماعية، بنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف واالستثمار الصناعي، 15 يونيو/حزيران 2004.
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وهكذا يستطيع املسافرون أن يقوموا بإضافة أموال نقدية إلى كروت 
يقومون  ذلك  وبعد  بالعاصمة،  البنوك  أحد  في  بهم  اخلاصة  خصم 
في  املوجودة  واالئتمان  االدخار  تعاونيات  في  النقدية  األموال  بسحب 
وعلى  األموال.  من  كبيرة  مببالغ  بالسفر  ااطرة  لتفادي  وذلك  بلدتهم 
 ً صعبا  ً حتديا التجربة  واجهت  فقد  مبشرة،  تبدو  اخلدمة  أن  من  الرغم 
بطاقات  بشراء  واالئتمان  االدخار  تعاونيات  أعضاء  إقناع  في  يتمثل 
مبزايا  العمالء  توعية  أهمية  مدى  التجربة  هذه  وتوضح  اخلصم.50 

التكنولوجيات اجلديدة وكيفية استخدامها.
من  باالستفادة  الشمالية  أمريكا  في  البنوك  من  العديد  قام  وقد 
ً من أجل حتويل  تكنولوجيا كروت اخلصم لتصميم احلسابات خصيصا
ً ما يأتي مع هذه احلسابات اثنتان (أو  األموال إلى أمريكا الالتينية. وغالبا
أكثر) من بطاقات اخلصم: واحدة من أجل املرسل لكي يودع املال النقدي 
املستقبل  أجل  من  وأخرى   ،(ATM) آلية صرف  ماكينة  في  احلساب  في 
صرف  ماكينة  من  النقدية  األموال  بسحب  يقوم  لكي  باخلارج  املوجود 
آلية (ATM) مناسبة. وتعتبر منتجات فيزا جيرو أحد التنوعات املوجودة 
في هذا املشروع، وهو ما ميكِّن املرسل من أن يقوم بتحويل األموال إلى 
إلى  تسليمها  ويتم  حتميلها  إعادة  ميكن  الدفع  سابقة  بطاقة 
النقدية من  األموال  بسحب  يقوم  الذي ميكنه بعد ذلك أن  املستقبل، 
ماكينات الصرف اآللي أو من أحد جتار الفيزا.51 وتوضح مثل هذه النماذج 
احلديثة أحد األسباب التي جعلت مؤسسة بيزارد (Bezard) تتنبأ بأن منو 
الوحيد  األكبر  التهديد  يشكل  سوف  البطاقات  على  املبنية  املدفوعات 

بالنسبة لهيمنة شركات حتويل األموال على مجال حتويل األموال.52
ً حول التحويالت التي تتم في أمريكا  وقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا
كانت  اخلصم   بطاقات  باستخدام  السحب  عمليات  أن  الشمالية 
في  النقدية  التحويالت  إلجراء  املستخدمة  الطرق  من  طريقة  أرخص 

السوق.53
ً والتي تفرض على التعامالت   وعلى أية حال، فإن الرسوم املنخفضة نسبيا
التعامالت  من  األنواع  هذه  أن  كذلك  توضح  البطاقات  أساس  على  تتم  التي 
تعتبر أقل ربحية بالنسبة للجهات التي تقدم اخلدمات املالية من التحويالت 
شركات  إحدى  أو   (SWIFT) جمعية   مثل  األخرى،  اآلليات  خالل  من  تتم  التي 
ً من املتوقع في  حتويل األموال. وفي بعض األسواق، كان العمالء كذلك أكثر بطئا
استخدامهم للتكنولوجيا اجلديدة. ويعتبر توحيد استخدام شبكات ماكينات 
على  تتم  التي  التحويالت  انتشار  أمام  أخر   ً عائقا البيع  ونقاط  اآللي  الصرف 
على  متجانسة  الشبكات  تلك  تكون  أن  يجب  حيث  اخلصم،  بطاقات  أساس 

الصعيدين احمللي والعاملي لكي تتم تلك التحويالت بسالسة.
االتصال  نسبة  زيادة  من  الناشئة  العمالء  واجهات  إحدى  وتستفيد 
خيارات  األموال  حتويل  شركات  من  العديد  وضعت  وقد  اإلنترنت.  بشبكة 
وأن  اإلنترنت  خالل  من  بالتحويل  يقوموا  بأن  للمرسلني  تسمح  للخدمات 

يستخدموا  البطاقات االئتمانية أو بطاقات اخلصم اخلاصة بهم لتمويل 
من  النقدية  األموال  على  باحلصول  ذلك  بعد  املستقبلون  ويقوم  التحويل. 
مقر أحد الوكالء. وقد ظهرت كذلك على الساحة جهات لتقدمي خدمات 
التحويالت املالية متخصصة في التحويالت التي تتم عن طريق اإلنترنت. 
ً "حافظات اإلنترنت أو احلافظات  وعن طريق استخدام ما يطلق عليه أحيانا
االفتراضية"، تسمح بعض الشركات مثل شركة "باي بال" للمرسلني بأن 
االئتمان  بطاقات  أو  البنكية  احلسابات  أحد  من  األموال  بإضافة  يقوموا 
إلى  األموال  حتويل  يتم  ذلك  وبعد  بال"،  شركة "باي  حساب  إلى  وحتويلها 
يقوم  أن  املنتفع  يستطيع  ذلك  وبعد  بال".  "باي  بشركة  املنتفع  حساب 

بسحب األموال النقدية من إحدى ماكينات الصرف اآللي.      
ويضم النموذج الثالث عناصر من كال النظامني؛ نظام النقد مقابل 
النقد ونظام حافظة اإلنترنت.  وعلى سبيل املثال، تسمح شركات مثل 
أحد  على  التحويالت  بإجراء  يقوموا  بأن  للمرسلني    "Xoom" شركة 
مواقع اإلنترنت، وتعقد شراكة مع املؤسسات املالية في بلدان املقصد 
حتى يتسنى للمنتفعني أن يحصلوا على األموال دون احلاجة إلى أي من 

احلسابات البنكية أو مواقع اإلنترنت.

محددات إستراتيجية حتويالت األموال 

تواجه اجلهات التي تقدم اخلدمات املالية مشكلة تبدو بسيطة بشكل 
خادع وهي: كيفية حتويل األموال من املرسل إلى املنتفع مع حتقيق الربح. 
تتضمن  العمالء  وواجهات  التحويل،  وآليات  الشركاء،  اختيار  أن  بيد 
مجموعة معقدة من االعتبارات اإلستراتيجية. وتتضمن هذه االعتبارات 
اخلاصة  الداخلية  والقدرات  التنظيمية،  والبيئة  السوق،  عوامل 
باملؤسسة. وتتمتع اعتبارات السوق بأهمية خاصة بالنسبة جلهات تقدمي 
اخلدمات املالية التي تراعي مصلحة للفقراء التي دخلت إلى مجال حتويل 
األموال  حتويل  شركات  مع  تتنافس  أن  عليها  يجب  حيث  األموال، 
ً ما تكون متخصصة في هذا اال. وحتتاج اجلهات  املوجودة، والتي غالبا
التي تقدم اخلدمات املالية إلى أن جتد لنفسها مكانة متميزة باألسواق 

ً لذلك.  وأن تصوغ إستراتيجية حتويل األموال اخلاصة بها وفقا
مكانة  حتدد  أن  املالية  اخلدمات  تقدم  التي  اجلهات  تستطيع  ولكي 
مناسبة باألسواق، فإن عليها أن تقييم القيمة احملتملة لتقدمي خدمات 
حتويل األموال وذلك من خالل إجراء دراسة دقيقة على السوق. ويجب أن 
تقوم هذه الدراسة على حتليل بعض األسئلة، مثل إلى أي مدى يخضع 
السوق للوائح والقوانني، ومدى ضراوة املنافسة، وما إذا كانت الشركات 
احلالية العاملة في مجال حتويل األموال تلبي احتياجات العميل، أو إذا 

ما كانت توجد طريقة أفضل لتلبية هذه االحتياجات.
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ويقوم هذا القسم باستطالع الطريقة التي ميكن من خاللها للجهات 

العميل،  يفضله  ما  بتحليل  تقوم  أن  املالية  اخلدمات  تقدم  التي 

واملنافسة، والقضايا املؤسسية، وعوامل السوق والعوامل البيئية من 

أجل صياغة إستراتيجية قوية لتحويل األموال.

احتياجات وأفضليات العمالء
من هم العمالء؟

العمالء  من   ً كال تدرس  أن  املالية  اخلدمات  تقدم  التي  اجلهات  على  ينبغي 

يترتب  لها  والتسويق  األدوات  تصميم  إن  حيث  املنتفعني،  والعمالء  املرسلني 

سبيل  على  حتدد -  أن  املالية  املؤسسات  وعلى  العمالء.  هؤالء  خصائص  على 

املثال - العمر واخللفية االجتماعية االقتصادية وكذلك العالقات الشخصية 

بتحويل  الشباب  من  املهاجرون  يقوم  فهل  واملنتفعني.   املرسلني  بني  القائمة 

 ً سنا األكبر  النساء  تقوم  هل  أبنائهم؟   أم  زوجاتهم  أم  آبائهم،  إلى  األموال 

بتحويل األموال إلعالة أبنائهن؟  هل تقوم الشابات بإرسال حتويالت األموال إلى 

قدرة  على  كبير  بشكل  يؤثر  العمالء  أمناط  فهم  إن  أخوتهن؟   أو  آبائهن 

املؤسسة على تبادل بيع املنتجات املوجودة لكل من املرسلني واملنتفعني. ومن 

وبطاقات  والرهونات،  والقروض،  االدخار،  حسابات  املتصلة  األدوات  هذه  بني 

ومستواه  والكتابة  بالقراءة  العميل  إملام  درجة  وتعتبر  والتأمني.   االئتمان، 

ً من األشياء حاسمة األهمية في تصميم  التعليمي وبياناته الوظيفية أيضا

أدوات، ونظم، وإستراتيجيات تسويق مناسبة.

تقدم  التي  اجلهات  على  ينبغي   ، الدميوغرافية  املعلومات  إلى  وباإلضافة 

اخلدمات املالية التي تراعي مصالح الفقراء أن تقوم بعمل دراسة حول ما إذا 

اخلدمات  إلى  الوصول  بإمكانية   ً حاليا يتمتعون  املستهدفون  العمالء  كان 

املالية:  هل عمالء التحويالت احملتملون هم بالفعل عمالء في املؤسسة، أم في 

مع  يتعاملون  ال  أنهم  أم  املالية،  اخلدمات  تقدم  التي  اجلهات  من  أخرى  جهة 

ميكن  املعلومات،  هذه  فباستخدام  متلقون؟  أم  مرسلون  هم  وهل  البنوك؟ 

إلحدى جهات تقدمي اخلدمات املالية أن حتدد خصائص األدوات التي ستجتذب 

ً من  العمالء املستهدفني.  فعلى سبيل املثال، إذا أفادت دراسة السوق بأن كثيرا

األشخاص باملنطقة يتلقون حتويالت األموال دون أن تكون لديهم حسابات، فإن 

اجلهة التي تقدم اخلدمات املالية قد ترغب في إدخال خدمات ال تتطلب وجود 

حساب بينما تقدم احلوافز للعمالء لفتح حساب.

أين هم العمالء؟
يجب على الداخلني احملتملني إلى السوق أن يحددوا األمناط اجلغرافية 

وإلي التدفقات  هذه  تأتي  أين  من  تهمهم.  التي  التحويالت  لتدفقات 

أين تذهب؟  إذا كان العمالء املرسلون يعملون أو يعيشون في مناطق 

اتمعات  جمعيات  أو  وطنية  جمعيات  في  يشتركون  أو  مزدحمة 

احمللية، فإن التسويق املستهدف ونقاط اخلدمات امعة ستكون أكثر 

سيكون  التسويق  فإن  متفرقني،  املرسلون  العمالء  كان  إذا  أما  جدوى. 

ً وقد يقل عدد املعامالت بكل فرع مما يؤدي إلى تقليل وفورات  أكثر حتديا

تقدم  التي  اجلهة  فإن  متفرقني،  املتلقون  العمالء  كان  وإذا  احلجم. 

اخلدمات املالية البد وأن تتصدى للتحديات اخلاصة بالبنية األساسية 

ونطاق االنتشار للعمالء وإدارة املبالغ النقدية واألمن. وقد تتفاوت هذه 

العوامل فيما بني املناطق احلضرية أو املناطق الريفية.

للعمالء  بالنسبة  القائمة  التحويالت  أمناط  هي  ما 
احملتملني؟

حجم  تقيس  أن  اخلدمات  تقدم  التي  احملتملة  اجلهات  على  ينبغي 

وخصائص حتويالت األموال من املصادر الدولية واحمللية.   كم تبلغ عدد 

املرات التي يرسل أو يستقبل فيها العمالء التحويالت بشكل معتاد؟ 

بني  الفرق  مالحظة  املهمّ  من  ؟  التحويالت  تلك  أحجام  تبلغ  وكم 

إن  حيث  الشكلية،  التحويالت  ومبالغ  املتوسطة  التحويالت  مبالغ 

الكبيرة،  التحويالت  من  قليل  عدد  بسبب  تزيد  أن  ميكن  املتوسطات 

ذلك.    من   ً كثيرا أصغر   ً تواترا األكثر  التحويالت  مبالغ  تكون  بينما 

ً بالنسبة لعمليات تقديرات األسعار  وتعتبر هذه املعلومات هامة جدا

واإليرادات، حيث تعتمد الرسوم عادة على املبلغ احملوَّل. 

 وميكن أيضا أن تؤثر األمناط املوسمية في التحويالت على اجلهود 

املبذولة في التسويق، وعلى التوقعات املالية، وكذلك على تصميم 

للخدمات  املقدمة  اجلهات  على  أنه  غير  التكميلية.   املالية  األدوات 

املالية أن تأخذ في االعتبار احتماالت تعرض أمناط الهجرة لالضطراب 

أو التغير بسبب األحداث السياسية أو الطبيعية.  وفي النهاية البد 

تطور  كيفية  االعتبار  في  املالية  للخدمة  املقدمة  اجلهات  تضع  وأن 

األمد  طويلة  التغيرات  آثار  الوقت، وكذلك  مرور  التحويالت مع  أمناط 

تشير  للتحويالت،  وبالنسبة  املعامالت.   تكرار  معدل  أو  حجم  في 

الهجرة  بعد  الوقت  بعض  يستغرقون  املهاجرين  أن  إلى  البحوث 

لتحقيق أمناط منتظمة لتحويالت األموال، وقد تقل هذه التحويالت 

املضيف.   البلد  في  طويلة  فترة  املهاجرون  يقضي  أن  بعض   ً تدريجيا

حتويالت  على  احلالية  العمالة  حركة  تأثير  يالحظ  ال  فقد  ثم  ومن 
األموال لسنوات عديدة.54
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ما هي خصائص األدوات التي يفضلها العمالء؟ 
يوضح اجلدول 7 بشكل عام أفضليات العمالء مقارنة بخدمات حتويل 
ً لتصميم  األموال. حيث تشكّل اخلصائص املعروضة في اجلدول أساسا
للخدمات  املقدمة  اجلهات  ترشد  أن  ميكن  كما  األموال،  حتويل  أدوات 
املالية التي تراعي الفقراء في عملية حتديد مكانة مميزة خاصة بها في 

األسواق.
ما هي اخلدمات املالية األخرى التي يريدها العمالء؟

ميكن للخدمات املتصلة بالتحويالت أن جتتذب العمالء، وأن جتعلهم أوفياء، 
اخلدمات  إلى  الوصول  إمكانية  تؤدي  أن   ً أيضا وميكن  إضافية.  إيرادات  وتدر 
املالية األخرى إلى تعميق األثر اإلمنائي للتحويالت.  وقد ال يثق املتلقون في 
بإيداع  يقوموا  حتى  املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  في  األمر  بادئ 
ً من ذلك احلصول على األموال النقدية على  أموالهم بها، ويفضلون بدال
الفور.  ولكن مع مرور الوقت، قد يفكر العميل في إيداع جزء من األموال 
اخليارات  هذه  كانت  إذا  متصل،  جاري  حساب  أو  توفير  حساب  في  احملولة 

متاحة.  وتتوفر هذه اإلمكانية نفسها بالنسبة للطرف املرسل: 

ً إذا  فقد يبدأ املهاجرون في استخدام خدمات مالية أخرى تدريجيا
وفرتها اجلهات املقدمة للخدمات املالية. فعلى سبيل املثال قام بنك 
أسبانيا  في  البنوك  مع  باالشتراك  أدوات  بوضع  إكوادور  في  التضامن 
الوصول  إمكانية  أسبانيا  في  العاملني  اإلكوادوريني  للمهاجرين  تتيح 
للوطن،  الرجوع  حلني  واالدخار  وتسديده،  األجل  قصير  االئتمان  إلى 
وشراء عقارات أو فتح حسابات ادخار في إكوادور ميكنهم التحكم في 

إمكانية الوصول إليها من خالل أفراد العائلة.

املنافسة
إلى جانب اللوائح التنظيمية، تعتبر املنافسة أحد االعتبارات اخلارجية 
باجلهات  اخلاصة  األموال  حتويالت  إستراتيجية  في  األهمية  البالغة 
للخدمات  املقدمة  اجلهات  حتدد  أن  يجب  املالية.  للخدمات  املقدمة 
الرسميني  األموال  حتويالت  وكالء  الفقراء  مصالح  تراعي  التي  املالية 
التي  التحويل  آليات  منطقتها، وكذلك  العاملني في  الرسميني  وغير 

تستخدمها، وحجم التحويالت التي تقوم بها.

جدول 7 أفضليات العمالء بشأن خدمات حتويل األموال

قضايا أساسية
على  وجودها  وعدم  بل  الهوية  حتديد  متطلبات  من  القليل  رسمية،  أوراق  يحملون  ال  الذين  العمال   ً خصوصا املهاجرين،  من  الكثير  يفضل 
 ً أيضا تضع  أن  وميكن  الهوية.   حتديد  شروط  من  بأنواع  التقيد  الرسمية  املالية  للتحويالت  املقدمة  اجلهات  معظم  على  ينبغي  لكن  اإلطالق، 
خدمات  إلى  الفقراء  وصول  إمكانية  إعاقة  شأنها  من  للرصيد)  أدني  حد  وجود  أو  بنكي  حساب  فتح  (مثل  أخرى  شروط  املالية  للمؤسسات 

التحويل.
تقليل  أو  العائلية  املطالبات  تقليل  أجل  من  (إما  سرية  بهم   اخلاصة  األموال  حتويالت  استالم  إيصاالت  تكون  أن  العمالء  بعض  يفضل 
مخاطر السرقة إلى أدني درجة)، وقد يفضلون االستعانة بجهات مقدمة للخدمة مثل شركات حتويل األموال املتخصصة التي توجد بها 

شروط صارمة فيما يخص وثائق حتديد الهوية أقل من املؤسسات املالية املتعددة اخلدمات.

يبحث معظم األشخاص عن خدمات حتويل توفر اآلتي: 
• رسوم منخفضة؛

• أسعار صرف جذابة؛ و
• الشفافية في الرسوم وسعر الصرف بالنسبة لكل من املرسل واملرسل إليه.

يفضل الناس القليل من العمل الكتابي عند إرسال أو احلصول على األموال، خاصة إذا كانوا غير ملمني بالقراءة والكتابة. ويفضل بعض 
األشخاص التعامل مع وكيل مبيعات بالنسبة للخدمات السهلة والشخصية.  بينما يفضل آخرون استخدام ماكينات الصراف اآللي 

أو أجهزة نقاط البيع ملا توفره من سهولة وإمكانية إخفاء هوية الشخص املستخدم.
يجب أن حتوز اجلهات العاملة في مجال التحويل على ثقة املهاجرين وأسرهم.

• قد يتردد العمالء في طلب احلصول على خدمات من البنوك أو املؤسسات املالية الرسمية، بسبب عدم ثقتهم بها أو نتيجة جتارب 
سابقة معها في أوطانهم أو البلد الذي يعيشون به.

• يفضل الكثير من األشخاص إرسال التحويالت املالية عن طريق املؤسسات التي لها سجل أداء في إجراء عمليات التحويل واخلدمات 
املالية األخرى ، و/أو تنتمي إلى شبكات دولية معروفة ذات كيان أكبر.

يفضل الكثير من الناس التحويالت "اآلنية"، بغض النظر عن التكلفة أو ضرورة عملة التحويل.
يرغب كل من املرسلني واملنتفعني في حتويل األموال إلى مناطق قريبة وتخفيض تكاليف املعامالت األخرى، مثل الوقت املستغرق في 

االنتقال، ونفقات االنتقال، والرشوة التي يتم دفعها للحصول على خدمة أفضل.

اخلصائص املرجوة

إمكانية الوصول 

السرّية

التكلفة والشفافية. 

سهولة االستخدام.

األمان.

السرعة. 
سهولة املعاملة وتكلفتها 

املصادر: مؤسسة ACCIÓN، تعزيز أثر التحويالت؛ و Barro and Sander، “Étude sur le transfer d’argent“؛ Cross، "حتويالت العاملني املهاجرين"؛ منظمة العمل الدولية، 
"حتقيق أقصى منفعة من العوملة"؛ وMarx، "التحويالت والتمويل األصغر"؛ وSiddiqui and Abrar، "حتويالت العاملني املهاجرين"؛ وThieme، "جمعيات االدخار واالئتمان."
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من املمكن أن تشتمل اجلهات الفاعلة الرسمية الرئيسية على كل 
ومكاتب  األموال،  حتويالت  خدمات  ومقدمي  التجارية،  البنوك  من: 
ومؤسسات  االئتمانية،  واالحتادات  البريد،  ومكاتب  األجنبي،  النقد 
تشمل  ما  فعادة  الرسمية  غير  الفاعلة  اجلهات  أما  األصغر.  التمويل 
السفر،  ووكالء  التحويل،  خلدمات  املقدمة  الرسمية  غير  اجلهات 
وشركات البريد السريع، وسائقي األوتوبيسات، وأصحاب احملال، ورجال 
عن  (وذلك  أنفسهم  واملهاجرين  واألصدقاء،  العائلة،  وأفراد  أعمال، 

طريق التسليم الشخصي). 
 يجب على اجلهة املقدمة للخدمات املالية أن تقييم نقاط القوة 
فيهم  مبا  العمالء،  أفضليات  تناول  عند  املنافسني  لدى  والضعف 
اجلهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية.  والبد وأن ميكّن حتليل القدرة 
كان  إذا  ما  حتديد  من  املالية  للخدمة  املقدمة  اجلهات  التنافسية 
النسبية  مزاياها  حتديد  وبالتالي  أفضل  أدوات  العمالء  منح  مبقدورها 
املقدمة  للجهات  ميكن  هل  ولكن  للخدمات.  مقدمة  كجهات 
وتأمني  والسرعة،  التكلفة،  حيث  من  تتنافس  أن  املالية  للخدمات 
املعامالت، واملوقع، وتقدمي خدمات تناسب العمالء، و/أو األدوات املالية 

املرتبطة بذلك؟ 
قد تقدم اجلهات الرسمية املقدمة خلدمات التحويل احلالية خدمات آمنة 
وسريعة، لكن هذه اخلدمات قد تكون مكلفة أو ميكن الوصول إليها في املراكز 
يقوم  أن   ً حاليا املوجودة  اخلدمات  تتطلب  قد  ذلك،  من   ً وبدال فقط.   احلضرية 
العمالء بفتح حسابات بنكية بحد أدنى للرصيد ال ميكن حتمله.  ومتيل اجلهات 
خدمة  على  خاص  بشكل  تركز  أن  التحويل  خلدمات  املقدمة  الرسمية  غير 
مصالح  تراعي  التي  املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  فعلى  لذلك  العمالء، 
من  لتتمكن  منها  أفضل  بل  مشابهة  خدمات  عروض  تقدم  أن  الفقراء 

املنافسة بشكل فعال. 

اللوائح التنظيمية
اجلهات  أمام  املتاحة  اخليارات  من  العديد  التنظيمية  البيئة  حتدد 
املقدمة للخدمات املالية التي تسعى إلى دخول سوق حتويل األموال، 

ومن بني هذه اخليارات أن تكون لدى اجلهة املقدمة للخدمات:
إمكانية الوصول املباشر إلى النقد األجنبي؛   

لشركات  الباطن  من   ً وكيال أو   ً وكيال تصبح  لكي  القانوني  احلق 
األخرى،  والتشغيل  الترخيص  مبتطلبات  تفي  أن  (أو  أموال  حتويل 

(ً ً مرخصا مثال أن تكون بنكا
إمكانية الوصول إلى نظام املدفوعات الوطني؛ 

أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية اخلاصة مبكافحة غسل األموال؛
أن تقوم بسداد الضرائب احلكومية على التحويالت.

ً للقيود الشائعة املفروضة على نوع  املؤسسات التي يسمح لها  نظرا
 ً عددا أن  نالحظ  الدفع،  عمليات  بإجراء  تقوم  أو  األجنبي  النقد  في  بالتعامل 
ً من اجلهات املقدمة للخدمات املالية غير املصرفية من املرجح أن متنح  قليال
ً إلجراء عمليات حتويالت األموال الدولية بنفسها.55 وعلى كل فيمكن  ترخيصا
ً من  لتلك املؤسسات التي تخضع للوائح التنظيمية كالبنوك أو تعتبر جزءا
ً للبيئة  رابطة االحتادات االئتمانية أن تؤهل لللحصول على ترخيص، وذلك تبعا

التنظيمية السائدة على مستوى البلد.56
املنتفع.   البلد  على  تقتصر  ال  التنظيمية  املسائل  فإن  ذلك  على  وعالوة 
على   ً سلبيا  ً تأثيرا الترخيص  مبنح  اخلاصة  التنظيمية  اللوائح  تؤثر  أن  وميكن 
حتد  وأن  املرسل  للجانب  بالنسبة  األموال  حتويل  مجال  في  العاملة  اجلهات 
اللوائح  فإن  املثال،  سبيل  فعلي  الدولية.  التجارية  التحالفات  نطاق 
التنظيمية اجلديدة "أعرف عميلك" الصادرة في جمهورية جنوب أفريقيا قد 

جعلت البنوك تتردد في مشاركة شركات حتويل األموال.

اإلطار  6 اللوائح التنظيمية "اعرف عميلك" في جمهورية جنوب أفريقيا

ً صارمة بالنسبة للوائح التنظيمية التي تعرف باسم "اعرف عميلك".  إذ يقتضي هذا القانون  فرض قانون مركز االستخبارات املالية لسنة 2001 في جمهورية جنوب أفريقيا شروطا
قيام البنوك وشركات التأمني واجلهات املعنية بتحويل األموال والكازينوهات واحملامني ومكاتب النقد األجنبي بتحديد هوية عمالئها والتحقق منها، باإلضافة إلى مسك السجالت ذات 

الصلة، وإعداد التقارير عن املعامالت املشبوهة وغير العادية، ووضع إجراءات االلتزام الضرورية.

ً، وتاريخ ميالده، ورقم بطاقته الشخصية، وعنوان محل إقامته.  ثم يجب عليها بعد ذلك التحقق من صحة هذه  ً على اسم العميل كامال كما يقتضي أن حتصل املؤسسات املالية أيضا
املعلومات عن طريق مقارنتها بوثائق حتديد الشخصية.  وعند الضرورة البد من مقارنة هذه املعلومات احملددة مع معلومات مت احلصول عليها من مصدر مستقل. وفي حالة عدم حصول 

البنك على هذه املعلومات الضرورية من العمالء، ينص القانون على وجوب جتميد احلسابات "املشكوك فيها" حلني التحقق من صحة هوية صاحب احلساب.

ً، حيث وجدت أنه من الصعب احلصول على األدلة املطلوبة إلثبات صحة الهوية وكذلك محل اإلقامة  ً كبيرا ولقد احتجت البنوك في جمهورية جنوب أفريقيا على هذه الشروط احتجاجا
نحت املؤسسات مهلة حتى 30  ً إلى زيادة تكلفة خدمات حتويل األموال بالنسبة لهذه اموعة املستهدفة. وقد مُ بالنسبة للعمالء الفقراء.  كما أن هذه الشروط اجلديدة أدت أيضا
يونيو/حزيران من عام 2004 لتطبيق إجراءات إثبات الهوية والتحقق من صحتها.  وقد أرجأ وزير املالية املوعد النهائي للتنفيذ إلى 31 ديسمبر/كانون األول من عام 2004 بالنسبة للعمالء 

الذين يشكلون مخاطر مرتفعة، وموعد 30 سبتمبر/أيلول من عام 2006 بالنسبة للعمالء الذين يشكلون مخاطر منخفضة، وذلك استجابة منه الحتجاج البنوك.

 “.Genesis Analytics, “African Families” and “Access to Finance”; Lee, “KYC Deadline :املصادر
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من  املهاجرين  العمال  من  العديد  أفريقيا  جنوب  جمهورية  تستقطب 

البنوك  تبلغ  ولكن،  للتحويالت.   ً ضخما  ً سوقا ميثلون  وهم  ااورة  البلدان 

واجلهات املقدمة للخدمات املالية األخرى عن بعض الشواغل لديها بشأن 

التقيد باحتياطات األمن الصارمة التي يتطلبها قانون "اعرف عميلك".57 

وال ينطبق ذلك في الواقع في جمهورية جنوب أفريقيا فحسب، بل في 

املتعلقة  بالتوصيات  تلتزم  أن  احلكومات  حتاول  حيث  العالم،  أنحاء  سائر 

مبكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، عن طريق فرض شروط أكثر 

صرامة على اجلهات املقدمة خلدمات التحويالت املالية عبر احلدود.58 فعلى 

الرغم من أن العناصر املشتركة تتضمن متطلبات أكثر بشأن حتديد هوية 

العميل (على سبيل املثال "اعرف عميلك")، وكذلك املسؤولية عن تنبيه 

املسؤولني جتاه األمناط املشبوهة أو حتويالت األفراد، وزيادة متطلبات اإلبالغ، فإننا 

جند أن تطبيق البلدان للتوصيات الدولية يتفاوت. كما أن اللوائح التنظيمية 

ً ال تعتبر شاملة بشكل كافي.   املؤثرة على التحويالت احمللية حاليا

البنية األساسية
على   ً كبيرا  ً تأثيرا ما  لبلد  واملالية  املادية  األساسية  البنية  تؤثر  سوف 

اختيار اجلهات املقدمة للخدمات املالية آللية حتويل األموال، هذا إن لم 

تؤثر على سالمة اخلدمات احملتملة.كما أن التغطية اجلغرافية لشبكة 

ً ما  الطاقة وشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية سوف حتدد جزئيا

حتويالت  تقدم  أن  املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهة  باستطاعة  كان  إذا 

آنية للمناطق النائية، رغم أن الترتيبات البديلة والتكنولوجيات اجلديدة 

البنية  أن  إلى  باإلضافة  العقبات.  هذه  على  التغلب  في  بدأت  قد 

االنتشار،  واسعة  البيع  نقاط  شبكات  أمثلتها  ومن  املالية  األساسية 

واملقاصة اآللية أو أنظمة الدفع األخرى (وإمكانية وصول املؤسسات إليها) 

سوف تعمل على حتديد اختيار املؤسسات آللية (آليات) التحويل.

القدرة املؤسسية
في  السوق  عوامل  أهمية  عن  تقل  ال  أهمية  الداخلية  االعتبارات  متثل 

املالية  للخدمات  املقدمة  باجلهات  اخلاصة  األموال  حتويل  إستراتيجية 

التي تراعي مصالح الفقراء.59 وعلى املؤسسات أن تقيِّم أنفسها قبل 

أن تتخذ قرار البدء في تقدمي خدمة جديدة . إذ تتطلب عمليات حتويل 

إلى  يضيف  مما  املاهر  البشري  املال  رأس  في   ً كبيرا  ً استثمارا األموال 

تدريب  إلى  اجلديدة  العمل  جهات  وحتتاج  اخلدمات.  تقدمي  تكلفة 
العمالء  مع  للعالقات  متخصصني  موظفني  توظيف  و/أو  املوظفني 
ووظائف املساندة اإلدارية. كما يجب أن تكون نظم املعلومات قادرة على 
وإمكانية  املعامالت،  تأمني  وضمان  املتوقعة،  التحويالت  حجم  إدارة 
ً عن إصدار  التعامل مع جهات أخرى تعمل في مجال التحويالت، فضال
غسل  مكافحة  قانون  (مثل  التنفيذية  باللوائح  االلتزام  حول  تقارير 

األموال).
التحويالت  مجال  في  العاملة  اجلهات  تتمتع  أن   ً أيضا ويجب   
حالة  في  بدقة  األجنبي  النقد  ومخاطر  السيولة  إدارة  على  بالقدرة 
وتغيير  حتليل  على  القدرة  وتعتبر  احلدود.  عبر  مباشرة  حتويالت  استالم 
املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  إن  حيث  هاماً،   ً أمرا  ً سريعا األسعار 
والعموالت،  الرسوم،  حتديد  عند  املنافسة  االعتبار  في  تضع  أن  يجب 
وأسعار الصرف األجنبي لتحويل املدفوعات إلى العملة احمللية.  وميكن 

للتحالفات،
 كما وضحنا من قبل، ميكن للتحالفات أن تساعد اجلهات املقدمة 
مبدئية  باستثمارات  التحويل  خدمات  طرح  في  املالية  للخدمات 
بسيطة وجتنب عوائق دخول هذا السوق. وجتعل هذه الترتيبات اجلهات 
املقدمة للخدمات املالية تركز على وظائف مثل خدمة العمالء، حيث 

قد تكون لها في هذا اال ميزة نسبية قوية. 

التحليل املالي
وألن طرح خدمات حتويل األموال يتطلب استثمارات كبيرة ويتوقع منها 

وكذلك  املبدئية  املالية  التوقعات  فإن  ربحاً،  تدر  أن  نفسه  الوقت  في 

التحليل املالي املستمر يعتبران من األمور املهمة للغاية.  والبد وأن تبدأ 

التوقعات املالية بالتنبؤ بالطلب بناء على التقديرات الوافية الجتاهات 

التحويل طويلة األجل فيما بني قاعدة العمالء احملتملني.  وعلى الرغم 

من احتمال قيام منطقة ما بتوليد كم هائل من التحويالت في وقت 

عمليات  تتواصل  لم  إذا  تنفد  قد  أو  تتذبذب  قد  التدفقات  فإن  محدد، 

ً - نشاط أعمال كبير، لذلك  الهجرة.60 وتعتبر حتويالت األموال - أساسا

 ً فإن الوثوق في حجم األعمال املستقبلي يعتبر بالغ األهمية، خصوصا

إذا ما كانت الطريقة اتارة تتطلب استثمارات مبدئية كبيرة.  

وعلى أية حال، ال تعتبر ربحية خدمات حتويل األموال في حد ذاتها 

هي السبب الوحيد لكي تدخل اجلهات املقدمة للخدمات املالية التي 

األموال  حتويالت   أن  ومبا  األموال.  حتويل  مجال  الفقراء  مصالح  تراعي 
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املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  متنح  فإنها  العالقات،  على  تعتمد 
لذلك  احلاليني.  بالعمالء  االحتفاظ  مع  جدد  عمالء  اكتساب  فرصة 
املنتظر  اإليرادات  تقدير  املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  على  يتعني 
حتقيقها من تبادل بيع اخلدمات املالية األخرى في التحليل املالي الذي 
بالعمالء  االحتفاظ  عن  الناجتة  املدخرات  عن   ً فضال هذا  بإعداده،  تقوم 

بشكل متزايد.

التسويق
ً ما تكون معلومات التسويق سطحية في األسواق التي تتوافر  غالبا
فيها خيارات حتويالت متعددة، مما يجعل من الصعب فهم أو مقارنة 
األسعار وسرعة التسليم وجوانب اخلدمة األخرى. ولكن، في البيئات 
ً في  ً محوريا التي توجد فيها خدمات حتويل قليلة، يلعب التسويق دورا
تقدمي اخلدمة اجلديدة إلى العمالء. وفي جميع األحوال، يعتبر التسويق 

املوجه املستمر العامل الرئيسي في جذب العمالء. 
تلعبه  الذي  املهم  الدور  عن  املتلقية  املؤسسات  من  العديد  وتغفل   
برامج التسويق املعنية باجلانب املرسل في إجراء التحويالت. ومن بني الطرق

على  الرائدة  األموال  حتويل  شركات  خاللها  من  حتافظ  التي  الهامة 
  .ً جيدا املمولة  اإلعالنية  احلمالت  هي  السوق  في  املهيمن  دورها 
وسوف تستفيد اجلهات املقدمة للخدمات املالية التي تشارك مثل 
هذه الشركات من جهود التسويق التي تبذلها. أما اجلهات املقدمة 
للخدمات املالية التي تختار خيارات أخرى، عليها تعويض عدم وجود 
ملثل  املتاحة  الواعدة  اإلستراتيجيات  بني  ومن  راسخة.  تسويق  آلية 
هذه املؤسسات هي التسويق املوجه إلى مجتمعات عرقية معينة 

(انظر اإلطار 7).  

االستنتاج

التحويالت  ويستقبلون  يرسلون  الذين  األشخاص  من  العديد  ألن 
املالية يعتبرون من الفقراء وال يتعاملون من البنوك الرئيسية، فإنهم 
ً للجهات املقدمة للخدمات املالية التي تراعي  ً طبيعيا يعتبرون هدفا
 ً ً اجتماعيا مصالح الفقراء.  ويأخذ اهتمام مثل هذه املؤسسات بُعدا
في تزويد العمالء الفقراء بخدمات مالية هامة وبتكلفة منخفضة.

اإلطار 7 برامج التسويق املعنية باجلانب املرسل املقدمة من مؤسسة (FONKOZE) في هاييتي

التمويل  مؤسسة  تعلمت  ولقد  بسهولة.  إغفالها  ميكن  أنه  إال  املتلقية،  البلدان  في  األموال  حتويالت  خدمات  جناح  سر  املرسل  باجلانب  املعنية  التسويق  برامج  تعتبر 
األصغر (FONKOZE) بهاييتي هذا الدرس عندما طرحت خدمة حتويل األموال قليلة التكلفة اخلاصة بها بالتعاون مع أحد البنوك التجارية في الواليات املتحدة. فعلى 
ً كافية  الرغم من أنها تفاوضت على بنود جذابة مع البنك وقامت بإجراء العديد من املعامالت التي لم جتن منها أي ربح أو خسارة، فلم تدر أداة التحويل اجلديدة أرباحا

الستثمارها في حتسني هذه اخلدمة.

خططت  األمر،  بادئ  ففي  املتحدة.  الواليات  املقيمني في  الهاييتيني  جالية  بني  املرسل  اجلانب  إلى  موجهة  تسويقية  حمالت   (FONKOZE) مؤسسة شكلت  وبالتالي 
التي  املتحدة  الواليات  مدن  في  اإلذاعية  املقابالت  من  العديد  وإجراء  املوجهة  والصحفية  اإلذاعية  اإلعالنات  وشراء  عامة  خدمة  إعالنات  لشن   (FONKOZE) مؤسسة
تتسم بكثافة سكانية مرتفعة من الشعب الهاييتي. لكن سرعان ما أدركت مؤسسات التمويل األصغر أن هذا النوع من التسويق باهظِ الثمن يعتبر أفضل بالنسبة 

لعملية تنمية الوعي التسويقي، إال إنه ال يدفع العميل إلى تغيير سلوكه. 

ومبا أن خدمة حتويل األموال املقدمة من مؤسسة (FONKOZE) تعمل بشكل مختلف عن شركة حتويل األموال العادية (حيث يقوم العميل بإرسال الشيك بالبريد إلى 
البنك األمريكي الشريك ملؤسسة(FONKOZE)، والذي يقوم بدوره بإرسال األموال إلى مؤسسة التمويل األصغر بهاييتي)، لذا برزت احلاجة إلى حملة تسويقية تهدف 

ً من مجرد تغيير اجلهات املقدمة للخدمة. إلى إقناع العمالء احملتملني بتنفيذ اإلجراءات بشكل مختلف، بدال

ً التغلب على انطباع عدم الثقة الناجم عن االعتقاد السائد بني العديد من الهاييتيني باخلارج بأن املؤسسات الصغرى  كما تعني على مؤسسات التمويل األصغر أيضا
توفر خدمات منخفضة التكلفة. وكانت النتيجة هي عمل حملة مبتكرة تسمى "أيام األسرة" في فروع مؤسسة (FONKOZE) بهاييتي، حيث قامت املؤسسة بتأجير 
ً مكاملات مجانية هاتفية لغير العمالء،  مقاهي اإلنترنت ومنح العمالء فرصة إجراء مكاملة هاتفية ملدة خمس دقائق إلى الواليات املتحدة. كما منحت (FONKOZE) أيضا
بشرط استغالل النقود التي كان يفترض إنفاقها على املكاملة في فتح حساب مبؤسسة التمويل األصغر. وبفضل هذه الطريقة، حقق احلدث األول 100 حساب جديد 
في يوم واحد. وقد مت السيطرة على التكاليف ألن مؤسسة التمويل األصغر لم تدفع تكلفة املكاملات الفردية، بل اشترتها جملة بخصم هائل عن طريق دفع مبلغ يومي 

ملقهى اإلنترنت.

وأثناء املكاملات الهاتفية، ذكر العمالء األوفياء اسم مؤسسة (FONKOZE) ألقاربهم – وهو ما يعتبر توصية من مصدر موثوق فيه – وهذا يعتبر أفضل أنواع الدعاية ميكن 
ً في تكوين قائمة من العمالء املستهدفني الذين يرسلون أموالهم بالفعل إلى عمالء (FONKOZE) على فترات  أن حتققها املؤسسة. كما أثمرت املكاملات الهاتفية أيضا
ً على وضع نشرة وبرنامج فيديو تعليمي حول اخلدمة لهؤالء  ً مثالية خلدمات حتويل األموال اخلاصة بها.  وتعمل مؤسسة (FONKOZE) حاليا منتظمة، مما يشكل سوقا
العمالء احملتملني. وتراهن مؤسسة التمويل األصغر أن إستراتيجيتها املركزة ستنتج عنها معدالت حتويل العمالء أفضل من الوسائل اإلعالمية غير املوجهة باهظة 

الثمن التي كانت مستخدمة في املاضي. 

املصدر:مقابلة للمؤلفني مع آن هاستينج، املدير، 1 يوليو/متوز 2004.
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ً مصالح مالية محتملة في  كما أن مؤسسات األعمال هذه لها أيضا
حتويالت األموال ألن اخلدمة قد متكنهم من زيادة اإليرادات وجذب عمالء 
أدوات  تطوير  إلى  باإلضافة  بالفعل  املوجودة  اخلدمات  بيع  وتبادل  جدد 

متصلة جديدة. 
وعلى الرغم من أنه ما زالت هناك ضرورة إلجراء العديد من األبحاث 
والبلدان  املناطق  داخل  التحويالت  بتدفقات  يتعلق  فيما   ً خصوصا  –
ً نامية، يبلغ حجمها باليني  النامية-61 إال أنه من الواضح أن هناك سوقا
 ً ً نظرا ً سريعا الدوالرات من حتويالت األموال. ويشهد هذا السوق تطورا
واملنافسة  السوق  في  اجلديدة  الفاعلة  واجلهات  املتغيرة  للتكنولوجيا 
العاملة  اجلهات  وعدد  وأرباحها  التحويالت  أحجام  زادت  كلما  املتزايدة. 
في هذا اال، كما زادت احلاجة إلى فرض قدر أكبر من الشفافية على 

التكاليف وخدمات اجلهات العاملة في حتويالت األموال.62 
ً لعدم وجود بيانات حول حتويالت األموال في البلدان الفقيرة،  ونظرا
حتويالت  سوق  حول  املستوى  رفيع   ً عاما  ً عرضا الدراسة  هذه  وفرت 
من  محددة  مجموعة  على  يتعني  حيث  العالم.  مستوى  على  األموال 
اجلهات املقدمة للخدمات املالية مقارنة هذا العرض العام مع حقائق 
األدوات  وخصائص  العمالء  طلبات  لتحديد  بها  اخلاصة  األسواق 
أداة  أية  وخاصة  جديدة،  أداة  أية  طرح  وقبل  مناطقها.  في  املطلوبة 
للخدمات  املقدمة  اجلهات  فإن  األموال،  حتويالت  مثل  التعقيد  شديدة 
صورة  تشكل  التي  واخلارجية  الداخلية  العوامل  تولي  أن  يجب  املالية 
أفضليات  العوامل  هذه  ومن   .ً كبيرا  ً اهتماما السوق  لدخول  ناجحة 
صلة  ذا  التنظيم  ويعتبر  التنظيمية.  واللوائح  واملنافسة  العمالء 
متنع  قد  الوطنية  القوانني  ألن  اخلصوص  وجه  على  األموال  بتحويالت 
ً معينة من املؤسسات من الوصول إلى آليات حتويل خاصة (على  أنواعا
بإجراء  املصرفية  غير  املالية  للمؤسسات  يسمح  ال  قد  املثال،  سبيل 
بشبكات  االتصال  أو  الشيكات  إصدار  أو  األجنبي  النقد  معامالت 

املدفوعات). 
للخدمات  املقدمة  للجهات  تسمح  التي  التحالفات  تكون  وقد 
املالية بتقدمي خدمات حتويالت األموال هي أفضل منهج للداخلني اجلدد 
األساسية  والبنية  واملوقع  العمالء  قاعدة  من  كل  ويعتبر  السوق.  في 
للتوزيع القائمة اخلاصة باجلهات املقدمة للخدمات املالية التي تراعي 
حتويل  في  العاملة  القائمة  للجهات  جذب  عامل  الفقراء،  مصالح 
شبكات  تقلل  أن  وميكن  اجلهات.  هذه  مشاركة  أجل  من  األموال 

املدفوعات الدولية، وإمكانية الوصول إلى النقد األجنبي، وخبرات إدارة 
والبنوك  املتخصصة  األموال  حتويل  شركات  بها  تتمتع  التي  ااطر 
التجارية من تكاليف ومخاطر دخول اجلهات املقدمة للخدمات املالية 

التي تراعي مصالح الفقراء إلى السوق.
ً عن أن واجهات العمالء اجلديدة التي تقلل من تكاليف إتاحة   فضال
من  تضاعف  بعيدة  أماكن  في  املوجودين  العمالء  إلى  الوصول  إمكانية 
يكون  أن  وميكن  الفقراء.  للعمالء  األموال  حتويل  خدمات  تقدمي  إمكانيات 
اختناقات  على  القضاء  في  دور  املانحة  واجلهات  السياسات  لواضعي 
اللوائح التنظيمية واملعلومات والبنية األساسية واخلدمات القائمة التي 
االنتفاع ألقصى حد  الفقراء من  ً حجر عثرة في وجه العمالء  تقف حاليا

ممكن من حتويالت األموال. 
املنال  صعبة   ً فرصا يوفر  األموال  حتويل  سوق  أن  من  الرغم  وعلى 
للجهات املقدمة للخدمات املالية التي تراعي مصالح الفقراء، فما زالت 
هناك مخاطر عالية. وينبغي على اجلهات املقدمة للخدمات املالية توخي 
احلذر في تقييم احتمالية تقدمي مثل هذه اخلدمات واالستفادة من خبرة 
اخلدمات  هذه  طرحت  التي  الفقراء  مصالح  تراعي  التي  املؤسسات 
 ً أيضا األموال  حتويل  خلدمات  املقدمة  اجلهات  على  يجب  كما   .ً مسبقا
ومحاكاة  بدقة  الرسمية  غير  العاملة  اجلهات  مع  املنافسة  تقييم 
خصائص بعض األدوات التي تعطي هذه اخلدمات ميزة تنافسية. ويجب أن 
للقدرات  عميق  فهم  على  الفعالة  األموال  حتويل  إستراتيجية  ترتكز 
املؤسسية والقدرة على طرح أدوات جديدة والتحليل املالي الشامل ووضع 

خطة قوية لتسويق اخلدمة للعمالء احلاليني واجلدد.
تثبيط  الدراسة  هذه  تناولتها  التي  االعتبارات  من  املقصود  وليس   
من  الفقراء  مصاحلة  تراعي  التي  املالية  للخدمات  املقدمة  اجلهات  عزمية 
إلى  الدراسة  هذه  تهدف  العكس،  على  بل  التحويالت.  سوق  دخول 
مساعدة اجلهات املقدمة للخدمات املالية في إجراء التحليل اجلاد الالزم 
بتحويل  تتعلق  جديدة  أدوات  إدخال  وكيفية  إمكانية  حول  قرار  التخاذ 
البلدان  في  الفقيرة  املعيشية  األسر  عدد  زاد  وكلما  السوق.  في  األموال 
النامية التي تعتمد على الدخل املكتسب بشكل آخر، سيستمر الطلب 
على  احلصول  طلب  تلبية  وتعد  االزدياد.  في  املنتجات  هذه  مثل  على 
نظم  تأسيس  أجل  من  األهمية  بالغ   ً أمرا هذا  املتنوعة  املالية  اخلدمات 

مالية تخدم الفقراء بحق.
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امللحق 1 تقديرات إيرادات حتويالت األموال*

اجلدول 8 إجمالي اإليرادات من مدفوعات األفراد عبر احلدود، حسب املصدر

20012011
معدل النمو 

السنوي املركب 
النسبة املئوية 
من اإلجمالي  

بليون دوالر 
أمريكي 

بليون دوالر 
أمريكي 

النسبة املئوية 
من اإلجمالي  

الرسوم 
النقد األجنبي 

أموال غير محصلة 
اإلجمالي 

   %66
 %33

 %1

   %66
 %34

 %0

 6.9
 3.4
0.1

10.4

9.1
5.3
0.1

14.5

  %63
 %36

 %1

  %59
 %37

 %0

 %2.8
 %3.4

 %0.1-
%2.9

 %6.6-
 %5.0-
 %9.3-
%6.10-

 %3.4-
 %1.9-
 %2.4-

 %7.1
 %3.5
 %4.7

اجلدول 9 متوسط اإليرادات لكل عملية ملدفوعات األفراد عبر احلدود، حسب املصدر

20012011
معدل النمو 

السنوي املركب 
النسبة املئوية 
من اإلجمالي  دوالر أمريكي 

الرسوم 
النقد األجنبي 

أموال غير محصلة  
اإلجمالي 

3.5
1.7
0.1
5.3

1.8
1.0
0.0
2.8

النسبة املئوية 
من اإلجمالي  دوالر أمريكي 

مالحظة: أرقام عام 2011 هي مجرد توقعات.

مالحظة: أرقام عام 2011 هي مجرد توقعات.

اجلدول 10 إجمالي اإليرادات من مدفوعات األفراد احمللية 
حسب املنطقة (باليني الدوالرات األمريكية)

اجلدول 11 متوسط اإليرادات لكل عملية من عمليات 
مدفوعات األفراد احمللية، حسب املنطقة (دوالر أمريكي)

معدل النمو 
السنوي املركب   2001 2011

آسيا 
األمريكتان 

أوروبا 

33
102

42

66
143

67

مالحظة:  أرقام عام 2011 هي مجرد توقعات

معدل النمو 
السنوي املركب   2001 2011

آسيا 
األمريكتان 

أوروبا 

1.33
1.42
1.09

0.94
1.17
0.86

مالحظة:  أرقام عام 2011 هي مجرد توقعات

االستشارية، 2004).   املدفوعات العاملية 2004 (لندن:  مجموعة بوسطن   :Preparing for the Endgame ,معدَّل ومعاد طباعته بتصريح من مجموعة بوسطن االستشارية *
تعرف مجموعة بوسطن االستشارية (BCG) إيرادات املدفوعات كإيرادات مشتقة من خمسة مصادر: بيع منتجات املعامالت غير النقدية (الشيكات، بطاقات االئتمان، مدفوعات 
املقاصة التلقائية، احلسابات اجلارية، بطاقات اخلصم) واإليرادات املتداولة على املدفوعات وكل اإليرادات املتبادلة باستثناء ماكينات الصرف اآللي وإيرادات الفائدة املباشرة (اإليرادات 

من احلسابات اجلارية وبطاقات االئتمان املتعلقة مباشرة باستخدامها كأدوات دفع).



امللحق 2 األنظمة غير الرسمية لتحويل األموال 

تختلف األنظمة غير الرسمية لتحويل األموال بشكل كبير من ناحية 

التي  يدوياً،  األموال  نقل  أنظمة  تعتبر  ما   ً فغالبا  A1.والتعقيد الهيكل 

عادة ما يقوم بها املهاجرون أنفسهم أو األهل واألصدقاء، من األنظمة 

الهجرة  حاالت  في   ً خصوصا استخدامها  ينتشر  والتي  األساسية 

ً إلى البلد األم.A2 وفي  املوسمية أو الدورية، حيث يعود املهاجرون كثيرا

خالل  من  النقدية  لألموال  الفعلي  التحويل   ً أيضا يتم  البلدان،  بعض 

مع   أو  الدولي)  املستوى  (على  السريع  البريد  شركات  مع  إرسالها 

سائقي شركات احلافالت وسيارات األجرة (على املستوى احمللي).

ً فقط. ويشيع   أما األنظمة األخرى فتتضمن نقل األموال ظاهريا

وفرنسا،  أفريقيا  غرب  بلدان  بني  األساسي  الثنائي  النظام  استخدام 

بتجميع  باخلارج)  وآخر  األم  البلد  في  (شخص  شخصان  يقوم  حيث 

آن  من  التسوية  وتتم  املعنية،  اتمعات  في  وتوزيعها  األموال  حتويالت 

اجلهات  تقوم  أن  ميكن  املعنيني.  لألفراد  املصرفية  احلسابات  عبر  آلخر 

تلبي  بحيث  كبيرة  مبالغ  بتحويل  األموال  حتويل  خلدمات  املقدمة 

بطاقات   ً غالبا ميلكون  ال  والذين  املسافرين،  األعمال  رجال  احتياجات 

ً من  ائتمان ويفضلون التحويل النقدي عبر القنوات غير الرسمية بدال

مواجهة مسائل السالمة واجلمارك والنقد األجنبي الناجمة عن حمل 

 A3.مبالغ نقدية كبيرة

في  مختلفة  أسماء  حتمل   ً تخصصا أكثر  رسمية  غير  أنظمة  توجد  كما 

fei-chen (جنوب آسيا) وفاي تشن  hundi جميع أنحاء العالم، مبا في ذلك هوندي

 (الصني) وهوي كوان hui kwan (هونغ كونغ) وباداال padala  (الفلبني) 

 A4.(األوسط (الشرق   hawala وحوالة  (تايلند)   phei kwan كوان وفاي 

البلدان  في  املنتشرة  األنظمة  كتلك  األنظمة،  هذه  من  والعديد 

لتمويل  كآليات  تطويرها  مت  أنغوال،  مثل  األفريقية  للمعادن  املصدرة 

 A5.التجارة وحتويالت صافي األموال مقابل حركات انتقال السلع

 ً منوذجا الكبير  األوسط  الشرق  في  املستخدم  احلوالة  نظام  ويعد 

ً لكيفية عمل مثل هذه األنظمة. فعادة ما يقوم املهاجر بالدفع  متثيليا

يعطيه  ثم  ومن  بها،  ويعيش  يعمل  التي  البلد  في  احلوالة  وكيل  إلى 

من  احلوالة  وكيل  ويطلب  املعاملة.  على  للتصديق  شفرة  الوكيل 

نظيره عند الطرف املنتفع بالدفع إلى املنتفع مبجرد تقدمي الشفرة. 

بعد إجراء عملية التحويل، يقوم وكيل احلوالة بتسوية احلسابات 

على  الوكالء  ويحصل  واخلدمات.  بالسلع  أو   ً نقدا الدفع  خالل  من 

الصرف.   سعر  هامش  أو  رسوم  دفع  خالل  من  املرسلني  من  أتعابهم 

العمالت  على  الطلب  في  تقلبات  احلوالة  وكالء  يواجه  ما  عادة  لكن 

ً أفضل من تلك التي  اتلفة، والتي متكنهم من منح العمالء أسعارا

تقدمها البنوك (حيث يقوم معظمها بإجراء املعامالت بأسعار الصرف 

أعمال  في  مشتركون  احلوالة  وكالء  من  العديد  أن  ومبا  املعتمدة). 

خدمات  فإن  األولية،  السلع  في  املتاجرة  مثل  األموال،  حتويل  تتطلب 

إجراء  ويتم  احلالية.  ألنشطتهم   ً متاما مناسبة  تعتبر  التحويالت 

حسابات  خالل  من  األعمال  وحتويالت  النقدية  التحويالت  عمليات 

البنوك نفسها مع حتمل تكاليف تشغيلية إضافية ضئيلة - هذا إن 
A6.وجدت
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Kabbucho, Sander, and Mukwana, “Passing the Buck”; Jaramillo, Leveraging the Impact of للحصول على معلومات عن أنظمة معينة، راجع A1

“.Genesis Analytics, “African Familiesو “Remittances; Mellyn, “Worker Remittances as a Development Tool
“.   Fagen and Bump, “Remittances between Developing Neighbors    

.Blion, Les revenus de la migration    
“.El Qorchi, “Hawala للحصول على مزيد من املعلومات حول نظام احلوالة، راجع A4

“.Barro and Sander, “Étude sur le transfer d’argent    
.Jost and Sandhu, Hawala Alternative Remittance System راجع A6

A3

A2

A5
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على تقدمي أدوات وخدمات إلى العمالء األقل من املستوى االجتماعي االقتصادي 
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وستيرن  شركة  أجرتها  التي  التحويالت  قيمة  إجمالي  من  املائة  في   13.6 نسبته 
يونيون (Western Union). تعادل هذه النسبة املئوية تقديرات راثا التي تدل على أن 
ً قدره 13 في املائة من قيمة  املؤسسات املالية على مستوى العالم تفرض متوسطا

حتويل األموال كرسوم إجراءات.
.Bezard, Global Money Transfers, 14 

ً أقل    مانيغرام (MoneyGram) , SEC Form 10. وقدرت املصادر األخرى متوسطا
 Ratha, “Workers’ Remittances”; Jamaica Cooperative Credit  :ً قليال
ً أن تتفاوت  Union League, “People2People Money Transfers.“ وميكن أيضا
ً ما تكون مبالغ التحويالت  املتوسطات بعدد قليل من التحويالت الكبيرة.  وغالبا
ً - أقل. وبشكل عام، تعتبر متوسطات التحويالت  املنوالية – املبالغ األكثر إرساال
متوسطات  من  التحويل  سوق  بتحليل  أكبر  بشكل  صلة  ذات  اإلقليمية 
كبير  بشكل  التحويل  مبالغ  تتفاوت  حيث  العالم؛  مستوى  على  التحويالت 

حسب املنطقة وقناة التحويل.
  راجع First Data Corporation, SEC Form 10-K. بلغ العائد على حقوق امللكية لشركة 
(First Data)  ككل 25.33 في املائة في عام 2003. أما مانيغرام (MoneyGram)  فلم يتم 
بسبب  وذلك  الدراسة  هذه  طبع  عند  بعدُ  لها  امللكية  حقوق  على  عائدها  احتساب 
انفصالها في يوليو/متوز عام 2004 عن املؤسسة األم (Viad)، ولم يتم إصدار نتائج الربع 

. األول من معامالتها بعدُ
.Bezard, Global Money Transfers 

 مانيغرام  (MoneyGram)، منوذج SEC Form 10. يفسر االنتشار الكبير لوكالء 
هيمنة  سبب  العالم  حول  البلدان  في    (Western Union) يونيون  وستيرن 
ألف   MoneyGram)  63) مانيغرام  شركة  متلك  فبينما  السوق.  على  الشركة 
متلك    (Western Union) يونيون وستيرن  فإن   ،ً بلدا في 160   ً تقريبا حتويل  وكيل 
.First Data Corporation, SEC Form 10-K راجع  .ً 182 ألف وكيل في 192 بلدا

.Boston Consulting Group, Preparing for the Endgame  
هذه  إيداع  بني  الوقت  أثناء  الثالث  الطرف  أموال  استثمار  عن  الناجم  الدخل   

األموال ودفعها. 
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   Bezard, Global Money Transfers“ 
  .First Data Corporation, SEC Form 10-K

.IOM and United Nations, World Migration Report 
 Boston Consulting Group, Preparing for the Endgame. لم تتوافر أي بيانات 

عن أفريقيا والشرق األوسط.
 راجع 

ً "على   راجع  Sander,“Capturing a Market Share?“ قال املؤلف ما نصه حرفيا
متلقاة  معامالت   8 كل  بني  من   7 أن  فييتنام  حول  دراسة  أظهرت  املثال،  سبيل 

كانت حتويالت نقدية محلية، إال إنها تشكل 50 في املائة فقط من القيمة."
“.Kynge, “China’s Urban Workforce 

 ً  وقدرت كل من راثا وبيزارد أن حجم السوق غير الرسمي يبلغ 40 في املائة تقريبا
املؤلفون  أجرى  التي  اخلاصة  الصناعية  اجلهات  بعض  لكن  الرسمي،  السوق  من 

مقابلة قدرت حجم السوق غير الرسمي بنفس حجم السوق الرسمي.
 Blion, Les revenus de la migration (Mali/Senegal); Sander, “Capturing a 
 Market Share?” (Sudan); Thieme, “Savings and Credit Associations”

.(Nepal); Bezard, Global Money Transfers (Asia/Middle East
 Bezard, Global Money Transfers, 10 

ً من  ً تلو اآلخر بدال األنظمة التي تتيح إمكانية تسوية طلبات الدفع الفردية واحدا
تصفية الديون واالئتمانات بني الطرفني من آن آلخر.

“.Boon and Greathouse, “Role of Postal Networks 
 Bank for International Settlements من القسم  هذا  معلومات  استنباط  مت   
 and an interview with Andre Boico, marketing director, SWIFT, June 23,

 .2004
 املقاصة التلقائية هي نظام تسوية متقطع، حيث تتم عادة تسوية املعامالت 
يومياً، والتي ينتج عنها تكاليف أقل من تكاليف نظام التسوية اإلجمالية اآلنية

 الرسائل املوجهة عبر جمعية (SWIFT ) هي عبارة عن إرشادات مبسطة لتحويل 
ً من خالل نظام املدفوعات  األموال، ويحدث صرف أو تسوية األموال الفعلية الحقا

أو العالقات املصرفية املناظرة.
ً بتجميع وإرسال مجموعة من حتويالت شخص إلى شخص  قد تقوم البنوك أيضا

.( SWIFT) آخر عبر جمعية
وجه  في   ً رئيسيا  ً عائقا  (SWIFT) جمعية  إلى  االنضمام  تكلفة  تعد  كما   
 (SWIFT) املؤسسات األصغر. فباإلضافة إلى شراء األسهم، يدفع أعضاء جمعية
ً عضوية ملرة واحدة قدرها عدة آالف يورو، باإلضافة إلى رسوم سنوية تتعدى  رسوما
تشتريها  التي  الشفرات  عدد  تعتمد  ما   ً وغالبا توجيه.  شفرة  لكل  يورو  ألف 

.(SWIFT) مؤسسة ما على عدد فروعها أو أقسامها املرتبطة بنظام جمعية

“.Boon and Greathouse, “Role of Postal Networks 
 Interview with the special projects manager (name withheld), Jamaica 

.Cooperative Credit Union League, September 2003
“.Taber, “Integrating the Poor 

 Interview with the special projects manager (name withheld), Jamaica
 .Cooperative Credit Union League, September 2003

.WOCCU, Technical Guide to Remittances 

 لتعددية تقنيات وساطة العمالء انعكاسات مهمة على وصول مزيد من العمالء 
عمالء  إلى  الوصول  للموردين  تتيح  التقنيات  هذه  ألن  املالية  اخلدمات  إلى  الفقراء 
أكثر بدون تكبد تكاليف البنية األساسية الفعلية اإلضافية. وقد أجرت سلسلة 
الفقراء  ملساعدة  االستشارية  للمجموعة  املعلومات  تقنية  ابتكارات 
متكاملة  www.cgap.org/publications/microfinance_technology.htmlدراسة 

حول مزايا وتكاليف تقنيات الوصول للنقد املتنوعة. 
مثل  الذكية،  البطاقة  أو  مغناطيسي  شريط  قراءة  على  قادر  إلكتروني  جهاز   

بطاقة االئتمان أو بطاقة اخلصم.
 CGAP interview with Sam Kamiti, director of operations, CRDB Bank  

.Limited, May 3, 2004
“.Rodrigues, “Payment Solutions for Economic Growth 

.Bezard, Global Money Transfers 
.Orozco, The Remittance Marketplace, 1 

“.Frumkin, “Remittances: A Gateway to Banking 
.Sander, “Capturing a Market Share?” 30 

 بشكل عام، على التنظيم املوازنة بني أهداف احلد من األنشطة غير القانونية إلى 
الوصول  بسهولة  تتمتع  وشفافة  اقتصادية  حتويل  خدمات  وتشجيع  األدنى  احلد 
إليها. وقد بدأت عدة جهات مانحة في تشجيع احلوار بني املنظمني وموردي اخلدمات 
الوصول  بتكاليف  تتحقق  ال  التي  الشفافية  لضمان  املالية  واملؤسسات  املالية 
املنخفضة والتكاليف املتزايدة للعمالء الفقراء. في يونيو/حزيران عام 2004، على 
سبيل املثال، قام البنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي بني بلدان آسيا واحمليط 
الهادئ برعاية مؤمتر حول كيفية نقل حتويالت األموال من القطاع غير الرسمي إلى 
املوقع  على  املؤمتر  من  حاالت  ودراسات  عروض  وتتوافر  الرسمي.  القطاع 

.www.amlcft.org
“.Genesis Analytics, “Access to Finance 

املعنية  الدولية  األمم  مجموعة   - (FATF) املالية بالتدابير  املعني  العمل  فريق  قام   
مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب - بتنفيذ العديد من هذه التوصيات. ويتكون 
ً من  ً 33 بلدا فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن مكافحة غسل األموال حاليا
من  إضافية  معلومات  على  احلصول  وميكن  رقابة.  ومؤسسة  هيئة  و25  األعضاء 
األموال  غسل  مكافحة  بشأن  املالية  بالتدابير  املعني  العمل  فريق  ويب  موقع 
www.fatfgafi. Org. وقام فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن مكافحة غسل 
األموال بوضع 40 توصية ومالحظة توضيحية للجهات املقدمة للخدمات املالية. 
 www.fatf-gafi.org/ حيث تتوافر هذه التوصيات على شبكة اإلنترنت على املوقع
ً اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء والبنك  40Recs_en.htm. كما تعمل أيضا
الدولي على تطوير نظرة عامة على مسائل مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل 

اإلرهاب التي سيتم طرحها في منتصف عام 2005.
WOCCU, Technical Guide for Remittances, 10–12 راجع  

 Blion, Les revenus de la migration; and Ratha, املثال  سبيل  على  راجع    
“.“Workers’ Remittances

التحويالت،  حول  بياناتها  بتحسني   (G8) الثمانية  البلدان  مجموعة  التزمت   
الواليات  في  بجورجيا   (Sea Island) قمة  في  املرسل  باجلانب  يتعلق  ما   ً خصوصا
البلدان  قيام  الضروري  ومن   .2004 يونيو/حزيران   10 إلى   9 من  األمريكية  املتحدة 
البنك  مثل  املؤسسات  تعمل  العاملي،  املستوى  فعلى  مشابه.  بجهد  املتلقية 
الدولي وصندوق النقد الدولي بالفعل على حتسني البيانات حول أحجام التحويل 
عن  معروفة   ً جدا قليلة  معلومات  هناك  اإلقليمي،  املستوى  على  لكن  العاملي. 
حول  أقل  بيانات  وتوجد  بل  الالتينية.  أمريكا  خارج  الدولية  التحويالت  تدفقات 
استخدامها  الفقراء  العمالء  يفضل  والتي  النامية،  البلدان  في  احمللية  املدفوعات 

أكثر من التحويالت الدولية.
قاد بنك التنمية للبلدان األمريكية فريق عمل في عام 2003 لوضع أهداف وتوصيات 
من   ً سوقا  25 في  األموال  حتويل  خدمات  حتسني  بغرض  واخلاصة  العامة  الهيئات 

.IDB, Sending Money Home أسواق التحويل في أمريكا الالتينية. راجع
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