
 فـي هذه الدرا�سة ر�ؤية لتمكني الأفراد من اإيداع مبالغ 
نطـرح

�سغرية فـي ح�ساباتهم البنكية من خالل منافذ متنوعة 

لتدا�ل النقد موجودة فـي الأحياء التي يقطنون فـيها. �فـي احلقيقة، 

ح�سابك  مــن  ـــوال  الأم ��سحب  اإيـــداع  )اأي  الــودائــع  ��ــســراء  بيع  يعد 

اإىل  ال�سوبر ماركت املحلي  اأ�  اآخر يقدمه لك املحل  اجلاري( منتجًا 

الهاتف  �بطاقات  الأ�سنان  كمعاجني  منتجات  من  يقدمه  ما  جانب 

املحمول املدفوعة م�سبقًا. 

النا�س  ــوزع  �ي البنوك،  جميع  مع  امل�سرفـية  التجزئة  منافذ  �تعمل 

اأعمالهم على هذه املنافذ بناء على نوعية �موثوقية خدمة تدا�ل النقد 

التي تقدمها، �الر�سوم التي تفر�سها، بل �رمبا نطاق املنتجات الأخرى 

)اخلبز �اللنب( التي ميكنهم �سرا�ؤها من ذلك املنفذ فـي الوقت نف�سه. 

�ل يتوقع املودعون �ل البنوك من منافذ بيع التجزئة م�ستًو خا�سًا من 

الثقة اأكرث من ذلك الذي يتوقعونه عند �سراء معجون اأ�سنان اأ� بطاقة 

مثل  ذلك  فـي  مثلها  للبنوك،  �ميكن  م�سبقًا.  مدفوعة  حممول  هاتف 

املنتج  جودة  على  الرتكيز  الأ�سنان،  ملعاجني  املنتجة  كوجليت  �سركة 

�ت�سويقه )اأي متيز العالمة التجارية( تاركة عمليات التجزئة لأطراف 

اأخرى. فال حتتاج البنوك املحتفظة بتلك الودائع اإىل الدخول فـي اأية 

عالقات تعاقدية مع منافذ التجزئة ب�سكل مبا�سر. 

“اخلدمات  عليه  يطلق  مبــا  متناميًا  اهــتــمــامــًا  ثمة  اأنـــه  �سك  �ل 

تنجح  اأن  الــوارد  غري  �من  بنكية”.  فــر�ع  بــد�ن  املقدمة  امل�سرفـية 

طريق  عن  النت�سار  �ا�سعة  م�سرفـية  خدمات  حتقيق  فـي  البنوك 

من  ال�ستفادة  لها  ينبغي  لذا  �ا�سع،  نطاق  على  البنكية  الفر�ع  ن�سر 

فـي   - مكان  كل  فـي  جتــاري  ن�ساط  فثمة  القائمة.  التجزئة  �سبكات 

املتجر �فـي الك�سك - �لكن كيف ميكن ا�ستثمار ذلك ل�سالح البنوك 

ظر�فهم  كانت  مهما  العمالء،  جميع  اإىل  اأد�اتــهــا  توجيه  اأجــل  من 

يربره  ما  له  قلق  يعرتيها  التنظيمية  اجلهات  اإن  تواجدهم؟  �اأماكن 

ماذا   :)retail interface( التجزئة  نظام  �اجهة  فـي  الثقة  ب�ساأن 

اأمواله  بت�سليم  قام  املودعني  اأحد  اأن  لو  املثال،  �سبيل  على  �سيحدث، 

فـي اأحد املنافذ، �لكن منفذ التجزئة مل يقم بتقييد املبلغ فـي الر�سيد 

الدائن للعميل؟ لذا فقد كانت املجموعة ال�ست�سارية مل�ساعدة الفقراء 

�سباقة اإىل �سمان �جود اإطار تنظيمي منا�سب لتلك الأن�سطة؛ فنحن 

معها  �التعامل  تنا�لها  اإىل  ن�سعى  �لكننا  ال�سواغل،  تلك  من  نقلل   ل 

 .)Lyman, Pickens, and Porteous 2008(

تقدمي خدمات  فـي  البنوك  تنجح  اأن  الــوارد  من غري 

الــفــروع  ن�شر  طــريــق  عــن  االنــتــ�ــشــار  وا�ــشــعــة  م�شرفـية 

البنكية على نطاق وا�شع، لذا ينبغي لها اال�شتفادة من 

�شبكات التجزئة القائمة.

بنكية،  فر�ع  بد�ن  املقدمة  امل�سرفـية  للخدمات  احلالية  النهج  تقوم 

دخول  على  الأ�ل(”  )الإ�ــســدار   1.0 “الإ�سدار  عليها  نطلق  التي 

البنوك املتلقية للودائع فـي اتفاقيات تعاقدية مع اأطراف اأخرى تكون 

مبثابة قنوات التجزئة اخلا�سة بها. �لكن حتى فـي البلدان التي تطور 

بلدان  اأ�ًل فـي الربازيل، ثم فـي  اأبعد حد -  اإىل  النموذج  فـيها ذلك 

�الهند  �املك�سيك  بوليفـيا  فـي  �قريبًا  �كولومبيا،  �بري�  الفلبني  مثل 

�باك�ستان - تتطلب اللوائح التنظيمية للخدمات امل�سرفـية من البنك 

حتمل امل�سوؤ�لية القانونية �املالية عن ت�سرفات جميع بائعي التجزئة 

ل  �لكن  لهم،  العمليات  ت�سند  اأن  ميكنها  البنوك  اأن  اأي  له.  التابعني 

ميكنها اأن تفو�س لهم امل�سوؤ�ليات اأي�سًا. �فـي الواقع، تتطلب اللوائح 

تعاقدات  فـي  الــدخــول  البنوك  مــن  البلدان  معظم  فـي  التنظيمية 

ح�سرية مع بائعي التجزئة احلا�سلني على المتياز، �فـي الكثري من 

الأحوال ينبغي لكل حا�سل على المتياز اأن يكون مرخ�سًا من اجلهاز 

التنظيمي للبنوك. 

�بالطبع يوؤدي ذلك اإىل تقليل �سهية البنوك للدخول فـي مثل تلك 

اإىل امتيازات  التجزئة  الرتتيبات �يوؤدي اإىل جتزئة عامل بائعي 

البنوك  البنكية. فرمبا حتقق  التجزئة  لتقدمي خدمات  ح�سرية 

تكاليف اأقل، �لكن تلك الرتتيبات مع بائعي التجزئة لن تغري من 

طبيعة امل�سكلة. ��سيبقى من ال�سعب بل �من املكلف على البنوك 

اإما  ن�سبيًا،  الودائع  حجم  فـيها  يقل  اأماكن  فـي  العمل  مبا�سرة 

ب�سبب قلة الكثافة ال�سكانية اأ� تدين م�ستويات الدخل. 

القدرة على عمل إيداعات 
 ومدفوعات )صغيرة( 

في أي مكان

ّكزة 
شة ُمر

كرة مناق
•مذ
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بدياًل للخدمات  نظاميًا  تقدم مذكرة املناق�سة املركزة احلالية نهجًا 

)الإ�ــســدار   �.0 “الإ�سدار  بنكية،  فــر�ع  بــد�ن  املقدمة  امل�سرفـية 

الثاين(”، ل حتتاج البنوك فـي ظله اإىل الدخول فـي عالقات تعاقدية 

مع تلك املئات اأ� الآلف من منافذ التجزئة التي ت�ستوعب من خاللها 

�دائع عمالئها اأ� تلبي مطالبهم من ال�سيولة النقدية. �يتم ذلك فـي 

اإطار منظومة بيئية اأكرث جتز�ؤًا، يلعب فـيها كل طرف فاعل د�رًا اأكرث 

الوقت  �فـي  ن�سبية،  به من مزايا جتارية  يتمتع  ما  ينا�سب  تخ�س�سًا 

نف�سه ميكن لالأطراف الفاعلة، �سويًا، اأن تتعامل مع خماطر املعامالت 

ب�سكل اأكرث كفاءة �فاعلية. �مع توفر املزيج املنا�سبة من التكنولوجيا، 

فلن  امل�ستهلك،  حماية  �نظم  ال�سوق،  �ت�سرفات  العمل،  �اإجــراءات 

يحتاج املودعون اأ� بنوكهم اإىل اإناطة الثقة مبنافذ التجزئة. �من ثم 

ت�سبح املح�سلة النهائية هي قدرة البنوك على اإعداد ا�سرتاتيجيات 

اأكرث مر�نة للتجزئة امل�سرفـية. 

�جود  اإيجاب  فـي  الثاين  الإ�سدار  عليه  يقوم  الــذي  ال�سرط  �يتمثل 

ح�ساب بنكي لكل منفذ جتزئة لتتم مقا�سة جميع معامالت العمالء 

“البنك  املنفذ  بنك  على  �نطلق  الفعلي.  الوقت  فـي  منه  النقدية 

اأ�  )“امل�سِدر”(  العميل  بنك  نف�س  هو  يكون  قد  �الذي  ل”،  املح�سِّ

بنكًا اآخر. فعندما يتلقى اأحد منافذ التجزئة اإيداعًا نقديًا فاإن البنك 

ل الذي يتبعه يقوم باإخراج نف�س املبلغ من ح�سابه على الفور.  املح�سِّ

�باملثل، لو قام اأحد منافذ التجزئة بدفع م�سحوب نقدي لأحد العمالء 

ل الذي يتبعه يقيد فـي الر�سيد الدائن له نف�س املبلغ  فاإن البنك املح�سِّ

ل اخلا�س بالوكيل املركز  تلقائيًا. �بهذه الطريقة، يتخذ البنك املح�سِّ

املايل للوكيل بالن�سبة للعميل �البنك امل�سدر اخلا�س به. �بذلك يكون 

الئتمانية  املخاطر  عن  مبناأى  به  اخلا�س  امل�سدر  �البنك  العميل 

ت�سبح  ثم،  �من  البنوك  بني  عادية  معاملة  ت�سبح  �عندئذ  للوكيل. 

بالكامل �سمن نطاق النظام امل�سرفـي اخلا�سع للتنظيم. 

التجزئة  منفذ  من  الثاين  الإ�سدار  يتطلب  الفنية،  النظر  �جهة  من 

ل اخلا�س به توفر اإمكانية جتهيز معامالت اآمنة �اآنية،  �البنك املح�سِّ

اإما عن طريق الت�سال املبا�سر ل�سلكيًا اأ� بات�سال الإنرتنت، اأ� بد�ن 

الأر�سدة  حتديث  على  القادرة  الذكية  البطاقات  با�ستخدام  ات�سال 

ت�سمح  مدفوعات  �سبكة  اأي�سًا  توفر  يجب  كما  املعامالت.  �ت�سجيل 

ل اخلا�س مبنفذ بيع التجزئة تد�ين املعامالت �ت�سويتها  للبنك املح�سِّ

مع جميع البنوك امل�سدرة امل�ساركة. �تتوفر تقنيات اآمنة حمققة لكل 

من هذين اجلانبني. 

من �جهة النظر التنظيمية، فاإن الإ�سدار الثاين يتطلب من البنوك 

�كالء  من  م�سرتكة  �سبكات  خــالل  من  العمل  على  ــادرة  ق تكون  اأن 

اآخرين تتوفر لها تدابري �قائية منا�سبة للحماية التكنولوجية �حماية 

بالوكالء.  للمخاطر املرتبطة  البنك  لتقليل تعر�س عمالء  امل�ستهلك، 

عال�ة على ذلك، ميكن للحكومة اأن تن�سئ �سبكة موازية من الوكالء 

املوثوقني )تتكون من املكاتب البلدية، �املدار�س، �املراكز الطبية، الخ( 

فـي  البنوك  حل�ساب  العمالء  جتاه  الواجبة  العناية  باإجراءات  لتقوم 

املناطق النائية التي تكون فـيها تكلفة ن�سر البنية الأ�سا�سية اخلا�سة 

ت�سديدًا  هناك  يكون  اأن  �يجب  لها.  بالن�سبة  للغاية  مكلفة  بالبنوك 

متجددًا على اللوائح التنظيمية للبنوك التي تركز على املحافظة على 

التنظيمية على �اجهات  اللوائح  قيمة ح�سابات العمالء، مع تخفـيف 

 .)customer interface( العمالء

تقييم  اإعــادة  اإىل  �ستحتاج  البنوك  فاإن  التجارية،  النظر  �جهة  �من 

اجلديدة،  التكنولوجيا  بف�سل  الآن،  متوفرة  اأ�سبحت  التي  الفر�س 

بد�ن  املقدمة  امل�سرفـية  اخلدمات  اإمكانيات  لكامل  العنان  لإطالق 

فر�ع بنكية فـي توفـري فر�س احل�سول على اخلدمات املالية الأ�سا�سية 

الت�سميم  مع  م�سرتكة،  �كــالء  �سبكات  �جــود  �ساأن  �مــن  للجميع. 

املالئم لالأد�ات، �حمالت الت�سويق الفعالة، �اأنظمة جتهيز املعامالت 

الناحية  من  جمدية  حلول  اإنتاج  اإىل  ــوؤدي  ت اأن  التكلفة،  منخف�سة 

�لكي  ال�سكان.  من  الدخل  منخف�سة  الفئات  ل�ستهداف  القت�سادية 

تت�سجع البنوك على امل�ساركة فـي �سبكات الوكالء، يجب عليها اإدراك 

اأن قوة الو�سول �ا�سع النطاق اأكرب من ال�سيطرة الت�سغيلية على عدد 

اأقل من الوكالء ��سر�رة اأن تكون املناف�سة على اأ�سا�س تقدمي اأد�ات 

�خدمات اأف�سل بدًل من حما�لة اإقامة مناطق جغرافـية ح�سرية مع 

��سع عوائق كثرية اأمام دخولها. 

مل يتم التحقق من النظام املقرتح فـي هذه الدرا�سة: فال يوجد اأي مثال 

مطبق لالإ�سدار الثاين للخدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع بنكية 

فـي اأي مكان فـي العامل اليوم. ذلك على الرغم من اأن جميع عنا�سر 

مطبقة بالفعل. حيث متثل فـيزا �ما�سرتكارد منوذجني ل�سبكات الدفع 

منافذ  عن  امل�ستهلكني  تخدم  التي  البنوك  د�ر  تف�سل  بالبطاقات 

الآيل  ال�سراف  �ماكينات  البطاقات  �سبكات  �سعبية  �تعد  التجزئة. 

برهانًا على قدرة امل�ساركة فـي البنية الأ�سا�سية، التي ت�سمح للعمالء 

ب�سحب الأموال من ح�ساباتهم اأ� دفع ثمن اأية �سلع فـي اأي مكان. �يعد 

العمالء  مدفوعات  لأن  نظرًا  تعقيدًا،  اأكرث  الودائع  مع  ذلك  حتقيق 
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اإىل املخاطر الئتمانية  العمالء �بنوكهم  التجزئة تعر�س  اإىل منافذ 

للوكالء. �تلك امل�سكلة حتديدًا هي التي يعاجلها احلل املقرتح. 

الر�ؤية: )1(  تلك  تواجه حتقيق  التي  الرئي�سية  التحديات  يلي  �فيما 

تفعيل الإطار التنظيمي املنا�سب الذي ي�سمح باختبار مناذج التوزيع 

لل�سكان منخف�سي الدخل �الريفـيني فـي  امل�سرفـي اجلديد املنا�سبة 

الوقت الذي ي�سمن فـيه حتقق اأغرا�س حماية امل�ستهلك ��سيانة الثقة 

�سبكات  م�ساركة  مبزايا  البنوك  اإقناع   )2( امل�سرفـي؛  النظام  فـي 

�ال�سكان  الدخل  منخف�سو  بها  يتواجد  التي  املناطق  فـي  �كالئها 

الريفـيني �بالتبعية، بالتناف�س على جودة الأد�ات �اخلدمات بدًل من 

التناف�س على التواجد اجلغرافـي؛ �)3( اإعداد منوذج عمل يعود بالنفع 

على جميع الأطراف الفاعلة على نحو منا�سب فـي الوقت الذي ي�ستمر 

�الدخــارات  املعامالت  لأد�ات  القيمة  منخف�سة  حلول  تقدمي  فـيه 

منخف�سة القيمة املقدمة للقطاعات امل�ستهدفة. فـي الوقت الذي تبقى 

فـيه تلك الق�سايا حمل مناق�سة، ف�سيكون من امل�ستح�سن امل�سورة على 

�ا�سعي ال�سيا�سات باتخاذ خطوات �اقعية ت�سمح لهم باختبار النهج 

املختلفة للخدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع بنكية. �متثل الر�ؤية 

املطر�حة هنا غاية اأكرث منها حاًل فوريًا. 

المجال والنهج 

�سكاًل  النامية  البلدان  فـي  املقيمني  ال�سكان  ثلث  �سوى  ميتلك  ل 

العديد  �فـي  ر�سمية.  موؤ�س�سات  فـي  املالية  املــدخــرات  اأ�سكال  من 

عن  كثريًا  يقل  م�ستوى  عند  ثابتة  الن�سبة  تلك  تبقى  البلدان،  من 

للتنمية الجتماعية القت�سادية: فر�سة احل�سول  الأخرى  املوؤ�سرات 

املياه  ��سبكات  ال�سحي،  �ال�سرف  التح�سني،  �برامج  التعليم،  على 

النظيفة، �ما اإىل ذلك. 

تهتم هذه الدرا�سة بالأ�سا�س باأ�لئك الذين ل يتمكنون من ال�ستفادة 

من خدمات املوؤ�س�سات املالية الر�سمية ب�سبب “قيود جانب العر�س”: 

عدم �جود فر�ع بنكية قريبة، �عدم الراحة )مثل الطوابري �ال�سعور 

“البنك”  تعبري  ن�ستخدم  �نحن  املرتفعة.  التكاليف  اأ�  بالرهبة(، 

من  الودائع  بتلقي  ر�سميًا  لها  م�سرح  موؤ�س�سة  اأي  معانيه:  اأ��سع  فـي 

“املعامالت”،  ح�ساب  على  باأكملها  الدرا�سة  تلك  �تركز  اجلمهور. 

التي تت�سف بثالث �سمات اأ�سا�سية، هي: 

ائتمانية(  ح�سابات  لي�ست  )اأي  م�سبقًا  ممولة   •
الطلب عند  متوفرة  الأر�سدة   •

اإلكرت�نية  للمدفوعات  اأ�سا�سية  ب�سفة  ممكنة   •

�من ثم، فح�سابات املعامالت، فـي اأب�سط �سورها، لن ت�سمل ت�سهياًل 

بال�سحب على املك�سوف اأ� امتيازات حترير ال�سيكات �ميكن ت�سويقها 

م�سبقًا”.  “مدفوعة  ح�سابات  اأ�  م�سرفـية”  “ح�سابات  باعتبارها 

الت�سرف  ميكنهم  اأر�سدة  جتميع  املعامالت  ح�ساب  حلائزي  �ميكن 

فـيها بحرية فـي اأي �قت )حتى حد�د معينة بناء على م�ستوى العناية 

الواجبة املتخذة جتاه العمالء(، اإ�سافة اإىل اإر�سال �تلقي املدفوعات 

اأ�  الئتمان،  اأ�  الدخــار،  اأد�ات  الدرا�سة  تلك  تتنا�ل  �ل  اإلكرت�نيًا. 

التاأمني الأكرث تعقيدًا، التي تنطوي على حاجة اأكرب اإىل تفهم �سفات 

بحماية  املتعلقة  امل�سائل  من  نطاقًا  اأ��سع  جمموعة  �تثري  العمالء، 

“اأداة  معامالت  ح�ساب  امتالك  ميثل  اأن  ميكن  �لكن  امل�ستهلك. 

نفاذ” مل�ساندة تقدمي تلك الأد�ات املالية الأخرى، عن طريق ربطها 

اإلكرت�نيًا بح�ساب املعامالت. �ميكن متويل الودائع اأ� احل�سابات لأجل 

اأ� القر��س من ح�ساب املعامالت اأ� �سدادها فـي ذلك احل�ساب، كما 

ميكن الدخول اإىل اأر�سدتها من خالله. 

العميل  ت�سليم  مبعنى  الدرا�سة  تلك  فـي  “الوديعة”  تعبري  �ي�ستخدم 

للنقود اإىل اأحد املنافذ امل�سرفـية �سواء بغر�س احلفاظ على القيمة 

�كالهما  )معاملة(.  اآخر  طرف  اإىل  القيمة  حتويل  اأ�  )مدخرات( 

�سيمر عرب ح�ساب املعامالت اخلا�س بالعميل، �من ثم فهما متماثالن 

من ناحية املعاملة الفنية. 

�تركز هذه الدرا�سة على قنوات تقدمي خدمات التجزئة امل�سرفـية: 

اأي النقاط التي يتعامل العمالء من خاللها مع بنوكهم. �يوؤدي ذلك 

العن�سر فـي �سل�سلة تقدمي خدمات البنك اإىل اأ�جه اجلمود الت�سغيلية 

�سبق  مما  الكثري  فـي  تت�سبب  التي  للمعامالت  املرتفعة  �التكاليف 

اأمام فر�س احل�سول على  "عوائق جانب العر�س"  اإليه من  الإ�سارة 

اخلدمات املالية امل�سار اإليها عاليه - مبا فـي ذلك الغياب التام لنقاط 



�

اخلدمة فـي العديد من املناطق الفقرية. �الثقة هي الق�سية الفعلية 

فـي خدمات التجزئة امل�سرفـية التي توؤدي اإىل تلك امل�ساكل، �لي�ست 

احلاجة اإىل بنية اأ�سا�سية حملية لتقدمي اخلدمة لالأفراد. �حيث اإننا 

ب�سدد ��سع نهج جديد لعمليات التجزئة البنكية، ف�سنبحث فـي كل 

من الأ�سياء التي ميكن اأن ت�سلك م�سلكًا خاطئًا فـي معامالت التجزئة، 

�التي قد توؤدي اإىل تقوي�س الثقة �سواء عن اإهمال اأ� عمد، ��سنو�سح 

التكلفة  �منخف�سة  مبا�سرة،  بطريقة  امل�ساكل  تلك  حل  ميكن  كيف 

ن�سبيًا، با�ستخدام التقنيات املنا�سبة. 

التجزئة  لأن�سطة  البديلة  �التنظيمية  التجارية  للنهج  حتليلنا  �فـي 

من  كل  ��سن�ستخدم  الأمثلة.  من  العديد  من  �سن�ستفـيد  للبنوك، 

قوة  لبيان  م�سبقًا  املدفوعة  املحمول  الهاتف  �بطاقات  كــول  كوكا 

اأي�سًا كيفـية ا�ستخدام اجلهات  �سبكات التجزئة املوزعة. كما ندر�س 

 network املنظمة لالت�سالت مفهوم “الف�سل بني �ظائف ال�سبكة

اأمكن  ما  التنظيمية  اللوائح  تركيز  جمال  لت�سييق   ”unbundling

على الأن�سطة املحددة التي تت�سبب  فـي امل�ساكل التنظيمية املعينة. 

التجزئة  �ظائف  توزيع  التخ�س�س:  حول  املقارنات  تلك  كل  �تــد�ر 

التنظيمية  اللوائح  �ح�سر  الفاعلة،  الأطــراف  جمموعة  على  مبر�نة 

باأدق �سكل ممكن فـي املجالت التي ميكن اأن تن�ساأ بها خماطر على 

ذلك  �ي�سمح  ال�سوق.  بت�سرفات  متعلقة  اأ� خماطر  الواجبة  احليطة 

باإعادة تنظيم الوظائف امل�سرفـية على اأطراف فاعلة متنوعة، ميكن 

اجلمع بينها من خالل التفاعل البيني الطبيعي لقوى ال�سوق من اأجل 

اأ��سع  جمموعة  اإىل  اخليارات  من  القاعدة  عري�سة  جمموعة  تقدمي 

نطاقًا من الأفراد. 

�نب�سط فـي الق�سم التايل من تلك الدرا�سة ر�ؤيتنا ل�سبكات التجزئة 

امل�سرفـية امل�سرتكة �ما لها من انعكا�سات هامة على جميع الأطراف 

فـي املعامالت امل�سرفـية. ثم نتنا�ل النهج احلالية للخدمات امل�سرفـية 

املقدمة بد�ن فر�ع بنكية �العقبات التي حتول د�ن حتقيق ر�ؤيتنا. �يلي 

�فـي  العقبات.  تلك  على  للتغلب  املقرتح  للحل  تف�سيلي  عر�س  ذلك 

الق�سم الأخري نناق�س النعكا�سات على اللوائح التنظيمية للبنوك. 

قدرة شبكات التجزئة الموزعة 
التابعة للغير 

ل متتلك معظم من�ساآت الأعمال فـي العامل متاجر التجزئة اخلا�سة 

بها. �تختار بدًل من ذلك بيع �سلعها من خالل جمموعات من منافذ 

العمالء  �عــالقــات  املــرافــق  من  ت�ستفـيد  حتى  للغري  اململوكة  البيع 

القائمة، بطريقة نفعية، قابلة للتكرار على نحو جيد. �بدًل من تكبد 

اخلا�سة  املتاجر  من  الأ�سا�سية  البنية  لمتالك  عالية  ثابتة  تكاليف 

بها، فاإن تكاليف البيع )العمولت( تكون مدفوعة بالكامل باملبيعات. 

�فـي الواقع، تعد معظم من�ساآت الأعمال “باعة جملة”، �ال�ستثناء هو 
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امتالك متجر جتزئة.

املبا�سر  غري  التوزيع  لنماذج  ميكن  كيف  يو�سحان  مثالني  �لندر�س 

الناجحة اأن تعطي دفعة لل�سركات �تغري من الأ�سواق. 

كوكاكوال 

ملاذا تاأخذ �سركة كوكاكول العاملية التي حتقق رقم اأعمال �سنوي يبلغ 

�0 مليار د�لر اأمريكي على عاتقها توفـري علب �زجاجات الكوكاكول 

بحيث تكون على بعد 15 دقيقة من اأي �سخ�س فـي هذه املعمورة؟ �ملاذا 

 ،Wells Fargo� Barclays ل يخطر على بال موؤ�س�سات مالية مثل

التي حتقق عائدات مماثلة، اأن تقدم ذلك امل�ستوى من اخلدمة على 

م�ستوى العامل؟ �لننح جانبًا الئتمان �عمليات التحقق �ما يتعلق بها 

من الق�سايا املتعلقة ب�سداد العمالء: ملاذا ل تعمل مثل تلك الأ�سماء 

الرا�سخة معا لقتحام �سوق مدخرات املعامالت العاملية - �بالتحديد 

فـي الأماكن التي تكون فـيها املناف�سة اأ�سعف ما يكون؟ 

يبد� اأن البنوك الكبرية )�سواء الوطنية اأ� الد�لية( قد ان�سحبت من 

العديد من الأ�سواق املحلية تاركة املجال مفتوحًا اأمام عدد كبري من 

الأمور على هذا  ت�سري  اأن  يجب  الأ�سغر حجمًا. ملاذا؟ هل  الأطــراف 

ل  بكوكاكول.  التمثيل  من  در��سًا  ن�ستخل�س  اأن  هنا  ميكننا  النحو؟ 

تتجاهل �سركة كوكاكول الفقراء، اأينما كانوا، الذي ميكنهم اأن يجد�ا 

تتجاهلهم  فلماذا  تقدمها،  التي  اخلفـيفة  امل�سر�بات  اأحد  فـي  قيمة 

البنوك الكبرية كعمالء؟ 

حتى الأن�سطة التي متتلك متاجر خا�سة بها تعترب عالمات ت�سويقية مل�ساندة ن�ساطها فـي البيع باجلملة. فالعديد من م�سانع املالب�س التي حتمل عالمات جتارية تفتتح متجرًا رفـيع امل�ستوى فـي �سارع   1

رئي�سي، �لكنها تتوقع اأن حتقق حجمًا كبريًا من املبيعات عن طريق قنوات اأخرى، مثل املتاجر الكربى.
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ت�سري احلكمة التقليدية اإىل اأن الهوام�س على الودائع اأ�سغر جدًا من 

ملاذا  نت�ساءل،  اأخرى  �مرة  الرا�سخة.  الر�سمية  الأطــراف  جتذب  اأن 

يحدث ذلك؟ هناك اأربعة اأ�سباب تبني ملاذا ينبغي لأد�ات الدخار اأن 

تدر اأرباحًا، متاثل اإن مل تتجا�ز اأرباح بيع الكوكاكول للفقراء. 

من  اأ�سغر  اخلفـيفة  للم�سر�بات  بالن�سبة  املعاملة  قيمة  اأن  هو  الأ�ل 

تكاليف  �ستكون  ثــم،  �مــن  احلـــالت.�  معظم  فـي  التقليدية  الوديعة 

املعامالت اأكرث ب�ساطة بالن�سبة ل�سركة كوكاكول فـي بيعها للم�سر�بات 

اخلفـيفة مقارنة بالبنك الذي يحا�ل جذب �دائع اإ�سافـية. 

من  العك�س  على  كبريًا،  ماديًا  جت�سيدًا  متتلك  كوكاكول  اأن  الثاين 

اأد�ات الدخار - التي ل تتعدى كونها جمرد معلومات، اإقرار بالدين 

ح�ساب  دفرت  اأ�  )اإي�سال  الأ�راق  فـي  ي�سجل  قد  الــذي  البنك،  من 

يتطلب  الدخار  اأد�ات  تقدمي  اأن  كما  فقط.  اإلكرت�نيًا  اأ�  م�سرفـي( 

�نقلها، �لكن �سراء  التي قد يكون مكلفًا احلفاظ عليها  اأموال،  اأخذ 

الكوكاكول يتطلب نف�س متطلبات اإدارة النقود بالن�سبة للتجار. 

باملعامالت،  كبرية  ب�سورة  يرتبط  الكوكاكول  بيع  اأن منوذج  الثالث، 

جتارية  �سمعة  خالل  من  العمالء  ��لء  ال�سراء  تكرار  يتحقق  حيث 

اأما  غــريه.  عن  املنتج  لتمييز  م�سنية  �جهود  بالغة  مب�سقة  حتققت 

اخلدمات امل�سرفـية فهي ن�ساط قائم على العالقات: فعلى الأرجح اأن 

اأقوم باإعطاء مدخراتي اليوم لنف�س املوؤ�س�سة التي اأعطيتها مدخراتي 

بالأم�س. فاإن �لئي للبنك لي�س حمل ت�سا�ؤل اأ� �سك فـي كل مرة اأقوم 

فـيها باإيداع مبلغ، بنف�س الطريقة التي اأفعلها فـي كل مرة اأذهب فـيها 

العالقات،  على  قائم  ن�ساط  �لأنه  منع�س.  �سراب  ل�سراء  املتجر  اإىل 

اأن يكون من الأي�سر على البنوك حتقيق ربحية جيدة  فمن املفرت�س 

من العمالء من املعامالت ذات القيمة ال�سغرية. 

�اأخريًا، ميكن القول باأن املدخرات تلبي حاجة اأ�سا�سية، �من ثم ميكن 

اأ� حتمل امل�ساق  اأن يكون العمالء اأكرث رغبة فـي دفع مقابل اخلدمة 

 �
من اأجل احل�سول على اخلدمة.

اخلدمات  على  “كوكاكول”  منــوذج  تطبيق  د�ن  يحول  ــذي  ال فما 

امل�سرفـية؟ اأحد الحتمالت هو اأن نق�س اخلدمات امل�سرفـية راجع 

نرغب  ل  هــذا؟  كيف  �لكن  الأ�سا�سي.�  الطلب  �سعف  اإىل  بب�ساطة 

منوذج  “تطبيق  تعبري  ا�ستخدام  �لكن  الكوكاكول،  مبثال  التعلق  فـي 

كوكاكول على اخلدمات امل�سرفـية” لي�س عبثيًا كما قد يبد�. فنحن 

نعني “بتطبيق منوذج كوكاكول” ت�سميم منوذج عمل قابل للتو�سع، 

التوزيع.  �كثافة  التكلفة  فـي  ال�سر�ري  النخفا�س  حتقيق  على  قادر 

�سبكة  قائم على  التطور،  توزيع كامل  بنموذج  بالأ�سا�س  �يتميز ذلك 

عنكبوتية من املوزعني )ملنتجات متعددة(، ت�ستند بد�رها اإىل �سل�سلة 

كل  على  القيمة  توزيع  كيفـية  ��سوح  بكل  حتدد  التنظيم  عالية  قيمة 

من مالك العالمة التجارية، ��سركة التعبئة، �املوزع، �التاجر املحلي.5 

�يتم ذلك كله بطريقة موزعة، د�ن تعاقد مبا�سر بني كوكاكول �بني 

كل منفذ جتزئة. 

 بطاقات الهاتف المحمول 
المدفوعة مسبقًا 

النت�سار  فـي  م�سبوقة  غري  زيادة  املحمول  الهاتف  تكنولوجيا  حققت 

ال�سكان.  تغطية  مــدى  حيث  �مــن  �سرعتها  حيث  من  �ال�ستخدام 

�تكررت نف�س العملية بقوة دافعة مماثلة فـي البلدان النامية، �اإن كان 

على  �ساهدًا  العادي  غري  النت�سار  هذا  �يعد  التاأخري.  بع�س  ي�سوبها 

املزايا التي جتلبها تكنولوجيا الهاتف املحمول للنا�س. حيث ي�ستطيع 

اأن يدركوا على الفور عر�س القيمة. �لكن لو مل يكن هناك  العمالء 

�سوى �سبب �احد لهذا الت�سارع فـي منحنى النت�سار، لكان هذا ال�سبب 

هو ظهور البطاقات املدفوعة م�سبقًا.

فقد كان ينظر اإىل بطاقات الهاتف املحمول املدفوعة م�سبقًا فـي بادئ 

الأمر باعتبارها �سكاًل بدياًل للدفع �ح�سب. �لكنها حتولت اإىل ما هو 

ميكن  منتج  اإىل  اخلدمة  حتويل  اإمكانية  اأتاحت  لقد  ذلك:  من  اأكرث 

توزيعه عن طريق قنوات التجزئة - فـي هيئة مغلفة، له �سعر حمدد، 

الت�سغيل  �سركات  �بتحرر   6
اأي مكان. فـي  الأرفف  ��سعه على  �ميكن 

فـي  املوزعني  على  تعتمد  اأن  اإىل  حاجة  فـي  تعد  مل  التعاقدات،  من 

اأمريكيني فـي يوم لل�سخ�س - م�ستوى متدن �لكن لي�س الأ�سد فقرًا. �لو كان ن�سف الأ�سرة يعمل )اأي بد�ن عد ال�سغار  اأ�سرة تعي�س على د�لرين  فـيما يلي بع�س احل�سابات التقريبية. لنفرت�س �جود   �

جدًا اأ� امل�سنني(، ف�سيبلغ متو�سط الأجر اليومي الفعلي � د�لرات اأمريكية. تتكلف علبة الكوكاكول )تقريبًا( 50 �سنتًا. �من ثم، يوازي �سراء علبة الكوكاكول اإيداع 1�.5 فـي املائة من الأجر ال�سخ�سي 

اليومي، �ذلك لي�س بعيدًا عن املنطق )�تذكر اأن املقارنة بني علبة الكوكاكول �معامالت الدخار ت�ستند اإىل قيام الأجري بالإيداع يوميًا(.

ال�سخ�سية  للتنمية  �سبيل  هو  التمويل  على  اأن احل�سول  �تعتقد  مثلنا  كنت  اإن  �لكن  ادخار.  اأد�ات  ��سراء  الكوكاكول  علبة  الن�سبية ل�ستهالك  القيمة  ب�ساأن  اأخالقي  ب�سدد عر�س جدل  هنا  ل�سنا  �نحن    �

�القت�سادية، فمن ثم �ستعتقد كذلك اأن على النا�س الإقبال على التمويل بنف�س القوة، على الأقل، التي يقبلون بها على �سراء علبة الكوكاكول اإذا عر�س عليهم ذلك.

�  يورد العديد من النا�س اأ�سبابًا متقاربة لنق�س فر�س احل�سول على اأد�ات ادخار: الفر�ع البنكية بعيدة للغاية، طوابري النتظار طويلة، ل اأ�سعر باأنني اأنتمي اإىل ذلك املكان، ل اأثق بهم، اإىل غري ذلك. 

�لكن كل تلك الأ�سباب تعد ظر�فًا ذاتية؛ �لكن ما من �سك اأن البنوك لو كانت لديها رغبة جادة فـي ال�سعي نحو هوؤلء العمالء، لتمكنت من اإيجاد ��سائل للتغلب على تلك العقبات التي حتول د�ن �سراء 

العمالء لتلك الأد�ات.

5  اإىل جانب �سبكات التوزيع املحلية القوية، ت�ستهدف ا�سرتاتيجية متييز منتج كوكاكول تلبية احتياجات خمتلف القطاعات، �زيادة التوا�ؤم مع النكهات املحلية )عن طريق تنويع تركيب املنتجات الأ�سا�سية 

اأ� ال�ستحواذ على املنتجات �العالمات التجارية املحلية اأ� تطويرها(.

6  �اإ�سافة اإىل كون بطاقات الهاتف املحمول املدفوعة م�سبقًا ��سيلة بديلة للدفع �ا�سرتاتيجية بديلة للتوزيع، ا�ستخدمت كذلك من قبل �سركات ت�سغيل �سبكات املحمول كاأداة تق�سيم. ففـي العادة توجه بطاقات 

الهاتف املحمول املدفوعة م�سبقا، ب�سفة خا�سة، اإىل الفئات الأ�سغر �سنًا �الأقل غنى، �التي ترى فـي ما تقدمه تلك البطاقات من حرية مالية �بيع بالتجزئة فـي ال�سوق الوا�سعة اأمرًا جذابًا لها.
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جمع املعلومات ال�سر�رية عن العمالء �اإجراء عمليات حتقق ائتماين 

�جتهيز الأعمال الورقية. �كذلك كان العمالء فـي ارتياح فعلي بدفع 

مبلغ اإ�سافـي مقابل ذلك )فـيما يتعلق بعقود الدفع الالحق(. 

فعندما تالقت اخلدمة اجلديدة التي تقدم عر�س قيمة رائع مع قنوات 

التجزئة ال�سائدة، انطلقت املبيعات �زاد النت�سار. �نظرًا للتحرر من 

املتطلبات املزد�جة لاللتزام التعاقدي من قبل امل�ستهلك )التي تتطلب 

جانب  من  الئتماين  التحقق  �عمليات  �سموًل(  اأكرث  مبيعات  منوذج 

�سركة الت�سغيل )لدفع التاأمني املايل لأجهزة الهاتف التي تدعم عادة 

عقد البيع(، مكنت البطاقات املدفوعة م�سبقًا املنتج من التحرر من 

القنوات التي تديرها �سركات الت�سغيل. فقد اأ�سبحت اأ�سهل فـي ال�سراء؛ 

�قد �سعر العمالء مبزيد من ال�سيطرة على الأمور. 

جبهة الخدمات المصرفـية 
المقدمة بدون فروع بنكية 

فالبنوك  الطريقة.  بهذه  لالأفراد  خدماتها  بتقدمي  البنوك  تقوم  ل 

اأ� رمبا تت�سارك فـي  متتلك �سبكات التوزيع اخلا�سة بها - الفر�ع - 

اأجهزة نقاط البيع املادية اأ� الفرتا�سية التي ميكن اأن تتم بوا�سطتها 

تبيع  فهي  النقدي(.  ال�سحب  ال�سلع،  ثمن  )دفــع  حمــد�دة  معامالت 

بها.  التوزيع اخلا�سة  �سبكات  بها فقط من خالل  املنتجات اخلا�سة 

�ذلك النهج لي�س قابال للتو�سع - ذلك اإن كان مفهومك لقابلية التو�سع 

هو التواجد على بعد 15 دقيقة من كل �سخ�س فـي هذا العامل. ففـي 

هذا الفراغ، ميكن - �رمبا ل ميكن - اأن تن�ساأ جمموعة �سغرية من 

ائتمانية،  �احتـــادات  اأ�سغر،  متويل  )موؤ�س�سات  املحلية  املوؤ�س�سات 

الفر�س  ر�ؤيـــة  البنوك  ت�ستطيع  ل  ــاذا  مل اأمــــوال(.  اإقــرا�ــس  �جــهــات 

ال�سانحة، اأ� ملاذا ل ت�ستفـيد منها؟ 

الوا�سع  النت�سار  البنوك عن  اإحجام  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سياء  من بني 

ثقة  على  باحلفاظ  املتعلقة  التنظيمية  ال�سواغل  التجزئة  منافذ  فـي 

م�سبقًا  مدفوعة  بطاقة  اأ�  الكوكاكول  علبة  ا�سرتيت  ف�سواء  العمالء. 

من هذا املتجر اأ� ذاك، فلن ي�سكل ذلك فرقًا فـي القيمة التي تلحقها 

متجر،  من  ادخــاريــة  اأد�ات  ا�سرتيت  اإذا  اأمــا  باملنتج.  با�ستمتاعك 

ف�ستكون لديك الرغبة فـي معرفة البنك الذي يقف �راء تلك الأداة، 

�اخلدمات   
7
للبنك. املبا�سرة  الولية  حتت  بالفعل  يعمل  املتجر  �اأن 

اجلهات  اأن  كما  الكوكاكول،  علبة  مثل  بالطبع  لي�ست  امل�سرفـية 

�جود  �بــد�ن  ف�سفا�سة.  توزيع  ترتيبات  بعمل  ت�سمح  لن  التنظيمية 

عدا  فـيما  بعناية؛  املواقع  باختيار  البنوك  تقوم  مرن،  توزيع  منوذج 

ذلك، لن تقدم البنوك على التوزيع. 

الوعد   - الثقة  تبيع  فهي  الودائع،  البنوك  تبيع  عندما  الواقع،  �فـي 

بالوفاء بالنقود فـي امل�ستقبل. �نظرًا لكون البنوك موؤ�س�سات معقدة ل 

تتمتع بال�سفافـية التامة، فاإن املودعني ل يكونون فـي ��سع جيد ي�سمح 

التنظيمية  بالثقة. �ت�ساعد اجلهات  البنوك  بتقييم مدى جدارة  لهم 

للوفاء  الالزمة  الأمــوال  توفر  �سمان  على  للودائع  املتلقية  املوؤ�س�سات 

امل�سرفـيني  “ربط”  اإىل  التنظيمية  ت�سعى اجلهات  بتعهداتها. حيث 

بع�س  تعري�س  �سمان  طريق  عن  لعمالئهم  قطعوها  التي  بالعهود 

للمخاطر، على هيئة متطلبات  امل�سارف  باأ�سحاب  الأموال اخلا�سة 

راأ�سمالية تتنا�سب مع املخاطر. كما حتمل اجلهات التنظيمية البنوك 

م�سوؤ�لية اأية خماطر ت�سغيلية حتدث فـي �اجهة العميل ذاتها، اأي فـي 

النقطة التي يتم فـيها ت�سليم النقود، �يتم فـيها ت�سجيل التعهدات اأ� 

البنكية  بالفر�ع  املعنية  التنظيمية  اللوائح  ت�ستغرق  �قد  ت�سديدها. 

العديد من ال�سفحات فـي الكتب التنظيمية. 

فتلقي الودائع على �جه اخل�سو�س ي�سكل ق�سية ثقة اأ�سا�سية لكل من 

البنوك �عمالئها. �مما يثري الهتمام اأن عددًا كبريًا من املوؤ�س�سات 

�لي�س  اأ�سغر  ائتمان  اأن�سئ كجهة  الأ�سغر  التمويل  فـي جمال  العاملة 

ملدفوعات  العمالء  بدفع  تتعلقان  الأداتني  �كلتا  اأ�سغر.  ادخار  كجهة 

�سغرية متعددة فـي مقابل ا�ستالم مبالغ اأكرب من الأموال، مع اختالف 

التوقيت الن�سبي لها فقط. 

املعامالت  تقدمي  كــان  اإذا  �هــلــة:  لأ�ل  متوقع  غــري  ذلــك  يبد�  �قــد 

اأي�سًا  املايل  الو�سيط  يقوم  ملاذا  بال�سر�رة،  للفقراء مكلفًا  ال�سغرية 

بتحمل خماطر ائتمانية اإ�سافـية؟ �ملاذا ل جتعل العميل يثق بك )باأن 

اأنت ثقتك فـي العميل  اأن تويل  يقوم بالإيداع قبل ال�سحب( بدًل من 

)من خالل اإعطاء املال مقدمًا على اأن ي�سدده لحقًا فـي امل�ستقبل(؟ 

اأموال، ففـي احلالة الأ�ىل، هناك تبادل مادي ثنائي الجتاه: النقود مقابل املنتج. �يعرف العمالء بال�سليقة متى يقومون بدفع  اإيداع  اآخر بني دفع نقود فـي متجر ل�سراء علبة الكوكاكول �بني  7  ثمة فرق 

ت�سليم  توقيت  ب�ساأن  )اأ� م�سللني(  العمالء حمتارين  يكون  لذلك  للوديعة،  تعبري مادي  يوجد  ثانية، ل  ناحية  الكي�س. �من  فـي  تو�سع  لأن  املتجر جاهزة  الكوكاكول على طا�لة  تكون علبة  النقود: عندما 

النقود؛ فهم معر�سون للقيام بذلك د�ن احل�سول على ما يثبت قيامهم بالإيداع. ��سيتم بحث ذلك الأمر فـيما بعد فـي تلك الدرا�سة.
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يرجع ذلك، اإىل حد ما، اإىل العتقاد بافتقار الفقراء اإىل املوارد التي 

ميكن ادخارها. كما اأن الئتمان يعد اأكرث ربحية نظرًا لكونه يتطلب 

اأن  اإىل  اآخــر  جانب  فـي  يرجع  �لكنه  اأعلى.  عمولت  على  احل�سول 

الودائع ت�سكل حتديات اأكرب فـيما يتعلق باإدارة النقود: فدفعات �سداد 

القر��س حمددة بجدا�ل زمنية، بينما الودائع، من حيث املبداأ، ميكن 

اأموال مرنة ��ا�سعة  تلقي  اأي �قت. �فـي ظل غياب نقاط  فـي  عملها 

النت�سار حتت ت�سرف موؤ�س�سات التمويل الأ�سغر، فاإنها تف�سل اإن�ساء 

اآليات حت�سيل اأموال على اأ�سا�س دفعات جمد�لة - ائتمان - كو�سيلة 

للتخفـيف من تكلفة اإدارة النقود. 

�اإذا اأمكن اإن�ساء منافذ جتزئة لإيداع ��سحب النقود �اإدارتها كن�ساط 

قائم بذاته، د�ن ح�سرها فـي نطاق تقدمي اخلدمات لبنوك خا�سة 

ترتبط معها بعالقة تعاقدية مبا�سرة، فعندها فقط ميكن اأن يربز حل 

نظامي للخدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع بنكية. �ذلك حيثما 

القيمة  �سل�سلة  فـي  الفاعلة  الأطراف  توجد جمموعة متخ�س�سة من 

جمموعهم  فـي  �لكنهم  البع�س،  بع�سهم  عن  م�ستقل  ب�سكل  يعملون 

�جتعل  يخدمونه.  الــذي  للمجتمع  امل�سرفـية  الحتياجات  يلبون 

الثقة،  معادلة  من  التجزئة  منافذ  اإخــراج  املمكن  من  التكنولوجيا 

بحيث يتمكن اأي اأحد من الإيداع فـي ح�سابه البنكي من خالل منفذ 

التجزئة، د�ن احلاجة اإىل معرفة العميل اأ� البنك مبنفذ التجزئة اأ� 

اعتماده، اأ� الإ�سراف عليه، اأ� الوثوق به باأية �سورة اأخرى. 

مل�ساعدة  ال�ست�سارية  املجموعة  مبادرة  �راء  الدافعة  الر�ؤية  �تتمثل 

الفقراء اخلا�سة باخلدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع بنكية فـي 

مع  التفاعل  للعمالء  معًا  تتيح  التي  احللول  من  جمموعة  ا�ستخدام 

خا�سة  مادية  اأ�سا�سية  بنية  ن�سر  اإىل  البنوك  حتتاج  اأن  د�ن  البنوك 

 �لكن اإىل اأي مدى تعك�س ممار�سات اخلدمات امل�سرفـية املقدمة 
8
بها.

بد�ن فر�ع بنكية تلك الأمثلة؟ 

اإلصدار األول من الخدمات 
المصرفـية المقدمة بدون فروع بنكية 
إسناد عمليات التجزئة المصرفـية إلى 

جهات خارجية

اخلدمات  تقدمي  قنوات  جمال  فـي  هامة  بابتكارات  البنوك  قامت 

امل�سرفـية. �يرجع الف�سل اإىل التقدم التكنولوجي فـي التمكني ملعظم 

تلك البتكارات. �فـيما يلي تلك البتكارات ح�سب الرتتيب التقريبي 

لظهورها: 

اآلت ال�صراف الآيل — فروع بنكية فـي �صندوق. ميكنك   •
اأن تنجز جميع املعامالت الأ�سا�سية التي تقوم بها عادة فـي الفر�ع 

البنكية، �لكن بوا�سطة اآلة �لي�س بوا�سطة �سراف. 

امل�صرفـية — فرع ي�صري على عجالت.9 ت�ستخدم  العربات   •
العربات )اأ� املراكب فـي بع�س البلدان( املجهزة باأنظمة تكنولوجيا 

تقدمي خدمة  فـي  �طاقم عاملني  املنا�سبة  �الت�سالت  املعلومات 

ملنطقة �ا�سعة عن طريق التنقل اإىل عدة بلدات. �ت�ستخدم عادة 

ببنية  فـيها  الحتفاظ  يكون  التي  الكثافة،  منخف�سة  البيئات  فـي 

اأ�سا�سية م�سرفـية دائمة اأمرًا مكلفًا للغاية. 

بدون  مدفوعات   — املتاجر  داخل  البيع  نقاط  اأنظمة   •
نقدية. ت�ستخدم فـي �سداد امل�سرتيات املادية فـي احلال، �موؤخرًا، 

لل�سحب النقدي من ح�سابك البنكي )“ا�ستعادة النقود”(. 

البيع  نقاط   — الإنــرنــت  عرب  امل�صرفـية  الأعــمــال   •
�سراء  �عمليات  البعيدة  املعامالت  اإمتــام  تتيح  الفرا�صية. 

اأ� ب�سكل مادي  الفور  اإلكرت�نيًا على  ال�سلع عن بعد )مع ت�سليمها 

لحقًا( �لكن بالطبع ل تتوفر اإمكانيات ال�سحب النقدي. 

بنظام الإ�صناد اخلارجي.  — فروع  امل�صرفـيون  الوكالء   •
مع  التعاقدية  العالقات  من  جمموعة  فـي  بالدخول  البنوك  تقوم 

كيانات قائمة من اأ�سحاب امتيازات البيع بالتجزئة اأ� منافذ معينة، 

يقوموا  اأن  للعمالء  �ميكن  فـيها.  البيع  نقاط  اأنظمة  بن�سر  تقوم 

بعمليات الإيــداع، اإ�سافة اإىل عمليات �سداد املدفوعات اأ� ال�سحب 

النقدي التي ميكنهم القيام بها با�ستخدام نقاط البيع املعتادة.

.)Lyman، Ivatury، and Staschen 2006(� )Ivatury 2006( لالطالع على عر�س للق�سايا الرئي�سية �النماذج القطرية املعنية باخلدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع بنكية، راجع    8

)mobile banking( فـي هذه الدرا�سة لالإ�سارة فقط للخدمات امل�سرفـية  تعبري  �سن�ستخدم  الفهم،  �سوء  �لتجنب   .”mobile banking “اخلدمات امل�سرفـية املتنقلة  9  ي�سار اإىل ذلك عادة با�سم 

التي تتم عرب الهواتف املحمولة.
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فـي  بيع  — نقطة  املحمول  الهاتف  بوا�صطة  املعامالت   •
جيبك. تتيح لك القيام بنف�س جمموعة املعامالت التي تقوم بها 

يتيح  التنقل  �لكن عن�سر  الإنرتنت.  امل�سرفـية عرب  الأعمال  فـي 

كبديل  ا�ستخدامها  ثم ميكن  �من  املتجر،  فـي  املعاملة  اإمتام  لك 

�ظيفـي لنقطة البيع داخل املتجر.

 �قد اأثبتت كل من تلك القنوات �سالحيتها فـي الأ�سواق، �هي ت�ستخدم 

القنوات  تلك  دفعت  احلــالت،  بع�س  �فـي  متفا�تة.  بدرجات  بالفعل 

اأن  اإىل ا�ستبدال القنوات )اأي حولت املعامالت التي كان من املمكن 

ب�سبب  اأ�  للعميل  اأكرب  راحة  لأنها حتقق  اإما  البنكي،  الفرع  تتم عرب 

تكلفتها الأقل بالن�سبة له(. كما �سبق ذكره، ل تقبل اأنظمة نقاط البيع 

لها  تتوفر  ل  املحمولة  �الهواتف  الإنرتنت  �قنوات  الودائع؛  التقليدية 

بطبيعة احلال اإمكانيات املعامالت النقدية؛ �العربات امل�سرفـية قد 

ل تاأتي باملعدل الذي ينا�سب احتياجات العمالء. �من ثم، ل ميكن لكل 

قناة منها على حدة اأن حتل حمل القنوات التقليدية جمتمعة. 

�فـي الواقع، �ستحقق تلك القنوات اأق�سى طاقة لها عند ا�ستخدامها 

اأ�  جغرافـيًا  )�سواء  جديدة  عمالء  قواعد  اإىل  الو�سول  فـي  جمتمعة 

ح�سب الطبقات الجتماعية القت�سادية( مل تكن حتظ باأية خدمات 

فـي ال�سابق على الإطالق. �نحن نرى ذلك اليوم: )1( هاتف حممول 

ي�سمح باملعامالت البعيدة )�( ُي�ستخدم من قبل التجار كجهاز نقطة 

بيع داخل املتجر �)�( يرتبط ب�سبكة �كالء تتوىل املعامالت النقدية 

للعمالء. 

ـــة املــــحــــمــــول  ـــك ـــب ـــس ـــل � ـــغـــي ـــ�ـــس ــــة ت ــــرك ــــس ـــه � ـــق ـــطـــب هــــــــذا مــــــا ت

Smart Communications فـي الفلبني منذ عام �001: جمموعة 

من  مــن/اإىل جمموعة  باملعامالت  ت�سمح  �بطاقة  من هاتف حممول 

ما�سرتكارد،  ببطاقة  خا�سة  بيع  نقطة  اأيــة  على  �الدخول  البنوك، 

�اإيداع ��سحب الأموال لدى �سبكة من الوكالء املحليني امل�سجلني من 

�تقدم  م�سبقًا.  �كل ذلك من خالل ح�ساب مدفوع   —Smart قبل 

WIZZIT فـي جنوب اأفريقيا خدمة مماثلة، تعمل مع اأية �سركة ت�سغيل 

�سبكات حممول، �لكن مع بنك �احد �عدد قليل من الوكالء النقديني 

اأخرى  حممول  �سبكات  ت�سغيل  �سركات  نفذت  كما  امل�سرفـيني.  غري 

فـي   Safaricomو  )GCash( الفلبني فـي   Globe Telecom مثل 

كينيا )MPESA(، حلوًل للهاتف املحمول فقط. 

فـي  البنكية  الــفــر�ع  �ظيفة  عن  بدياًل  احللول  تلك  اعتبار  �ميكن 

منظومة بيئية من الأطراف الفاعلة - تتاألف من جمموعة من البنوك، 

��سركات ت�سغيل �سبكات املحمول، �التجار، �الوكالء النقديني. �من 

اإقامتها نظرًا ملا تتطلبه من تناغم قوي فـيما بني الأطراف  ال�سعب 

املجالت  من  العديد  مدى  على   - بالأ�سا�س  متتد  �لكونها  املتعددة، 

من  اأي  جتهيز  يتم  مل  اإذا  ب�سدة  �سيتقو�س  العر�س  �لأن  التنظيمية، 

التجارية  الرتتيبات  تعمل  �بالفعل،  �سليم.  ب�سكل  عنا�سر ذلك احلل 

بني الأطراف على الإبقاء على النظام متما�سكًا. 

املحمول  الهاتف  بوا�سطة  الدفع  خدمات  تتعقد  ذلــك  على  عــال�ة 

 WIZZIT�  ،Safaricom�  ،Smart�  ،Globe من  كل  من  املقدمة 

نظرًا لطبيعة نظام اخلدمة: 

�سوق ثنائية اجلانب. فـي املراحل املبكرة، قد تقع فـي  فـي  تعمل   •
حيث  العمالء:  �ت�سجيل  الوكالء  ت�سجيل  بني  ما  املفرغة  الدائرة 

اأ�  النقدية  املعامالت  لقلة خيارات  نظرًا  الهتمام  العمالء  يفقد 

معامالت نقاط البيع، �كذلك ل يقدم الوكالء على الت�سجيل نظرًا 

ت�سجيل  على  للت�سجيع  الوكالء  عمولة  رفع  اأن  كما  العمالء.  لقلة 

ذلك  كان  اإذا  العمالء  اإحجام  اإىل  يــوؤدي  اأن  جــدد، ميكن  �كــالء 

�سيوؤدي اإىل اأن ت�سبح اخلدمة اأكرث كلفة بالن�سبة لهم. 

عميل  يحققها  التي  القيمة  تتوقف  ال�سبكة.  القت�سادات  تخ�سع   •
املدفوعات  �سداد  ميكن  الذين  ال�سبكة  فـي  العمالء  عدد  على  ما 

لهم )بفر�س بقاء عدد الوكالء ثابتًا(. فقد يتخذ بع�س العمالء 

موقف النتظار ملا ت�سفر عنه الأمور �يوؤجل الت�سجيل اإىل اأن ي�سبح 

النظام “كبريًا بدرجة كافـية”. 

�رمبا ي�سعب على اأنظمة مدفوعات التجزئة النمو فـي اأ�ل الأمر لهذه 

الأ�سباب. �لكن ما اإن ي�سل النظام اإىل حجم معني، �سي�سل اإىل نقطة 

حتول ميتلك فـيها النظام زمام ال�سوق ب�سكل ل ميكن عمليًا اإيقافه، 

مما يخلق م�ساكل منا�ئة للمناف�سة اأمام ال�سلطات. 

�يت�سمن الإ�سدار الأ�ل من اخلدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع 

فاعلة  اأطـــراف  اإىل  الوظائف  لبع�س  اخلارجي”  “الإ�سناد  بنكية 

متخ�س�سة، �لكن ذلك يبقى فـي �سياق طرف �احد يكون “قائدًا”، 

من  العديد  عن  �ماليًا  قانونيًا  م�سوؤ�ًل  الأمـــر،  نهاية  فـي  �كذلك 

الت�سرفات امل�سندة اإىل ال�سركاء اخلارجيني. 

ملختلف  ميكن  األ  ال�سعوبة؟  بتلك  الأمــر  يكون  اأن  ينبغي  هل  �لكن 

الأطراف الفاعلة اأن جتتمع �سويًا من خالل تفاعالت �سوقية طبيعية، 

قبل  من  ال�سارم  للتنظيم  اخل�سوع  من  بدًل  خفـية،  باأيادي  موجهة 

“تفكيك  فـي  التفكري  املمكن  من  األي�س  اأخــرى،  بعبارة  قائد؟  طرف 

طبقات de-layering” العملية امل�سرفـية، بحيث ت�ستطيع جمموعة 

بينها  فـيما  ب�سكل طبيعي  التعا�ن  املتخ�س�سة  الفاعلة  الأطراف  من 

د�ن اأن تكون مرتبطة بال�سر�رة مبجموعة من العقود ال�ساملة، �لكن 

اأن ينبع ذلك من امل�سلحة الذاتية املح�سة؟ 



9

اإلصدار الثاني من الخدمات 
المصرفـية المقدمة بدون فروع 

بنكية: إقامة سوق لعمليات التجزئة 
المصرفـية

فـيما يلي ر�ؤية حمددة لبيئة م�سرفـية حمورة تعمل ل�سالح الفقراء، 

�الد�ر الذي ميكن اأن تلعبه التكنولوجيا فـي حتقيقها. 

ثم  اأ�ًل  الر�ؤية  حالة  كل  فـي  �سنذكر  التالية.  املوجزة  ال�سور  لنتاأمل 

بتلك  ترتبط  احلياة  من  �اقعية  بنماذج  املائلة(  )بالأحرف  نتبعها 

الر�ؤية: 

اأن باعت حم�سولها فـي �سوق  1. فـي طريق عودتها اإىل املنزل، بعد 

الع�سرين  لإيــداع  املحلي  املتجر  فـي  القر�يات  اإحدى  تتوقف  البلدة، 

بيز� التي ك�سبتها فـي ذلك اليوم فـي ح�سابها البنكي. �فـي كل مرة 

تربح فـيها بع�س املال، جتنب 10 فـي املائة - على الفور - فـي ح�سابها 

خمتلفة  متاجر  فـي  امل�سرفـية  عملياتها  تتم  اأن  حتب  �هي  البنكي. 

الرثثرة  بحب  معر�فون  املتاجر  فاأ�سحاب   - خمتلفة  اأ�قـــات  �فـي 

�القيل �القال، �لي�س من املعقول اأن يكون اأي �احد منهم على اطالع 

باأحوالها املالية. 

فـي غانا، يتيح نظام جمع ال�سو�سو )جمع املدخرات( للقرويني ادخار 

مبلغ يومي ثابت لدى حم�سل يقوم بزيارتهم فـي بيوتهم اأو فـي اأماكن 

اإم�ساك  ويعتمد  ر�سمية،  تلك غري  التح�سيل  اأنظمة  وتبقى   
10

عملهم.

منوطة  العميل  ثقة  تكون  بحيث  بالكامل،  االأوراق  على  ال�سجالت 
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بالكامل باملح�سل.

�. يرغب �ساحب املتجر فـي اأن متر عليه املراأة القر�ية ب�سفة 

اإ�سافـية،  �يعني ذلك ح�سوله على عمولة  لديه.  لالإيداع  يومية 

�زيادة حركة العمالء فـي متجره. �عندما ياأتي النا�س مرة اأخرى 

من  الفائ�س  تفريغ  له  يتيح  ذلك  فاإن  مدخراتهم،  من  لل�سحب 

النقود التي جمعها اأثناء اأعماله اليومية - �يعد ذلك اأكرث اأمانًا 

بالن�سبة له. 

منفذ  األــف   90 من  يقرب  ما  بت�سجيل  البنوك  قامت  الــرازيــل،  فـي 

جتزئة لتعمل كنقاط لتلقي و�سرف النقود خلدماتها امل�سرفـية. ولكن 

يرتبطون  الذين  البنك  �سوى خدمة عمالء  الوكالء ال ميكنهم  هوؤالء 

 Safaricom ت�ستخدم  كينيا،  وفـي  مبا�سرة.  تعاقدية  بعالقة  معه 

�سبكتها من موزعي بطاقات الهاتف املدفوعة م�سبقًا للعمل كوكالء. 

الهاتف  بوا�سطة  الدفع  اأنظمة  ت�سغيل  �سركتا  قامت  الفلبني،  وفـي 

املحمول Smart وGlobe باإن�ساء �سبكة الوكالء اخلا�سة بهما. 

عمالء  على  املتجر  �ساحب  معه  يتعامل  الــذي  امل�سرفـي  يركز   .�

موؤ�س�سات الأعمال ال�سغرية �املتو�سطة احلجم. �هو يحب العمل مع 

من  حت�سله  ما  لكل  نظرًا  المتياز  حقوق  �اأ�سحاب  التجزئة  متاجر 

ائتمانات التوريد �كل ما تدره من معامالت. �قام امل�سرفـي بت�سجيل 

املتجر كمنفذ معامالت نقدية حتت اإدارة م�سرفه، مما ميكن املتجر 

البلد. )تتم هذه  فـي  للنقود لأي بنك  اإيداع ��سحب  اأن ي�سبح منفذ 

�سار  �بذلك  للمتجر(.  البنكي  احل�ساب  على  النقدية  املعامالت 

�اأكرث �لًء، �هو يح�سل على  اأكرث ر�ساًء،  ل�ساحب امل�سرف عمالء 

ن�سبة من عمولت املعامالت التي يجريها املتجر. �فـي الواقع متثل تلك 

ل، حمرك للمعامالت - كميات من  احل�سابات، بالن�سبة للبنك املح�سِّ

النقد تدخل �تخرج، �لكنها كلها ممولة م�سبقًا، �ل ينطوي الأمر على 

اأي ائتمان، �ل حاجة اإىل اتخاذ قرارات �سعبة على م�ستوى العمالء. 

ومياثل ذلك بالكامل كيفـية اإدارة كل من فـيزا وما�سرتكارد ل�سبكات 

)من  ل  املح�سِّ البنكني  بني  توجد  فال  بها.  اخلا�سة  التجاري  القبول 

فـيما  اأية عالقة مبا�سرة  العميل(  وامل�سدر )من جهة  التاجر(  جهة 

بينهما، ولكن كالهما جزء من �سبكة فـيزا وما�سرتكارد ومن ثم ميكن 

لكل منهما خدمة عمالء االآخر. 

جدد  عمالء  لك�سب  ن�سطة  حملة  ــالق  اإط اآخــر  بنك  مدير  يقرر   .�

للمعامالت  اأ�سا�سيًا  ح�سابًا  يقدم  �هو  فقرية.  ح�سرية  منطقة  فـي 

يثبت  مــا  ـــراز  اإب هــو  فعله  العميل  على  مــا  �كــل  للجميع؛  ــة  الدخــاري

هويته. فال حاجة اإىل اإجراء فح�س ائتماين، �ل حد اأدين للر�سيد، 

مما   - املعامالت  على  دمغة  ر�سوم  �ل  احل�سابات،  لفتح  ر�سوم  �ل 

من  بالكامل  ممول  احل�ساب  �هذا  العميل.  على  الأمــور  تي�سري  يعني 

اأ�  �حتقق،  فح�س  اإجــراءات  اإىل  احلاجة  عدم  �يعني  العميل.  قبل 

�سحب على املك�سوف، اأ� ك�سوفات ح�ساب �سهرية، تي�سري الأمور على 

البنوك. �يعلن البنك عن هذه الأداة ب�سكل مكثف؛ فـيتعرف العمالء 

بالت�سجيل عن طريق  النهاية يقومون  املعلومات �فـي  املزيد من  على 

تلك  فـي  لحقًا  مو�سح  هو  )�كما  البنك.  ات�سالت  مبركز  الت�سال 

العمالء من  الواجبة جتاه  العناية  باإجراءات  القيام  الدرا�سة، ميكن 

خالل �سبكة �كالء م�سرتكة بني جميع البنوك حتت رعاية احلكومة(. 

�يراقب البنك عندئذ تدفق الودائع يوميًا، �اأ�سبوعيًا، د�ن اأن يتدخل 

فـي عملية حت�سيل النقود - حيث يتم كل ذلك فـي املتاجر املحلية التي 

10  فـي ظل نظام �سو�سو التقليدي للمدخرات، يقوم حم�سلو ال�سو�سو بالنتقال عرب القرية جلمع مبلغ ثابت يوميًا من كل عميل ملدة �1 يوميًا. فـي اآخر ال�سهر يعيد املح�سل جميع املتح�سالت بعد خ�سم 

قيمة يوم �احد، حيث يحتفظ بها كمقابل خلدماته.

اإ�ساءة ال�ستعمال، فـي مقابل الرتتيبات املعتمدة على التكنولوجيا التي ل تتعر�س لنف�س تلك املخاطر. حيث اأعلن اأن �0 فـي املائة من  11  الرتتيبات غري الر�سمية التي تعتمد على الأ�راق عر�سة ملخاطر 

.)Aryeetey and Gockel 1991( املدخرين فـي غانا فقد�ا اأموالهم نتيجة هر�ب حم�سلي الودائع. راجع
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ل يرتبط البنك معها باأية عالقة تعاقدية. �ل يكرتث مدير البنك ما 

العمالء  اأحد  م�سدرها  كان  اإيداعها  مت  د�لرات   10 اآخر  كانت  اإذا 

الأكرث غنى اأم جاءت من 10 عمالء - فكلها فـي النهاية مت�سا�ية.

الـــرازيـــل )“ح�سابات  فـــــي  احلــ�ــســابــات  تــلــك  مــثــل  ا�ــســتــحــداث  مت 

 كاأدوات 
13

)”Mzansi وفـي جنوب اأفريقيا )“ح�سابات 
12

مب�سطة”(

باأنظمة خدمات  كانت م�سحوبة  وقد  البنك.  اعتماد  لزيادة  رئي�سية 

 ،GCashو  ،MPESA )مثل:  املحمول  الهاتف  بوا�سطة  م�سرفـية 

مدفوعة  “ح�سابات  هيئة  على   ،)WIZZITو  ،Smart Moneyو

الت�سغيلية  والتعقيدات  التنظيمية  االأعباء  لتجنب  كو�سيلة  م�سبقًا”، 

حل�سابات البنوك التقليدية. 

5. ترغب موؤ�س�سة ائتمان اأ�سغر فـي اإقرا�س اإحدى القر�يات من 

الئتماين  الفح�س  اإجراء  �يتم  ال�سغري.  م�سر�عها  اإمتام  اأجل 

�املوافقة على القر�س. ثم جتد املراأة القر�ية املال فـي ح�سابها 

البنكي �تتعرف على كيفـية �سداد الدين من ح�سابها اإىل ح�ساب 

موؤ�س�سة الئتمان الأ�سغر لدى املتجر املحلي - فال يحتاج م�سوؤ�ل 

الإقرا�س اإىل م�س اأية اأموال بيديه. �يعد ح�ساب املعامالت فـي 

حيث  املالية.  الأد�ات  من  اأكمل  جمموعة  اإىل  مدخاًل  الــواقــع 

ميكن للعمالء �سراء ح�سابات ادخار اآجلة اأ� جمد�لة، اإىل جانب 

ت�سهيالت قر��س اأ� ائتمان - من نف�س املوؤ�س�سة املالية اأ� غريها. 

�تعد هذه ح�سابات منف�سلة بالكامل: ل ميكن اأن يتم حتويلها اإىل 

نقد )ت�سييلها( ب�سهولة )ح�سابات ادخارية ذات عائد مرتفع(، 

�ل ميكن متويلها م�سبقًا )ائتمان(. �نتيجة لذلك، قد يحمل فتح 

�لكن  اإ�سافـية.  الأنواع من احل�سابات بني طياته متطلبات  تلك 

مبجرد فتح تلك احل�سابات، ميكن متويلها مبا�سرة من ح�ساب 

املعامالت الدخاري. 

تقيم �سركة Globe - ال�سركة التي تقف وراء اأداة املحفظة املحمولة 

GCash فـي الفلبني - �سراكات مع البنوك الريفـية مل�ساندة جمموعة 

 .GCash اأدواتها بالكامل باإمكانيات املعامالت التي توفرها

الأطراف  جميع  على  تعود  التي  الرئي�سية  املزايا   1 رقم  ال�سكل  يبني 

الفاعلة الرئي�سية بالن�سبة اإىل الإ�سدار الأ�ل من اخلدمات امل�سرفـية 

املقدمة بد�ن فر�ع بنكية، �ميكن اإيجازها فـيما يلي: 

جمموعة  عرب  امل�سرفـية  معامالتهم  ب�سط  من  العمالء  �سيتمكن   •
الــراحــة  مــن  ــدًا  مــزي الــتــجــزئــة، ممــا مينحهم  مــن منافذ  اأكـــرب 

�يخفف من ال�سواغل ب�ساأن اخل�سو�سية. 

ميكنها  حيث  القت�سادات  حت�سن  من  التجزئة  منافذ  �ست�ستفـيد   •
خدمة )التناف�س على( عمالء اأي بنك. 

اإىل  يوؤدي  التجزئة  منافذ  م�ستوى  على  النقدية  ال�سيولة  جتميع   •
معامالتهم  اإمتـــام  على  العمالء  قــدرة  عــدم  احتمال  انخفا�س 

النقدية )الإيداع، اأ� ال�سحب، اأ� ال�سداد(. 

�احلدية،  النائية  املناطق  فـي  بفاعلية  تتناف�س  اأن  للبنوك  ميكن   •
د�ن احلاجة اإىل ال�ستثمار فـي اإن�ساء بنى اأ�سا�سية كبرية. عال�ة 

“احتكارات  اإدارة  ��سع  فـي  نف�سها  البنوك  جتد  لن  ذلــك،  على 

ثم  �من  التواجد؛  اإل  فـيها  لها  لي�س  التي  احلــالت  حملية” فـي 

�سي�سجعها ذلك على الرتكيز على جهود التمييز التناف�سي لالأد�ات 
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�العالمة التجارية.

��سيكون ذلك النموذج قويًا ب�سكل بارز فـي حالة ن�سره بالقرتان مع 

�فـي  البنوك.  قبل  من  املحمول  الهاتف  بوا�سطة  املدفوعات  اأنظمة 

تلك احلالة، �ستتوفر للعمالء الفر�سة الكاملة للح�سول على خدمات 

منافذ  اإىل  الذهاب  اإىل  احلاجة  د�ن  بعد،  �الدخــار عن  املدفوعات 

الهاتف  بوا�سطة  القناة  ت�سمح  الواقع،  �فـي  الإطــالق.  على  التجزئة 

الرئي�سي.  املكتب  اأنظمة  مــع  مبا�سرة  بالتعامل  للعمالء  املحمول 

حتويالت  اإجــراء  للعمالء  ميكن  النقود،  ��سحب  ــداع  اإي جانب  �اإىل 

مل�ستخدمني اآخرين اأ� ح�سابات اأخرى، ��سداد الفواتري، �الطالع على 

ك�سوف احل�ساب البنكية، �ما اإىل ذلك. �هكذا ي�سبح البنك بال فر�ع 

حقيقة �اقعة. 

اإمكانية اإجراء عمليات ال�سحب با�ستخدام البطاقات فقط )اأي لدى اأحد الوكالء �لي�س  �1  ا�ستحدثت احل�سابات املب�سطة فـي الربازيل فـي عام ��00. �من بني ال�سمات التي ت�ساعد على خف�س تكلفتها 

الفرع البنكي(. كما اأن املعامالت جمانية حتى حد�د معينة. �الأر�سدة حمد�دة مببلغ 1000 ريال برازيلي، مع تب�سيط �سر�ط فتح احل�سابات البنكية، د�ن احلاجة اإىل اإثبات الدخل.

Finscope �جود � مليون م�ستخدم فقط )مع  نهاية عام �006. �ترجح درا�سة  فـي  بلغ عدد احل�سابات اجلديدة 6.� مليون  الثاين ��00،  ت�سرين  نوفمرب/  فـي   Mzansi ا�ستحداث ح�سابات  �1   منذ 

.)Porteous 2007( من بينها، �.1 مليون مل يكن �سبق لهم التعامل مع البنوك من قبل. راجع ،)ا�ستثناء احل�سابات املكررة �غري الن�سطة

�1  يعك�س ذلك جتربة قطاع الهواتف املحمولة. فـي الأيام الأ�ىل لبناء ال�سبكة، كانت املناف�سة قائمة بالكامل تقريبًا على التغطية املادية لل�سبكة. �عندما ��سلت جميع ال�سبكات لالنت�سار الوا�سع تقريبًا، 

انتقل الأ�سا�س التناف�سي فـي ذلك املجال اإىل متيز املنتج، �جودة خدمة العمالء، �اأنظمة ت�سجيع �لء العمالء. �بهذه الطريقة، اأمكن تلبية الحتياجات الأ��سع نطاقًا للعمالء ب�سكل اأف�سل، �اأ�سبح م�ستوى 

اأعلى من توجيه املنتجات �فقًا ل�سرتاتيجيات تق�سيم قطاعات العمالء. �هذا ما ينبغي على البنوك عمله اإذا كانت ترغب فـي املناف�سة بفاعلية فـي اأ�سواق منخف�سي الدخل.
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مسائل استراتيجية للبنوك 

مت  التي  الــر�ؤيــة  من  امل�ستمدة  الفر�س  تقييم  اإىل  البنوك  �ستحتاج 

ب�سطها للتو باملقارنة مع ثالث م�سائل ا�سرتاتيجية رئي�سية: )1( مدى 

الرغبة فـي ا�ستخدام �سبكات جتزئة م�سرتكة بدًل من �سبكات الوكالء 

اأ�سغر حجمًا؛ )2(  �اإن كانت  املميزة بعالمة جتارية قوية  اخلا�سة، 

التغريات الت�سغيلية �التنظيمية املطلوبة لال�ستفادة من تلك الفر�س؛ 

� )3( الربحية املالية لقناة التجزئة املكونة من اأطراف اأخرى. 

التجزئة  �سبكات  فـي  امل�ساركة  ب�ساأن  البنك  قــرار  يكون  اأن  ينبغي 

مدفوعًا باعتبارين اأ�سا�سيني: 

التناف�سي. يوؤدي الت�سارك فـي �سبكات التجزئة مع  التميز  اأ�سا�س  	•
كا�سرتاتيجية  اجلغرافـي  التواجد  قيمة  ت�سا�ؤل  اإىل  اأخــرى  بنوك 

اأ�سا�سية ممكنة للتميز. كما يجعل اأي�سًا من ال�سعوبة على البنوك 

حتقيق جتربة ا�ستخدام مت�سقة للعمالء عرب جميع نقاط الت�سال 

حول  التناف�س  البنوك  من  ذلــك  �سيتطلب  ثم  �مــن  لها.  التابعة 

خا�سيات اأ�سا�سية اأخرى، مثل �سرعة ا�ستجابة الأد�ات �اخلدمة.

لكل  التجزئة  �سبكات  م�ساركة  �ستتيح  امل�ستهدفة.  ال�سوق  حجم  	•
بنك م�سارك اإقامة �سوق م�ستهدفة اأكرث ات�ساعًا مما لو اأقدم على 

ذلك �حده.

من  اإيجابية  اأكرث  بنظرة  الأرجح  على  امل�سرتكة  ال�سبكات  ��ستحظى 

نحو  القوي  التوجه  ذات  النمو  حتقيق  نحو  املتوجهة  البنوك  جانب 

البنوك  تبني  �سرعة  تخ�سع  �كذلك،  �الأد�ات.  العمالء  قطاعات 

املنافذ  عدد  كان  فطاملا  لل�سبكة:  قوية  اآثــار  اإىل  امل�سرتكة  لل�سبكات 

عن”  “للتخلي  كبري  حافز  البنك  لــدى  يكون  فلن  قلياًل،  امل�سرتكة 

امل�ستهدفة  ال�سوق  فـي حجم  املحتملة  الزيادة  لأن  اخلا�سني،  �كالئه 

مبجرد  �لكن  التناف�سي.  التميز  فـي  املحتملة  اخل�سارة  تعو�س  لن 

امل�ساندة  البنوك  عــدد  ف�سيقل  احلجم،  فـي  امل�سرتكة  ال�سبكة  منو 

ل�سرتاتيجية التميز القائمة على النقاط اجلغرافـية احل�سرية. �يثري 

ذلك اإمكانية اإقدام احلكومات على "��سع بذ�ر" لل�سبكات امل�سرتكة 

الشكل 1: االستثمار األجنبي فـي مجال التمويل األصغر
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جتزئة  ب�سال�سل  امل�ساهمة  طريق  عن  امل�سرفـية  التجزئة  خلدمات 

خا�سعة ل�سيطرة احلكومة مثل مكاتب الربيد. 

امل�سرفـية  للخدمات  الثاين  الإ�سدار  فـي  املعامالت  نهج  يــوؤدي  كما 

اأد�ار متيز العالمات التجارية.  اإىل �سحذ  املقدمة بد�ن فر�ع بنكية 

فمن املمكن اأن متثل العالمة التجارية للبنك بحق رمز الثقة - الثقة 

فـي بقاء قيمة مدخراتي عندما اأعود اإليها مرة اأخرى، �فـي الواقع، 

الثقة فـي قدرتي الفعلية على احل�سول على مدخراتي على هيئة نقود 

عند احلاجة اإليها، من خالل �سبكة كثيفة من منافذ التجزئة. 

التجزئة؟  ملنفذ  بالن�سبة  التجارية  العالمة  �ستلعبه  الذي  الــد�ر  �ما 

تركيز  ثم ميكن  �من  للعميل.  الثقة  بيع  اإىل  التجزئة  يحتاج منفذ  ل 

الراحة -  التقليدية، مثل  التجزئة  بيع  التجارية على جوانب  عالمته 

��ساعات  انتظار،  طوابري  �جود  عدم  بابت�سامة،  امل�سحوبة  اخلدمة 

عمل طويلة - �املوقع، ثم املوقع، ثم املوقع. �من املمكن ��سع عالمة 

جتارية كتلك اخلا�سة بالبنوك جنبًا اإىل جنب مع عالمة جتارية كتلك 

الأخــرى، فكالهما  منهما  كل  ت�ساند  يونيون، حيث  بو�سرتن  اخلا�سة 

اخلدمات  من  �ساملة  بيئية  منظومة  اإنها  العميل.  �سالح  اأجــل  من 

�العالمات التجارية. 

خدمات  اإي�سال  حتديدًا  امل�سرتكة  التجزئة  توزيع  �سبكات  ��ستتوىل 

�سوى  ت�سكل  ل  النقدية  اخلدمات  �لكن  البنك.  عمالء  اإىل  النقد 

البنك  يحقق  �لكي  للعميل.  املقدم  العر�س  فـي  �احــدا  عن�سرا 

بد�ن  املقدمة  امل�سرفـية  اخلدمات  اإمكانيات  من  الكامل  ال�ستفادة 

�عنا�سر  اأخــرى  عمليات  ت�سميم  اإعــادة  اإىل  �سيحتاج  بنكية،  فر�ع 

خدمة اأخرى بالتوازي، ت�سمل ما يلي: 

ت�سميم اأد�ات منا�سبة للعمالء الريفـيني �منخف�سي الدخل الذين   •
�ست�ستهدفهم قناة اخلدمة املقدمة بد�ن فر�ع بنكية

املعامالت  اإمتام  قناة  مع  بالتوازي  العمالء،  لك�سب  قناة  ن�سر   •
املمكنة من خالل منافذ التجزئة امل�سرتكة 

�منخف�سة  احلجم  عالية  معامالت  جتهيز  اأنظمة  فـي  ال�ستثمار   •
التكلفة، ل�سمان ات�ساق هيكلة تكلفة املكاتب اخللفـية مع الواجهة 

الأمامية منخف�سة التكلفة للقنوات عدمية الفر�ع

�اإذا كان البنك غري م�ستعد للقيام بال�ستثمارات ال�سر�رية امل�ساندة 

يجد  فلن  اخللفـية،  املكاتب  �اأنظمة  �املبيعات،  الت�سويق،  جمال  فـي 

قيمة فعلية كبرية فـي اإن�ساء قناة جتزئة من اأطراف اأخرى. 

التكلفة  خف�س  اإمكانية  امل�سرتكة  القنوات  متلك  املبداأ،  حيث  �من 

الدخل  �منخف�سي  الريفـيني  لل�سكان  اخلدمات  لتقدمي  الإجمالية 

م�ستوى  على  الأ�سا�سية  للبنية  اأقل  تكرار   )1( هي:  ثالثة،  لأ�سباب 

اأد�ار  فـي  التخ�س�س  من  اأعلى  درجة  هناك  �ستكون   )2( التجزئة؛ 

�سل�سلة القيمة، �من ثم �سيتوفر لكل منها مزيد من قابلية التو�سع فـي 

اأدائها لد�رها؛ � )3( �سيتيح ذلك درجة اأعلى من التناف�سية )القدرة 

على املناف�سة( على العمالء فـيما بني البنوك. 

بالن�سبة  الفعلية  التكاليف  فـي  خف�س  حتقيق  مدى  �سيتوقف  �لكن، 

للعمالء على نتيجة املفا��سات التجارية بني الأطراف الفاعلة املختلفة 

ل،  امل�ساركة فـي اإجناز املعامالت، اأي: منفذ التجزئة، �البنك املح�سِّ

�اجلهة املوفرة ل�سبكة الدفع، �البنك امل�سدر. �لو كان اأحدها ميار�س 

قوة �سوقية على الآخرين، فرمبا اأدى ذلك اإىل ا�ستحواذه على املزايا 

�قد  الأخرى.  �الأطــراف  العمالء  للربنامج على ح�ساب  القت�سادية 

فر�ع  �سبكة  البنوك  لأحــد  كانت  اإذا  املثال،  �سبيل  على  ذلــك،  ين�ساأ 

اأكرب كثريًا من البنوك الأخرى، مما يتيح لك ال�ستحواذ على ن�ساط 

�ستبزغ  كانت  اإذا  ما  انتظار  �سوى  اأمامنا  لي�س  ثم،  �من  التح�سيل، 

مناذج اأعمال �ساحلة فـي معظم البلدان. 
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الحل المقترح 

األقينا ال�سوء فـي الق�سم ال�سابق على حتولني. حيث يتيح ا�ستحداث 

الإ�سدار الأ�ل من اخلدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع بنكية بنية 

امل�ستخدم، �لكنها ل  اأقل تكلفة �تقدمي للخدمة عند �اجهة  اأ�سا�سية 

ذلك  �يحدث  خا�سة.  اأغرا�س  ذات  جتزئة  منافذ  جمموعة  تتطلب 

من  الثاين  الإ�ــســدار  اأمــا  البلدان.  من  العديد  فـي  بالفعل  التحول 

البنية  فـي�ستخدم  بنكية  فــر�ع  بــد�ن  املقدمة  امل�سرفـية  اخلدمات 

الأ�سا�سية القائمة ملنافذ التجزئة ب�سورة اأكرث كفاءة، �من ثم، يفتح 

الودائع”.  “حم�سلي  النت�سار من  �ا�سعة  �سبكة  بناء  الباب لإمكانية 

ال�سكل  اأي مكان. )انظر  فـي  بعد  ر�ؤية نظرية مل تطبق  تبقى  �لكنها 

رقم �(. 

الر�ؤية.  تلك  اأن يحقق  �ساأنه  الذي من  للنظام  اإىل ��سف  الآن  ننتقل 

نعتمد فـي ذلك نهجًا يقوم على “الف�سل بني” الأن�سطة التي يقوم بها 

الفرع البنكي، لرن اأين تكمن امل�ساكل التنظيمية فـي كل حالة، �كيفـية 

هو  �الغر�س  تطويعًا.  اأكرث  جلعلها  تنظيمها  اإعادة  اأ�  عليها  الق�ساء 

ا�ستك�ساف قدر املر�نة التي ميكن اأن تتوفر لدى البنوك فـي ت�سميم 

ا�سرتاتيجية التجزئة اخلا�سة بها. هل باإمكاننا التخل�س من الفر�ع 

ممكن؟  حد  اأبعد  اإىل  العادية  التجزئة  قنوات  �ا�ستعمال  البنكية 

�ينتظم هذا الق�سم حول كل من الأن�سطة التي تنخرط فـيها الفر�ع 

البنكية، �هي: 

خدمات تلقي/�سرف النقود �تدا�ل املدفوعات اإجراء   •
ت�سويق �بيع احل�سابات �اإجراء العناية الواجبة جتاه العمالء فـي   •

هذا ال�سدد 

على ا�ستف�سارات العمالء �تقدمي امل�سورة املالية  الإجابة   •

منافذ التجزئة لتلقي/صرف النقود 

م�شكلة الثقة فـي منفذ التجزئة

)“البنك  معه  يتعامل  الــذي  البنك  دخــول  على  العميل  اإقـــدام  يعد 

الأمر، مهمة  فـي ظاهر  البنكي،  فـي ح�سابه  مبلغ  لإيداع  امل�سدر”( 

يخرج  حيث   ،� رقم  ال�سكل  فـي  الأعلى  ال�سهم  ذلك  �ميثل  ي�سرية. 

مبا�سرة من العميل اإىل البنك. فال يحتاج العميل �سوى اإىل الثقة فـي 

املعاملة.  فـي  “��سيط”  �جود  لعدم  نظرًا  اآخر،  اأحدًا  �لي�س  البنك، 

قام  “الثقة”  لتحقيق  كاملة  اأ�سا�سية  بنية  �راءه  يخفـي  ذلك  �لكن 

من  الأمــوال  حلماية  �خزينة  حرا�س  �جود  فـيها:  بال�ستثمار  البنك 

�تطبيق  اأخطاء؛  لتفادي حد�ث  �نظام حما�سبي متطور،  الل�سو�س؛ 

د�ن  للحيلولة  املعتمدة،  �التواقيع  امل�سادقة  مل�ستويات  بر�توكولت 

العاملني  طاقم  امتثال  ل�سمان  اإر�سادية،  �اأدلــة  املوظفـني؛  احتيال 

جلميع اللوائح التنظيمية امل�سرفـية. 

�بالفعل، تفر�س اللوائح التنظيمية توفر الكثري من تلك التدابري، 

املتطلبات  تلك  من  اأبعد  هو  ما  تطبيق  يختار  قد  البنك  �لكن 

خطاأ،  اأ�  نهب،  حــد�ث  حالة  فـي  ــه  اأن يــدرك  حيث  ال�سارمة: 

م�سوؤ�ل  ف�سيكون  مق�سود،  غري  تنظيمي  خطاأ  اأ�  احتيال،  اأ� 

تلك  كل  العميل  يدرك  ل  �قد  �املالية.  القانونية  الناحيتني  من 

الرتتيبات الرامية اإىل حتقيق الثقة، �لكن البنك �سيكون حري�سًا 

على “تعبئتها” بحيث يتمكن امل�ستخدم من ال�سعور بها: فخامة 

التي  التجارية  �العالمة  الفرع،  ملدير  ال�سارم  �املظهر  املكاتب، 

ت�سدد على الراحة �الثقة، �ما اإىل ذلك. فتذكر اأن املنتج الذي 

هو  للعمالء  النقدية  الودائع  على  احل�سول  مقابل  البنك  يبيعه 

الثقة )فـي اإعادة النقود فـي �قت لحق(. 

الشكل 2. التحوالت من الفروع البنكية إلى اإلصدار األول من الخدمات المصرفـية المقدمة بدون 
فروع بنكية، إلى اإلصدار الثاني من الخدمات المصرفـية المقدمة بدون فروع بنكية 
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هل ميكن اأن ت�سري الأمور على نحو خمتلف؟ هل ميكن اإ�سناد التوزيع 

)دفع �حت�سل النقود املتعلقة باحتياجات معامالت النا�س �املدخرات 

�سغرية احلجم( اإىل اأطراف اأخرى؟ بالطبع ميكن، �لكن هل ميكن 

اأن يتم بطريقة حتافظ على �سيطرة البنك الكاملة على الوفاء بعر�س 

الثقة الذي يقدمه للعميل؟ اإذا كان البنك فـي حاجة اإىل تنمية الثقة 

التوزيع  �سبكة  فـي  بت�سجيله  يقوم  جتزئة  منفذ  كل  مع  بها  التعهد  اأ� 

امل�سرفـية  اخلدمات  من  الأ�ل  الإ�سدار  طريقة  )على  به  اخلا�سة 

خمتلفًا  احلقيقة،  فـي  ذلك،  يكون  فلن  بنكية(،  فر�ع  بد�ن  املقدمة 

ب�سكل جذري عن فتح فرع جديد ب�سكل مبا�سر، فـيما عدا بع�س الوفر 

�ثيقة مع منافذ  يقيم عالقة  اأن  للبنك  �لكن هل ميكن  التكلفة.  فـي 

اأن  التابعة له ل تتجا�ز حد�د العالقة التجارية، د�ن  توزيع التجزئة 

يقو�س ذلك منتج الثقة؟ 

اأن تبد� عليه  يبني امل�سار الأ�سفل فـي ال�سكل رقم � ما يفرت�س 

�سبكة توزيع التجزئة غري اململوكة للبنك. �ل يتعامل العميل �سوى 

مع منفذ التجزئة - �ليكن املتجر الذي على زا�ية الطريق. �قد 

ل تكون لذلك املتجر اأية عالقة تعاقدية على الإطالق مع البنك 

التجزئة هذا  منفذ  يرتبط  الواقع،  ففـي  للعميل.  التابع  امل�سدر 

�كال البنكان امل�سدر  ل”.  بعالقة مع بنك اآخر - “البنك املح�سِّ

�يتبادلن  الوطني  املــدفــوعــات  نظام  فـي  ع�سوان  ل  �املح�سِّ

الأموال من خالل �سبكة مدفوعات. �تدار �سبكة املدفوعات من 

قبل طرف م�ستقل رمبا يكون مملوكًا لحتاد بنوك )من املحتمل 

ل(، اأ� احلكومة، اأ� طرف اآخر  اأن ي�سم البنك امل�سدر �املح�سِّ

مو�سع ثقة.

خماطر  على  الق�ضاء  ميكن  هل  املعامالت:  خماطر  حتليل 

وقوع اأخطاء اأو حاالت احتيال فـي منافذ التجزئة؟

ت�سور ال�سيناريو التايل. عندما يرغب العميل فـي عمل اإيداع نقدي، 

البنك امل�سدر، ف�سيذهب  لنقل، بقيمة 10 د�لرات فـي ح�سابه لدى 

ل  املح�سِّ البنك  اإخطار  ��سيتم  النقود.  �ي�سلمه  التجزئة  منفذ  اإىل 

بتلك املعاملة ��سيقوم على الفور �ب�سكل تلقائي باأخذ 10 د�لرات من 

احل�ساب الذي يحتفظ به با�سم منفذ التجزئة. �بالتايل تتم موازنة 

ح�سابات منفذ التجزئة: �فـي الواقع، لقد قام منفذ التجزئة مببادلة 

10 د�لرات من ح�سابه البنكي بد�لرات ع�سرة من درج نقوده. 

الشكل 3. مخطط سير معامالت الودائع
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بالد�لرات  امل�سدر  البنك  باإخطار  الفور  على  ل  املح�سِّ البنك  يقوم 

فـي  احل�سابات  تعديل  �يتم  عميله؛  عن  بالنيابة  بها  املدين  الع�سرة 

الوقت الفعلي، اإل اأنه من املمكن تبادل الأموال لحقًا �سمن اإجراءات 

ل، متت موازنة  مقا�سة �ت�سوية متفق عليها. من ناحية البنك املح�سِّ

�سجالته: فقد اأخذ 10 د�لرات من ح�ساب املنفذ �دفع 10 د�لرات 

اإىل البنك امل�سدر. �عند تلقي الأموال، �سيقوم البنك امل�سدر باأخذ 

املقا�سة  م�سرف  لدى  ح�سابه  فـي  تلقاها  التي  الع�سرة  الـــد�لرات 

اأن  فـي �سبكة املدفوعات �ينقلها اإىل ح�ساب العميل. ��سيجد العميل 

الد�لرات الع�سرة التي �سلمها نقدًا اإىل منفذ التجزئة قد حل حملها 

15 �هكذا متت املعاملة. 
10 د�لرات زائدة فـي ح�سابه البنكي.

البنك  )اأ�  العميل  يحتاج  التي  الثقة  قدر  هو  ما  ال�سل�سلة،  تلك  فـي 

امل�سدر، باعتباره املوؤ�س�سة التي �ستكون �سمعتها التجارية على املحك 

اإذا ما انتهكت ثقة العميل( اأن يوليها فـي منفذ التجزئة لإمتام معاملة 

بالنيابة  ل،  املح�سِّ البنك  )اأ�  امل�سدر  البنك  يحتاج  هل  الإيـــداع؟ 

عنه( اأن ميد منفذ التجزئة بذلك الدليل الإر�سادي الكبري املمتلئ؟ 

على  التجزئة  منفذ  على  الإ�سراف  اإىل  البنكني  من  اأي  يحتاج  هل   �

الإطالق؟ 

فـي ذلك املثال، مت اإخطار جميع اأطراف املعاملة فـي الوقت الفعلي، 

�من ثم ميكن للبنوك الت�سريح باملعامالت بناء على معرفة تامة مع 

الت�سوية،  خماطر  ذلك  بعد  �تبقى  مبا�سر.  ب�سكل  ح�ساباتها  حتديث 

ل ب�سكل حم�س. لندر�س  �لكنها بني كل من البنكني امل�سدر �املح�سِّ

املعاملة،  �سالمة  اأ�  اكتمال  تعوق  اأن  املمكن  من  التي  املواقف  الآن 

��سنناق�س كيفـية التعامل مع تلك املخاطر. 

لكي تتم معاملة الإيداع بنجاح، يجب توفر معلومات دقيقة عن اإمتام 

الأمــر  ذلــك  يتعر�س  اأن  �ميكن  املعنية.  الأطـــراف  جلميع  املعاملة 

للتقوي�س، على �سبيل املثال، اإذا ما دفع العميل 10 د�لرات نقدًا �لكن 

منفذ التجزئة اأخفق فـي ت�سجيلها ب�سكل �سحيح )اإما بطريق اخلطاأ اأ� 

ل اأ� البنك  الحتيال(. �فـي تلك احلالة، لن يعلم اأي من البنك املح�سِّ

امل�سدر بوقوع عملية اإيداع الد�لرات الع�سرة، �لن يكون فـي اإمكانهما 

املفاجاأة  املخد�ع  العميل  ��ست�سدم  الالزمة.  التحويل  عمليات  بدء 

عندما يتحقق من ر�سيد ح�سابه البنكي. �لتجنب هذه املخاطر، يجب 

بالعتماد  يكتفـي  �ل  املعاملة،  ت�سجيل  عملية  فـي  العميل  ي�سارك  اأن 

على منفذ التجزئة فـي القيام بذلك. فمن املمكن اأن يتفاعل العميل 

مع جهاز نقطة بيع ب�سكل مبا�سر )مثل ال�سغط على زر “موافق” على 

ل  املح�سِّ البنك  باإبالغ  تلقائيًا  اجلهاز  يقوم  ثم  �من  املــودع(؛  املبلغ 

باملعاملة، �يكون العميل مطمئنًا اإىل اأن تبادل املعلومات قد مت. 

كما قد تن�ساأ خماطر مماثلة فـي عمليات ال�سحب النقدية. �فـي هذه 

احلالة رمبا يفكر موظف منفذ التجزئة فـي عمل معاملة �همية: فقد 

يدعي اأن عمياًل �سحب نقودًا - يقوم املوظف باأخذها لنف�سه - �يقوم 

بتجهيز املعاملة �فقًا لالإجراء املعتاد. �قبل اأن يفطن العميل لتعر�سه 

احلالة  فـي  احلــال  هو  �كما  هاربًا.  فر  قد  املوظف  يكون  لالحتيال، 

ال�سابقة، ميكن احلماية من ذلك اخلطر عن طريق جعل العميل يوؤكد 

املعاملة ب�سكل مادي عن طريق اإدخال رقم تعريف �سخ�سي فـي جهاز 

نقطة بيع اآمن، حيث ي�سمن ذلك ت�سجيل املعاملة ب�سكل �سليم. 

�فـي �سكل اآخر لذلك النوع من املخاطر، حيث يقوم العميل بت�سليم 

النقود، ثم يتم رف�س العملية ب�سبب نق�س ال�سيولة، �لكن منفذ 

الإلزام  طريق  عن  ذلك  جتنب  �ميكن  النقود.  يعيد  ل  التجزئة 

بتجهيز املعاملة الإلكرت�نية قبل ت�سليم النقود. �عند عودة ر�سالة 

امل�ستخدم  ف�ستطالب  امل�ستخدم،  اإىل  املعاملة  باإمتام  الت�سريح 

بت�سليم املبلغ املتفق عليه اإىل تلك النقطة. �رمبا كان منا�سبًا اأن 

ت�سليم  الرد بر�سالة مبجرد  بالتاأكيد عن طريق  امل�ستخدم  يقوم 

اإر�سال  ذلك  ��سيتبع  املعاملة.  نهاية  اإىل  ذلك  ��سي�سري  املبلغ. 

ر�سالة تاأكيد للعميل. 

15  ل يفرت�س هذا املثال حت�سيل اأية عمولت. عمليًا، قد ينتج عن اإيداع مبلغ 10 د�لرات اإىل ت�سجيل الوديعة بقيمة اأقل فـي البنك نظرًا للعمولت املح�سلة خالل ال�سل�سلة.
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�يجب اأن يتم اإر�سال ر�سائل الطلب/ الت�سريح اإىل امل�ستخدم بطريقة 

ل.  املح�سِّ البنك  من  بدًل   - العميل  بنك   - امل�سدر  البنك  من  اآمنة 

بالتعاقد  التجزئة  منفذ  فـيها  يقوم  قد  التي  للحالت  تفاديًا  �ذلــك 

البنك  �على  الواقع.  معتمد على خالف  بنك  كونها  تدعي  �سركة  مع 

امل�سدر عندئذ اأن “يتعرف” على البنك املح�سل، �ميكنه التحقق من 

الثقة  اإىل  العميل  م�سر�عية قيام ذلك الطرف باملعاملة. �لن يحتاج 

اإذا كان مرتبطًا ببنك حم�سل  اأ� حتى معرفة ما  فـي منفذ التجزئة 

معتمد نظرًا لأن منفذ التجزئة لن يتلقى ر�سائل خا�سة باملعامالت من 

ل.  البنك امل�سدر لو مل يكن مرتبطًا بالبنك املح�سِّ

“موؤمنة” ب�سورة تلقائية من  �من خالل تلك الآلية، �ستكون العميلة 

فـي  الثقة  اإىل  حتتاج  فلن  التجزئة؛  منفذ  قبل  من  الئتمان  خماطر 

منفذ التجزئة. بدًل من ذلك، يواجه العميل نوعني اآخرين من خماطر 

املعامالت. اأ�ًل، خماطر ال�سيولة لدى منفذ التجزئة: ففـي حالة عدم 

تعليمات  ل  املح�سِّ البنك  يعطي  املعاملة،  لتغطية  تكفـي  اأمــوال  �جود 

للعميل  ي�سمح  �ل  املعاملة،  رف�س  تفـيد  )�العميل(  التجزئة  ملنفذ 

بالإيداع. �ي�سبب ذلك الأمر اإزعاجًا �لكن ل يت�سبب فـي خ�سارة مالية 

البنك  ت�سوية  ملخاطر  معر�سًا  العميل  �سيكون  ثانيًا،  ذاتها.  حد  فـي 

ل يحتفظ الآن بالأموال التي ينبغي  ل )نظرًا لأن البنك املح�سِّ املح�سِّ

اأن حتول اإىل ح�ساب العميل(. �من املمكن اأن يتحمل البنك امل�سدر، 

اأ� �سبكة املدفوعات، اأ� طرف ثالث هذه املخاطرة بالنيابة عن عميله؛ 

خا�سعة  موؤ�س�سة  من  الئتمان  خماطر  كانت  طاملا  حــال،  اأي  �على 

للتنظيم، فاإن ذلك يعترب مقبوًل. 

 )settlement facility( التلقائية  للت�سوية  مرفق  �جود  حالة  فـي 

مو�سح  هو  كما  �الر�سائل  للمعامالت  ��سري  التجزئة  منفذ  حل�ساب 

الإ�سراف  اإىل  ل  املح�سِّ البنك  �ل  امل�سدر  البنك  يحتاج  فلن  اأعاله، 

على درج نقود منفذ التجزئة. لنفر�س اأن اإيداع العميل قد مت ت�سجيله 

ب�سكل �سليم، �لكن موظف منفذ التجزئة ي�سع النقود فـي غري حملها 

اأ� ي�سيء ا�ستخدامها، اأ� يتعر�س منفذ التجزئة لل�سرقة. فـي اأي من 

ل قد اأخذ 10 د�لرات من ح�ساب  تلك احلالت، �سيكون البنك املح�سِّ

منفذ التجزئة، بحيث يكون النقد الذي قام منفذ التجزئة بتح�سيله، 

حتى هذه النقطة، ملكًا بالكامل ملنفذ التجزئة. �اأي �سيء يحدث بعد 

التجزئة. �قد  بالكامل على منفذ  امل�سكلة  للنقود ف�ستقع تبعات  ذلك 

التجزئة  منفذ  �لكن  التجزئة،  ملنفذ  بالن�سبة  عادل  غري  ذلك  يبد� 

يتعر�س لتلك املخاطر فـي كل مرة يبيع فـيها اأية منتجات لديه من فوق 

التجزئة،  منفذ  اإىل حوزة  النقود  تنتقل  اأن  - �مبجرد  متجره  اأرفف 

التي  الأمر على احلالت  �ينطبق ذلك  امل�سوؤ�لية م�سوؤ�ليته.  فت�سبح 

يتوقف فـيها ن�ساط منفذ التجزئة بعد اإيداع النقود �لكن قبل ت�سوية 

املعاملة. �فـي هذا الوقت، �ستكون الد�لرات الع�سرة قد اأخذت بالفعل 

من ح�سابه البنكي �لن يكون منفذ التجزئة مدينًا باأية اأموال اأخرى 

على ذلك احل�ساب. 

حماية امل�ضتهلك

الدرا�سة،  تلك  فـي  امل�سورة  كتلك  التكنولوجية،  احلــلــول  تنطوي 

اإ�ساءة  من  احلد  على  �لكن  الكفاءة  تعزيز  اإمكانية  على  فقط  لي�س 

اأن  الفعلي  الوقت  فـي  املعامالت  جتهيز  �ساأن  �من  اأي�سًا.  ال�ستعمال 

اإمكانية تتبع املعامالت كلما  يقلل من خماطر الئتمان، �كلما زادت 

هوية  عن  الك�سف  فاإن  الآخر،  الوجه  على  بالطبع،  ال�سفافـية.  زادت 

ميكن  ل  ذلــك،  مــع   16

خ�سو�سيته. على  خماطر  ي�سكل  امل�ستهلك 

قبل  من  للم�ستخدمني  عادلة  معاملة  ت�سمن  اأن  �حدها  للتكنولوجيا 

البنوك اأ� منافذ التجزئة، لذا من املهم تاأطري تلك العالقات ال�سوقية 

�سمن اإطار �ا�سح لتوعية �حماية امل�ستهلك. 

�تن�ساأ م�ساكل امل�ستهلكني حتديدًا مع اخلدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن 

التجزئة امل�سرفـية  لوظيفة  “الإ�سناد اخلارجي”  نتيجة  بنكية  فر�ع 

اإىل �كالء اآخرين �ا�ستخدام الأجهزة الإلكرت�نية لأغرا�س املعامالت 

العاملني  هذين  �لكن  العاملني.  هذين  على  معتادين  غري  �النا�س   -

- �ما يرتتب عليهما من اآثار على حماية امل�ستهلك - م�سرتكان فـيما 

اأنه  بينهما،  الأ�سا�سي  الفارق  �يكمن  �الثاين.  الأ�ل  الإ�سدارين  بني 

فـي ظل الإ�سدار الأ�ل، ي�سرتك طرفان فقط فـي خدمة العميل )اأي 

البنك ��كيل التجزئة التابع له(، بينما فـي ظل الإ�سدار الثاين، رمبا 

ل  ي�سارك اأربعة اأطراف على الأقل )اأي منفذ التجزئة، �البنك املح�سِّ

التابع له، �البنك امل�سدر اخلا�س بالعميل، ��سبكة املدفوعات(. �من 

.)Rosenberg 2006( 16   هذه النقاط مو�سحة بكل قوة فـي
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ثم، ي�سبح من الأهمية مبكان حتديد امل�سوؤ�ل عن حل كل جانب من 

جوانب حماية امل�ستهلك. 

�من املمكن اأن يتاألف اإطار حماية امل�ستهلك الذي يقوم عليه الإ�سدار 

الثاين من العنا�سر التالية. 

�صمانات توعية امل�صتهلك. �سيحتاج امل�ستهلكون اإىل اآلية لتحديد 

منافذ التجزئة التي ميكنها اأن تتوىل اإجراء املعامالت النقدية باأمان. 

�فـي احلالت التي تكون فـيها منافذ التجزئة م�سرتكة بني العديد من 

التجزئة.  منفذ  فـي  بنك  كل  �سعار  عر�س  عمليًا  يكون  فلن  البنوك، 

�اأف�سل طريقة لإي�سال تلك املعلومة هي اإلزام املنافذ املعتمدة بعر�س 

�سعار خا�س متتلكه �ت�سدره اجلهة املوفرة ل�سبكة املدفوعات، متامًا 

اأن  املمكن  �من  الئتمان.  �سبكات  على  �ما�سرتكارد  فـيزا  �سعار  مثل 

التي  التجزئة  منافذ  ا�ستخدام  �سمان  على  ل  املح�سِّ البنك  يعمل 

يدعمها ب�سكل �سليم لل�سعار. 

اإىل جانب ذلك، يجب تعليم العمالء العملية التي ينبغي لهم اتباعها 

لإمتام املعاملة لدى منفذ التجزئة، خا�سة، فـي حالة القيام بت�سليم 

مع  الر�سائل  تلك  على  يوؤكد  اأن  م�سدر  بنك  كل  على  �يجب  نقدية. 

عمالئه، ففـي نهاية الأمر، من �سميم م�سلحته اأن ي�سمن عدم �سعور 

العميل بالإحباط اأ� اأن يتعر�س لالحتيال. �لكن لعل من اأكرث الآليات 

عملية ا�ستخدام الالفتات املنا�سبة فـي منفذ التجزئة، ��سيكون البنك 

ل فـي ��سع ي�سمح له ب�سمان حتقيق ذلك.  املح�سِّ

�صفافـية الر�صوم. يجب اأن تتوفر ال�سفافـية بخ�سو�س الر�سوم 

ل  التي حت�سل اأ� ل حت�سل لدى منفذ التجزئة �/اأ� البنك املح�سِّ

عن  بــالإعــالن  التجزئة  منافذ  اإلـــزام  �يجب  املعاملة.  لإمتـــام 

اإيداع ��سحب النقود )اإن  العمولت القيا�سية التي حت�سلها عن 

كان ذلك مطبقًا(. كما يجب اأن تكون اأية ر�سوم تفر�سها اجلهة 

الأطــراف. �ميكن  اأمام جميع  �سفافة  املدفوعات  ل�سبكة  املوفرة 

لة اأن تلعب د�رًا فـي فر�س �سفافـية منافذ التجزئة  للبنوك املح�سِّ

التابعة لها فـيما يتعلق بالر�سوم. 

جميع  اأمــام  �ا�سحًا  يكون  اأن  يجب  املتبقية.  الأخطار  حتمل 

امل�سرح  غري  املعامالت  خماطر  �سيتحمل  الــذي  الطرف  الأطــراف 

تعد  �متى  اخلطاأ،  دعــا�ى  حالت  فـي  �ستتبع  التي  �الإجـــراءات  بها، 

بتحميل  يتعلق  �فـيما  فـيها.  الرجوع  ميكن  �متى  نهائية،  املعامالت 

التكاليف، يجب اأن يتوفر الو�سوح ب�ساأن م�سوغات الرجوع فـي املعاملة 

)مثل �سرقة الهوية، �عدم احل�سول على الأموال اأ� الب�سائع، �اأخطاء 

اأية معايري مطبقة لأخطاء امل�ستخدم )مثل متطلبات  فـي الفواتري(، 

اخلطاأ  عن  الإبــالغ  فـي  التاأخر  اأ�  امل�ستهلك،  جتاه  الواجبة  العناية 

�منفذ  ل  املح�سِّ البنك  على  �الإثبات  التحقيق  �اأعباء  ال�سرقة(،  اأ� 

بالبطاقات  الدفع  �سبكات  فـي  القيا�سية  القواعد  �تت�سمن  التجزئة. 

عليها  �ستبقي  كانت  اإذا  ما  حتدد  اأن  ال�سلطات  على  �لكن  ذلك،  كل 

كقواعد مو�سوعة ب�سفة خا�سة من قبل مثل تلك ال�سبكات، اأم ينبغي 

لها �سياغتها فـي لوائح تنظيمية. 

من  ال�ستفادة  على  الــقــدرة  للعمالء  تتوفر  اأن  يجب  ال�صكاوي. 

اإجراءات �سريعة �فعالة لل�سكا�ى �التعوي�س فـي حالة اعتقادهم �قوع 

�سرر عليهم جراء اأي ت�سرف من منفذ التجزئة. عال�ة على ذلك، 

ينبغي توعية العمالء بوجود مثل تلك الإجراءات �كيفـية البدء فـيها. 

�تقع م�سوؤ�لية ذلك على البنك امل�سدر )اأي البنك الذي توجد بينه 

�بني العميل عالقة مبا�سرة قائمة على الثقة(. على �سبيل املثال، اإذا 

ما �قعت م�سكلة بني العميل �منفذ التجزئة، فـينبغي اإثارة ذلك الأمر 

املعني،  ل  املح�سِّ البنك  اإىل  امل�ساألة  يحيل  الذي  امل�سدر،  البنك  مع 

الذي ي�سعى بد�ره اإىل حل امل�ساألة مع منفذ التجزئة. 

ر�ضد املعامالت امل�ضبوهة واالإبالغ عنها

متويل  �حماربة  الأمــوال  غ�سل  مبكافحة  املعنية  القواعد  تتطلب 

عنها  �الإبــالغ  امل�سبوهة  املعامالت  ر�سد  البنوك  من  الإرهــاب 

امل�سدر  البنك  لأن  �نظرًا  معينة.  لفرتة  بال�سجالت  �الحتفاظ 

�سيكون على علم تام بجميع املعامالت املطلوبة من قبل عمالئه، 

تكنولوجيا  اأنظمة  بتطبيق  له  ي�سمح  جيد  ��سع  فـي  ف�سيكون 

لبيانات  الالزمني  �التخزين  الر�سد  لإجراء  الالزمة  املعلومات 

املعامالت حتى �لو كانت املعامالت ت�سري عرب منافذ التجزئة. 
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ميكن  فال  �سخ�سيًا،  اأمــرًا  بطبيعتها  تعد  ال�سكوك  لأن  نظرًا  �لكن، 

لأنظمة تكنولوجيا املعلومات اأن حتل حمل العن�سر الب�سري فـي �اجهة 

التعامل مع العميل. �رمبا يلزم اإجراء نوع من التدريب اأ� رفع احل�س 

البنك  بذلك  ي�سطلع  اأن  على  التجزئة،  منافذ  فـي  العاملني  لطاقم 

البنك  اإىل  اأية �سكوك لديها  التجزئة برفع  ل. ��ستقوم منافذ  املح�سِّ

ل، الذي �سيتفاعل بد�ره مع البنك امل�سدر حلل املوقف.  املح�سِّ

�ضبكة املدفوعات بني البنوك

من غري الوارد اأن تن�ساأ خمتلف اأنواع الأطراف الالزمة فـي املنظومة 

البيئية لالإ�سدار الثاين من اخلدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع 

التي  التجزئة  �منافذ  املح�سلة،  �البنوك  امل�سدرة،  البنوك   - بنكية 

الذين  �العمالء  لالأعمال،  جديد  جمــال  فـي  النــخــراط  اإىل  ت�سعى 

بفتح ح�سابات جديدة - ب�سورة م�ستقلة عن بع�سها بع�س.  يقومون 

اأكرث تخ�س�سًا للقيام ببع�س  اأطراف  اأ� عدة  فثمة حاجة اإىل طرف 

اإدارة  فـي  امل�ساركة  �لكن مع عدم  ال�سوق،  لتدعيم  الأ�سا�سية  الأد�ار 

اأ� التحكم فـي �سل�سلة تقدمي اخلدمة ب�سكل  عر��س العمالء الكاملة 

�سامل. 

اأ�  فـيزا،  مثل  بالبطاقة،  املدفوعات  �سبكات  تلعبه  الذي  الد�ر  �مثل 

اأن  ميكن  التي  الأد�ار  ت�سمل  �سري��س،  مثل  البنوك،  بني  ال�سبكات 

تلعبها �سبكة املدفوعات فـي تنمية تلك ال�سوق، ما يلي: 

و�صع قواعد واإجراءات ت�صوية املعامالت. ي�سمل ذلك ��سع   •
البيع  نقاط  �حدات  نف�س  فـي  البطاقات  عمل  ل�سمان  موا�سفات 

للح�ساب(، هيكل لحت�ساب  مت�سق  �ترقيم  البطاقة،  )مثل حجم 

الر�سوم يعمل على م�ستوى �سل�سلة الأطراف الفاعلة، �قواعد ب�ساأن 

اإنهاء املعامالت �قابلية الرجوع فـيها. 

ميكن اأن يوفر  ت�صهيالت للمقا�صة والت�صوية بني البنوك.   •
الطرف الثالث نظام اإر�سال الر�سائل فـي الوقت الفعلي مما ي�سمح 

منفذ  طــرف  لــدى  املعامالت  بتاأكيد  �امل�سدر  املح�سل  للبنكني 

التجزئة. 

معايري واإجراءات الأمن التقنية )الفنية( التي ي�صتند   •
يوفر  اأن  الــثــالــث  للطرف  ميكن  البيع.  نقطة  نظام  اإليها 

الهاتف  بوا�سطة  الدفع  اأنظمة  اأ�  البيع  لنقطة  الفنية  املوا�سفات 

املح�سل  اأ�  امل�سدر  البنكان  ي�ستخدمها  اأن  ميكن  التي  املحمول 

لالت�سال بعمالئهما اأ� منافذ التجزئة. 

املعامالت  �سري  تخطيط  فـي  البنوك.  بني  الت�صويات  �صمان   •
للبنك  الئتمانية  املخاطر  با�ستبدال  قمنا   ،� ال�سكل  فـي  املبني 

البنك  التجزئة )�ذلك بجعل  املح�سل باملخاطر الئتمانية ملنفذ 

التجزئة(. �لكن  املح�سل يخ�سم مبلغ الإيداع من ح�ساب منفذ 

يبقى اإر�سال تلك الأموال اإىل البنك امل�سدر، مما يوؤدي اإىل ظهور 

خماطر الت�سوية بني البنوك. �مما يدعم ال�سوق �جود طرف ثالث 

البنك  يحتاج  ل  بحيث  البنوك،  بني  الت�سويات  تلك  مثل  ي�سمن 

املح�سلة  اجلهة  اأ�  التجزئة  منفذ  مبعرفة  الهتمام  اإىل  امل�سدر 

منه - ما دامت تلك اجلهة املح�سلة جزءًا من النظام. 

من �ساأن حتديد عالمة  للبطاقات.  جتارية  عالمة  حتديد   •
التجار  لدى  للبطاقات  اأكرب  قبول  اإىل  يوؤدي  اأن  م�سرتكة  جتارية 

�ي�ساعد على بناء �سبكة التجار. 

منافذ  تقدم  رمبا  التجزئة.  ملنافذ  �صوداء  قائمة  اإعــداد   •
اأنظمة  تعاين  اأ�  امل�ستهلك  حماية  قواعد  امتهان  على  التجزئة 

الأمن لديها من قلقلة �عدم ا�ستقرار بالغني. �ميكن لطرف ثالث 

اأن ير�سد �سكا�ى العمالء �يعد قائمة �سوداء يتم تبادلها مع جميع 

اجلهات املحتملة املح�سلة من منافذ التوزيع مل�ساعدتها فـي جتنب 

كرثة  اأ�  م�سوؤ�ليتها  عدم  ثبت  التي  التجزئة  منافذ  مع  التعامل 

اإثارتها للم�ساكل. 

امل�سرفـية  لــالأطــراف  الرئي�سية  امل�سوؤ�ليات   1 رقــم  اجلــد�ل  يوجز 

امل�سدر،  البنك  النموذجية:  املعاملة  فـي  امل�ساركة  الثالثة  الرئي�سية 

التي يتفاعالن من خاللها. فـي  �البنك املح�سل، ��سبكة املدفوعات 

ظل الإ�سدار الأ�ل من اخلدمات امل�سرفـية املقدمة بد�ن فر�ع بنكية، 

تقع تلك امل�سوؤ�ليات على عاتق البنك �حده؛ بينما فـي ظل الإ�سدار 

�لكن متثل جميعًا  الأطــراف  بني  فـيما  امل�سوؤ�ليات  تلك  توزع  الثاين، 

نف�س م�ستوى احلماية بالن�سبة لكل من العمالء �منافذ التجزئة. 

سيولة منفذ التجزئة 

لقد راأينا كيف ينبغي للعميل اأن يتمكن من اإمتام الإيداع النقدي 

اأ�  له  توجد  ل  جتزئة  منفذ  لدى  النقدي(  ال�سحب  باملثل،  )اأ� 

العميل   )1( كان  طاملا  معه،  مبا�سرة  تعاقدية  عالقة  اأية  لبنكه 

اخلا�س  امل�سدر  البنك  مع  اإلكرت�نيًا  املعاملة  تاأكيد  على  قــادرًا 

اأن  املح�سل  للبنك  ميكن   )2(� بيع،  نقطة  جهاز  خالل  من  به 

يخ�سم تلقائيًا �فوريًا )فـي حالة الإيداع، اأ� ي�سيف اإىل احل�ساب 

فـي حالة ال�سحب( مبلغ املعاملة من ح�ساب منفذ التجزئة. مع 

�جود تلك ال�سر�ط، لن يحتاج العميل اإىل اأن يويل ثقة خا�سة فـي 

النقدية )اأكرث من جمرد  اأن يجري املعاملة  التجزئة قبل  منفذ 

الأمان املادي(. �يتيح احلل درجة من التحرر فـي عن�سر �سرف 

اأ�  بالنقود  الأر�سدة  امل�سرفـية - مبادلة  فـي اخلدمات  الأموال 

العك�س.
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الجدول 1: المسؤوليات المنوطة بكل من البنكين المصدر والمحصل

ل البنك المصدر مجال المسؤولية  البنك المحصِّ
الجهة الموفرة لشبكة 

المدفوعات 
تجهيز، وصيانة، ومراقبة أجهزة النظام التقني 

نقاط البيع فـي منافذ التجزئة 
واتصال نقاط البيع بسرفر البنك 

 .)Server(

وضع المتطلبات العامة لألمن 
والتشغيل البيني. إدارة شبكة 

إرسال الرسائل بين البنوك. 

مصادقة نقطة البيع ومشغل المصادقة على العميل. المصادقة على المستخدم 
تحديد المعايير الدنيا للمصادقة. نقطة البيع فـي منفذ التجزئة. 

عمليات السحب من حسابات تصاريح المعامالت 
العميل: العميل لديه رصيد 

كاف. 

عمليات اإليداع فـي حسابات 
العمالء: يوجد رصيد بنكي كاف 

لمنفذ التجزئة لتعويض المعاملة 
النقدية للعميل. 

المسؤولية الرئيسية، بصفته تعليم العميل 
المحافظ على عالقة العميل. 

المسؤولية الثانوية، من خالل 
الالفتات الموجودة بمنفذ 

التجزئة. 

إمكانية المشاركة فـي حمالت 
تعليم الجمهور، بالنيابة عن 

جميع البنوك. 

اإلفصاح للعمالء عن الخدمات، 
والعموالت، والشروط األخرى 

اإلفصاح عن الحقوق 
والمسؤوليات على األقل من 

خالل العقود مع العمالء. 

توفـير الفتات مناسبة لمنافذ 
التجزئة؛ ويجب أن يتضمن 

التعاقد مع منفذ التجزئة اإللزام 
بإعالنها. 

توجه جميع شكاوى العمالء شكاوى العمالء 
إلى البنك المصدر. ويجب أن 
تكون إجراءات البنك للتعامل 

مع الشكاوى معلنة بشكل جيد. 

يجب التعاون مع البنك المصدر 
)وإقامة صلة مع منافذ التجزئة 

التابعة له( لحل جميع مشاكل 
العميل. 

تحديد األدوار والمسؤوليات؛ 
ووضع القواعد بشأن تحميل 

التكلفة على العميل. 

اإ�سافة اإىل مهارات التجزئة التقليدية )الرتكيز على اخلدمة، �مهارات 

اإدارة املن�ساآت، الخ(، يحتاج تاجر التجزئة الذي يرغب فـي الدخول 

�سيولة  اإ�سافـي:  اآخر  �سيء  اإىل  النقدية  التجزئة  منافذ  ن�ساط  فـي 

�افرة. اإذا كنت منفذ جتزئة �كانت لديك �سيولة فـي درج نقودك �فـي 

ح�سابك البنكي، �ل متانع فـي التحويل فـيما بني هذين امل�ستودعني، 

ميكنك اأن تربح عمولت عن طريق التوفـيق بني تف�سيالت العمالء ما 
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بني ح�سولهم على نقود فـي اليد �نقود فـي البنك.

املتعلقة  امل�ساألة  حل  اإليها  ي�ستند  التي  التكنولوجيا  تفعيل  املمكن  من 

منافذ  من  مركزية  ل  �سبكة  على  العتماد  ميكننا  هل  �لكن  بالثقة. 

التجزئة لتلبية احتياجات املجتمع الذي تخدمه من النقد؟ الحتياجات 

تكون  اأن  الآخر،  باملدخرات ميكن، على اجلانب  يتعلق  فـيما  النقدية 

متفا�تة للغاية �مركزة فـي توقيتها مقارنة بالتدفقات النقدية املعتادة 

18
لدى معظم اأن�سطة التجزئة.

17  تتمثل الو�ساطة املالية فـي “تاأجري” الأطراف املتخ�س�سة مليزانيتها العمومية لتتمكن من �سغل اجلانب الآخر من املعاملة.

18  هناك نقطة اأخرى؛ فـي حالة �قوع كارثة، يوفر �جود �سبكة �كالء اآلية ممتازة لتقدمي الدعم للمجتمع عن طريق التمكن من تقدمي امل�ساعدة ب�سكل �سريع �فعال من خالل �سخ ال�سيولة.
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هناك ثالثة اأ�سباب اأ�سا�سية لالدخار: 

�سال�سة )تي�سري( اال�ستهالك — عندما تكون التدفقات الواردة  	•
ل  اأ�  حتويالت(  اأ�  مرتبات  دفع  حالة  فـي  �سبيل،  )على  متفا�تة 

ملو�سمية  نظرًا  املثال،  �سبيل  )على  الزمن  مر  على  توقعها  ميكن 

املحا�سيل الزراعية(، بينما ال�ستهالك اليومي ي�سري بنمط اأكرث 

النقدية  الإيداعات  لالدخار متيل  الدافع  �فـي ظل هذا  �سال�سة. 

اإىل اأن تكون اأكرث تفا�تًا من ال�سحوبات النقدية. 

ادخــار  على  املــدخــر�ن  يقدم  حيث   — ال�سرائية  القوة  جتميع   •
مبالغ �سغرية منتظمة للتمكن من متويل م�سر�فات اأكرب )�سواء 
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اأكانت �سلعًا، اأم م�ساريف مدر�سية، اأم ا�ستثمارًا اإنتاجيًا(

الإيداعات النقدية، فـي ظل ذلك الدافع لالدخار، �سغرية �ثابتة، 

بينما متيل عمليات ال�سحب اإىل اأن تكون متغايرة. 

التاأمني الذاتي — حيث جتمع الأر�سدة الدخارية لتلبية حالت  	•
املجتمع  على  توؤثر  بحادثة  تلك  �ترتبط  امل�ستقبلية،  الــطــوارئ 

املحلي ككل )عطلة، جفاف(. �ي�سبه ذلك احلالة ال�سابقة، اإل اأن 

احتياجات �سحب الأموال فـي اآن �احد قد تكون كبرية. 

كيف ميكننا عندئذ �سمان تلبية تلك الحتياجات من النقد؟ ثمة اأربعة 

اأن توفر اطمئنانًا  عنا�سر تعزز بع�سها بع�سًا ميكنها عند اجتماعها 

كافـيًا باأن احتياجات املجتمع املحلي �ستتم تلبيتها. 

تنوع املنافذ امل�صرفـية. �ستن�ساأ ب�سكل طبيعي منافذ م�سرفـية لها 

على  املحلي.  للمجتمع  النقدية  لالحتياجات  تعوي�سية  نقدية  مواقف 

�سبيل املثال، اإذا كان املجتمع املحلي يحتاج اإىل �سحب نقدي �ساف، 

اأ� فـي حالة �جود احتياجات عالية التفا�ت لل�سحب النقدي، ف�سيكون 

اأثناء  نقودًا  يتلقون  حيث   - املثلى  م�سرفـية  منافذ  املتاجر  اأ�سحاب 

�سري عملهم فـي بيع ال�سلع �ميكنهم تعوي�س هذا املوقف النقدي ب�سكل 

فـي  للمودعني.  النقدي  ال�سحب  عمليات  ت�سهيل  طريق  عن  طبيعي 

�سافـي  من  الكبرية  اأ�  املتفا�تة  الحتياجات  ذات  املحلية  املجتمعات 

هي  م�سرفـية  كمنافذ  الأف�سل  الأن�سطة  ف�ستكون  النقدي،  الإيــداع 

تلك الأن�سطة ذات التدفق النقدي الأقل تكررًا، مثل منافذ اخلدمات 

اأ� تلك التي حتتاج اإىل تكرر الذهاب اإىل الفر�ع  )�لي�س املبيعات(، 

البنكية فـي جميع الأحوال. �من ثم، يجب اأن تعك�س املنافذ امل�سرفـية 

التي تن�ساأ فـي كل جمتمع حملي، من حيث املبداأ، احتياجات املجتمع 

املحلي من النقد ب�سكل عام. 

على  امل�سرفـية  املنافذ  مكافاأة  يجب  امل�صرفـية.  املنافذ  حوافز 

يدفعها  حافز  اإىل  حاجة  فـي  �هي  تقدمها.  التي  النقدية  اخلدمات 

النقدي.  ح�سابها  فـي  اأ�  النقدية  درج  فـي  �سواء  ال�سيولة  جتميع  اإىل 

�متثل عمولة املنفذ امل�سرفـي مكافاأة له على ثالث �ظائف يقوم بها: 

لذلك  اأفــراد  تخ�سي�س  ذلك  فـي  مبا  للعمالء،  اخلدمة  تقدمي   )1(

فـي  متمثلة  اأمنية  خماطر  حتمل   )2( �املن�ساآت؛  املرافق  �ا�ستخدام 

الحتفاظ بالنقود ب�سكل مادي )3( الذهاب اإىل البنك من اآن لآخر 

لإعادة موازنة �سيولتها النقدية فـيما بني النقدية التي فـي درج النقدية 

�تلك املوجودة فـي احل�ساب. 

املجتمع  يفو�س  الأ�سا�س،  حيث  فمن  حا�سمة.  الثالثة  الوظيفة  �تعد 

نيابة  البنكي  الفرع  اإىل  الذهاب  فـي مهمة  امل�سرفـية  املنافذ  املحلي 

البنوك  اإىل  الــذهــاب  رحــالت  على  الق�ساء  يتم  مل  �بالتايل  عنه. 

�0 �غالبًا ما �سيتعر�س املنفذ 

اأقل. اأطراف  فـي  “جتميعها”  �لكن مت 

امل�سرفـي الذي ل يرغب فـي الإكثار من الذهاب اإىل البنك، بفر�س 

ت�سا�ي العوامل الأخرى، لنق�س فـي ال�سيولة ب�سورة اأكرب �لن يتمكن 

باملنافذ  مقارنة  موثوقة  نقود  تلقي/�سرف  خدمة  على  احلفاظ  من 

املقاي�سة بني  اإىل  اأي�سًا  امل�سرفـي  املنفذ  ��سيحتاج  الأخرى.  البنكية 

الالزمة  �ال�ستثمارات  ال�سرقات،  )تكاليف  املادية  الأمــن  تكاليف 

ملنعها، الخ( فـي مقابل تكاليف الذهاب اإىل البنك مبعدل اأكرب - كلما 

زادت رحالت الذهاب اإىل البنك، كلما قلت احلاجة اإىل حفظ املال 

باملوقع مل�ستوى معني من اخلدمة. 

�يجب اأن ترتك للمنافذ امل�سرفـية حرية حتديد ر�سومها، حتى تتمكن 

كذلك  عليها  �يجب  اخلا�سة.  التناف�سية  ا�سرتاتيجياتها  ��سع  من 

املعامالت  على حجم  بناء  النقدية  مقابل اخلدمات  ر�سومها  حتديد 

النقود  ــداع  �اإي �سرف  �اأماكن  م�ساندتها،  فـي  ترغب  التي  النقدية 

اإدارة  فـي  تتحملها  التي  �التكلفة  العمالء،  اأمــام  املتوفرة  البديلة 

ال�سيولة )مبا فـي ذلك تكلفة الذهاب اإىل الفرع البنكي مبعدل التكرار 

املطلوب(. �رمبا فر�س اأحد املنافذ ر�سومًا منخف�سة، �لكن مع عدم 

الحتفاظ بالكثري من النقد فـي املتنا�ل؛ بينما قد يفر�س اآخر ر�سومًا 

اأحداث  مواجهة  منها" فـي  ال�ستفادة  مالية كبرية ميكن  "مبالغ  لتكوين  املال  متكررة من  مبالغ �سغرية  يودعون  الفقراء  اأن  �هو  األ   ،)Rutherford 2001( ��سوح  بكل  عنه  كما عرب  19  هذا هو احلال 

احلياة �ال�ستثمار.

ب�سكل م�ستقل.  املهمة  نف�س  باأداء  يقوم كل �سخ�س  اأن  بدًل من  املجتمع ككل  لأداء مهمة عن  بتعيني �سخ�س �احد  يقوم  التقليدية متاثل جمتمعًا  الودائع  باأن خدمة جمع  القائل  للراأي  تردادًا  يعد ذلك    �0

.)Wright 1997( راجع
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بتوفر  يتعلق  فـيما  املوثوقية  من  كثريًا  اأعلى  م�ستوى  مع  �لكن  اأعلى، 

�لكن  �ساحلة  ال�سرتاتيجيات  تلك  جميع  �تعد  النقدية.  اخلدمات 

يجب، فـي نهاية الأمر، تعزيزها بتف�سيالت العمالء التي ترمي تلك 

املنافذ اإىل خدمتهم. 

املنفذ  من  النقدية  نفاد  حالة  فـي  امل�صرفـية.  املنافذ  كثافة 

امل�سرفـي )مما مينعه من تنفـيذ عمليات ال�سحب النقدي( اأ� �سيولته 

الذهاب  للعمالء  ميكن  الودائع(،  تقبل  من  مينعه  )مما  البنك  فـي 

منه.  بدًل  املعاملة  تنفـيذ  ميكنها  قريبة  اأخرى  م�سرفـية  منافذ  اإىل 

من  امل�سرفـية،  املنافذ  كثافة  على  العتماد  الإمكان  فـي  يكون  �لكي 

املهم م�ساركة املنافذ امل�سرفـية على م�ستوى البنوك بدًل من اأن تكون 

خا�سة بكل بنك بحيث يكون فـي الإمكان حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من 

باأكرث  �ن�سرها  حملي  جمتمع  اأي  فـي  البنكية  املنافذ  �سيولة  اإجمايل 

جمــزاأة  امل�سرفـية  املنافذ  قاعدة  كانت  اإن  �لكن  فاعلية.  ال�سور 

لتلبية  ال�سيولة الإجمالية الالزمة  عرب البنوك، �سيكون الحتياج من 

املنافذ  كانت  لو  مما  اأكــرب   املحلي  للمجتمع  النقدية  الحتياجات 

البنكية ت�سكاًل جممعًا موحدًا لل�سيولة. 

الإجمالية  الحتياجات  �ستكون  اأخــريًا،  الإلكرونية.  املعامالت 

ب�سورة  تتم  املعامالت  كانت  كلما  اأقل  امل�سرفـية  املنافذ  �سيولة  من 

اإلكرت�نية، د�ن نقود. فاإذا كانت الأجور �الر�اتب تدفع مبا�سرة فـي 

املتاجر  فـي  ال�سلع  ي�سرت�ن  بد�رهم  الأفراد  �كان  الأفــراد،  ح�سابات 

�ي�سدد�ن ثمنها اإلكرت�نيًا، ف�ستكون عمليات الإيداع �ال�سحب النقدية 
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اأقل �اأكرث ات�ساقًا. ��سيقل ال�سغط على �سيولة املنافذ امل�سرفـية.

�تقرتح هذه املناق�سة عدة اأ�سباب لكون م�سكلة �سيولة املنافذ امل�سرفـية 

اأكرث قابلية لالإدارة اإذا كانت منافذ التجزئة تعمل على م�ستوى جميع 

البنوك بدًل من الرتباط ببنوك معينة. اأ�ًل، من �ساأن جتميع ال�سيولة 

ال�سيولة  اأزمات  خماطر  يقلل  اأن  التجزئة  منافذ  جميع  م�ستوى  على 

توؤدي احللول  اأن  اإىل حد  التجزئة  ثانيًا، �ستزيد منافذ  فـي املجتمع. 

املنهجية اإىل حتفـيز التبني على نطاق اأ��سع، ��ستتكون حلقة حميدة 

من الإيداعات املبا�سرة �املدفوعات الإلكرت�نية على م�ستوى املجتمع 

املحلي مما يقلل من الحتياجات النقدية. 

التسويق البيع وخدمة العميل 

خدمات  فـي  عملية  الأكرث  ال�سبغة  ذات  العنا�سر  الآن  حتى  تنا�لنا 

اإقامة  ميكن  كيف  راأينا  �قد  املعامالت.  اإجراء  امل�سرفـية:  التجزئة 

منوذج توزيع قابل للتو�سع لتلك اخلدمات التي تتيح للبنوك ال�ستفادة 

من �سبكة من منافذ التجزئة التابعة لآخرين د�ن تطلب ذلك لإطار 

تعاقدي �سامل موثوق، اأ� بنية اأ�سا�سية اإ�سرافـية. ��سننتقل بعد ذلك 

اإىل الأن�سطة املتعلقة بالبيع �فتح احل�سابات �احلفاظ عليها، �بحث 

التجزئة  منافذ  تتعهدها  اأن  املمكن  من  الوظائف  تلك  كانت  اإذا  ما 

التابعة لآخرين كما ينبغي. 

الت�ضويق والبيع

من حيث املبداأ، ميكن اأن ي�سند ذلك الأمر اإىل منافذ التجزئة، �لكن 

النخراط  من  التجزئة  منافذ  ا�ستبعاد  العملية  الناحية  من  الأف�سل 

اأ�ًل،  البنوك.  عن  بالنيابة  البيع  اأ�  الت�سويق  اأن�سطة  من  نوع  اأي  فـي 

التجزئة  �نزاهة منافذ  ا�ستقاللية  اأن يقو�س من  �ساأن ذلك  لأن من 

النقدية فـي حالة تلقيها عمولت من بع�س البنوك د�ن اأخرى نظري 

اأن�سطتها الت�سويقية. ثانيا، ثمة م�سائل اأكرث تعقيدًا فـيما يتعلق بحماية 

التجزئة  ملنافذ  يتوفر  ل  �قد  املالية،  الأد�ات  ببيع  ترتبط  امل�ستهلك 

التدريب الالزم اأ� الوعي بتلك امل�سائل. �رمبا ي�سمح ملنافذ التجزئة 

بتوزيع مطبوعات ت�سويقية خا�سة بالبنوك، طاملا ل تقدم اأية ن�سائح 

للمبيعات  الأ�سا�سية  امل�سوؤ�لية  تبقى  ثم  �من  عمالئها.  اإىل  بال�سراء 

�الت�سويق على البنك امل�سدر. �من املمكن اأن يتوىل البنك ذلك من 

�اخلدمات  املبيعات  مكاتب  فـي  املوظفـني  �تعيني  الإعـــالن،  خــالل 

من  خارجية  �حمالت  املبا�سرة،  الربيدية  �املرا�سالت  املتخ�س�سة، 

حتتاج  �لن  الق�سرية.  الن�سية  الر�سائل  اأ�  الت�سالت  مركز  خالل 

تلك املكاتب اإىل تدا�ل نقود العمالء. 

مبا  املعامالت،  ح�سابات  غري  اأخــرى  �خدمات  اأد�ات  البنوك  تقدم 

لأد�ات  التباديل  �البيع  �ال�ستثمارية،  املالية  ال�ست�سارات  ذلك  فـي 

الدخار، �الئتمان، �التاأمني الأخرى. �يجب اأن يتوىل تلك الأن�سطة 

تلك  تبقى  ثم  �من  بامل�سوؤ�لية.  بال�سعور  �يتحلون  علم  على  موظفون 

تدا�ل  عمولة  عادة  التاجر  يدفع  حيث  النقدي.  ال�سحب  �ر�سوم  البيع  نقاط  فـي  تتم  التي  ال�سراء  عمليات  على  التاجر  ح�سومات  بني  العالقة  العتبار  فـي  ��سعها  ينبغي  التي  الت�سعري  عوامل  بني  من   �1

بدًل  ر�سوم  بذلك على  لكي يح�سلوا  نقدًا،  ال�سلع  ثمن  نقود �دفع  للح�سول على  با�ستخدام بطاقاتهم  دافع خبيث ملطالبة عمالئهم  التجار  لدى  �سيكون  ثم،  الإلكرت�نية. �من  امل�سرتيات  البطاقات على 

من تكبد ح�سومات.



يقدمها  اأن  للبنك  ينبغي  التي  امل�سرفـية  الأن�سطة  �سميم  الأمور من 

من خالل القنوات املنا�سبة. �ل ينبغي ملنافذ التجزئة التابعة لآخرين 

)غري املرتبطة بعقود( اأن تتدخل فـي بيع اأ� تقدمي تلك اخلدمات. 

ت�ضجيل احل�ضاب

من حيث املبداأ، يعد اإمتام عملية البيع ن�ساطًا اآليًا، �لكنه من الناحية 

ملنافذ  ال�سماح  �ميكن  بالت�سويق.  جدًا  �ثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  العملية 

كانت  طاملا  البنوك،  عن  نيابة  الت�سجيل  باإجراءات  بالقيام  التجزئة 

اأ� ال�سرائية.  اأ�سكال امل�سورة املالية  ممنوعة من اإعطاء اأي �سكل من 

ت�سجيل  اإجـــراءات  البنوك  تتبنى  اأن  املمكن  من  اأخــرى،  ناحية  من 

مبا�سرة من خالل الهاتف املحمول )مثل اإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سرية 

اأ� الت�سال مبركز الت�سالت التابع للبنك(، �من ثم ميكن حتا�سي 

احلاجة اإىل فرع مادي. 

اإجراء العناية الواجبة جتاه العمالء

على  التعرف  )اأ�  العمالء  الواجبة جتاه  العناية  متطلبات  تكون  رمبا 

�سعوبة  العمالء،  �خدمة  �البيع،  الت�سويق،  جوانب  اأكــرث  عميلك( 

نظرًا لأنها تتطلب كاًل من الثقة )�سمان التحقق املخل�س من بيانات 

العميل الالزمة( �الت�سال مع العميل )مثل، م�ساهاة الوجه �التوقيع 

مع بطاقة الهوية(. �يجب اأن تتنا�سب متطلبات التعرف على العميل 

مع املخاطر التي ي�سكلها كل من العمالء �الأد�ات. �فـي هذه احلالة، 

تلك  كانت  �اإذا  للفقراء.  اأ�سا�سي  معامالت  ح�ساب  هي  الأداة  تعد 

الأداة خا�سعة حلد�د منا�سبة للمعامالت، فاإن خماطر غ�سل الأموال 

اجلهات  لــدى  �سيكون  ثم  �مــن  احلــال.  بطبيعة  منخف�سة  �ستكون 

�سرامة  اأقل  تدابري  بتطبيق  للبنوك  ال�سماح  لها  يربر  ما  التنظيمية 

للعناية الواجبة فـيما يتعلق بتلك الأد�ات. 

من  التحقق  عن  م�سوؤ�ًل  امل�سدر  البنك  �سيكون  الأمــر،  نهاية  �فـي 

اأن  من  التاأكد  له  ينبغي  ثم  �مــن  العميل،  على  التعرف  اإجـــراءات 

املنا�سب. فعلى �سبيل  النحو  ُتتبع على  العميل  التعرف على  اإجراءات 

املثال، ت�ستخدم WIZZIT فـي جنوب اأفريقيا حاًل يقوم على ال�ستفادة 

ي�ستخدم  حيث  البنك:  م�سوؤ�لية  عن  التخلي  د�ن  �لكن  الوكالء  من 

الوكالء هواتفهم املحمولة لت�سوير هويات العمالء؛ ثم تر�سل ال�سور 

اإىل البنك للتحقق. 

اإن�ساء  على  املعنية  املالية  ال�سلطات  مع  العمل  ذلك، ميكن  �بدًل من 

اأن جتري  اأم ل( ميكنها  فئة من الوكالء )�سواء كانت منافذ جتزئة 

عن  بالنيابة  املحلية،  املجتمعات  فـي  العميل  على  التعرف  اإجــراءات 

جميع البنوك �حتت اإ�سراف ال�سلطات. �ميكن اأن ت�سمل تلك الفئة من 

�سابهها.  �ما  �عيادات طبية،  توثيق،  �مكاتب  بلدية،  مكاتب  الوكالء 

“املوثوقني  الــوكــالء  مــن  �سبكة  مــع  العمل  للبنوك  ميكن  ثــم،  �مــن 

)املعتمدين(” فـي اأن�سطة معينة )مثل اإجراءات التعرف على العميل( 

��سبكة خمتلفة من منافذ التجزئة “غري املوثوقة )املعتمدة(” للقيام 

باأن�سطة اأخرى )مثل املعامالت النقدية(. 

خدمة العمالء

من بني الوظائف الأ�سا�سية للفر�ع البنكية الإجابة على ا�ستف�سارات 

لآخرين  التابعة  التجزئة  منافذ  فـي  للعاملني  ينبغي  �ل  العمالء. 

احل�سابات  اأر�سدة  ذلك  فـي  )مبا  للعمالء  بيانات  اأية  على  الطــالع 

��سوابق املعامالت(، حيث اإن البنك امل�سدر لن تتوفر لديه اأية ��سائل 

تعهدات  باأية  معه  ترتبط  ل  التي  التجزئة  منافذ  ا�ستخدام  ل�سمان 

تبقى  اأن  �يجب  �سليم.  ب�سكل  البيانات  لتلك  ال�سرية،  على  باحلفاظ 

خدمة العمالء امل�سوؤ�لية الرئي�سية للبنوك، حيث اإنها �حدها التي لها 

�جود  عدم  حالة  �فـي  ال�سر�رية.  العمالء  بيانات  على  الطالع  حق 

ملركز  منا�سبة  اأ�سا�سية  بنية  اإقامة  البنوك  على  يجب  فــر�ع،  �سبكة 

ات�سالت )�كذلك على الويب( لتنفـيذ هذا ال�سرط. �مع ذلك، �على 

بالإجابة على ال�ستف�سارات  التجزئة  ال�سماح ملنافذ  الرغم من عدم 

املتعلقة باجلوانب املالية، فمن املمكن اأن تلعب د�رًا جمتمعيًا قويًا جدًا 

امل�سرفـية  اخلدمات  بقنوات  �تعريفهم  امل�ستهلكني  توعية  فـي جمال 

املقدمة بد�ن فر�ع بنكية. 

فـي  البنكي  الفرع  �سي�سبح  البنكية؟  للفر�ع  تبقى  مــاذا  اإذن، 

فرق  ��ستعمل  �املبيعات.  للت�سويق  اأ�سا�سيًا  مكتبًا  الأ�ل  املقام 

اخلط الأمامي للت�سويق �املبيعات على جلب الأعمال؛ بينما يعمل 

بالبنك  اخلا�س  اخللفـي  �املكتب  التجزئة  منافذ  �سبكة  من  كل 

على تقدمي اخلدمات. 



فاعلية الفصل بين األنظمة 
 )regulatory unbundling(

فـيها  يبداأ�ن  التي  اللحظة  منذ  احلماية  اإىل  البنوك  عمالء  يحتاج 

�لكن  ال�سداد(.  اأ�  ال�سحب،  اأ�  الإيـــداع،  )مثل  امل�سرفـية  املعاملة 

املناق�سات ال�سابقة ت�سري اإىل �سر�رة نقل الرتكيز من تنظيم �اجهات 

العمالء من خالل لوائح تنظيمية م�سرفـية حمددة اإىل قواعد اأ��سع 

نطاقًا حلماية امل�ستهلك. �يجب على اللوائح التنظيمية اأن ت�سع يدها 

على املواطن احلقيقية مل�ساكل الثقة، �اإن اأمكن ت�سييق “هوات” الثقة 

اأ� الق�ساء عليها من خالل ال�ستخدام الذكي للتكنولوجيا �اإجراءات 

العمل اجلديدة، ف�سترتاجع اللوائح التنظيمية امل�سرفـية تبعًا لذلك. 

املنظمة  اجلــهــات  ا�ستفادة  كيفـية  بــدرا�ــســة  الق�سم  ــك  ذل �سيبداأ 

ال�سوق،  �اجتاهات  اجلديدة،  التكنولوجيات  توفر  من  لالت�سالت 

�ممار�سات العمل فـي التقلي�س التدريجي لنطاق اللوائح التنظيمية. 

فمن خالل الرتكيز على اأ�سول ال�سبكات �عنا�سر اخلدمة التي تت�سبب 

حتديدًا فـي م�ساكل تنظيمية، ا�ستطاعت اأن ت�سمح بازدهار املناف�سة 

فـي مكونات اخلدمة الأخرى بطريقة كان من ال�سعب ت�سورها قبل 

النموذج  ذلك  تطبيق  اإمكانية  ذلك  بعد  ندر�س  ثم  �من  �سنوات.   10

على اخلدمات امل�سرفـية. 

تخفـيف القيود التنظيمية، قطاع 
االتصاالت مثااًل

اأن الثقة �ا�ستقرار النظام هما ال�سببان اجلوهريان  على الرغم من 

للحاجة اإىل تنظيم البنوك، اإل اأنه فـي جمال الت�سالت، قام التنظيم 

على فر�سيات الحتكار الطبيعي. فقبل ثالثني عامًا، كان ينظر اإىل 

باأكملها.  تنظيمها  ينبغي  �حيدة  ت�سغيلية  ككتل  الت�سالت  �سركات 

�بف�سل التقدم التكنولوجي �الزيادة ال�سديدة فـي الطلب على خدمات 

التكلفة ��سعفت خ�سائ�س الحتكار  اقت�ساديات  الت�سالت تغريت 

�قد  التــ�ــســالت.  �خــدمــات  �سبكات  عنا�سر  مــن  للعديد  الطبيعي 

ا�ستجابت اجلهات التنظيمية بتقليل قدر اللوائح التنظيمية، �تخفـيف 

�لكن عن طريق  القدر،  بنف�س  يكن  �اإن مل  التنظيمية  اللوائح  نوعية 

ت�سييق نطاق اللوائح التنظيمية فـي �سبكة الت�سالت. ��سارت العملية 

 
��

كما يلي تقريبًا:

متثلت البداية فـي “املعدة املوجودة فـي مبنى العميل” - اأي الهاتف   •
الذي فـي نهاية اخلط، فـي منزلك. ملاذا مل يكن فـي الإمكان تقدمي 

ذلك ب�سكل تناف�سي؟ كان هناك جدل �ا�سع فـي ذلك الوقت حول 

اجلزئية  تلك  “الك�سف” عن  ال�سبكة  على  يجلبها  التي  املخاطر 

فـيها. �الآن، اأ�سبح من املقبول لدينا جميعًا اأن تلك امل�سكلة ميكن 

التعامل معها ب�سهولة، مع احل�سول على املوافقات املنا�سبة على 

نوع املعدة. �كانت ا�ستجابة ال�سوق فورية: اآلت الفاك�س، التي كانت 

من بني البتكارات التي نظرت اإليها �سركات الت�سغيل بعني الريبة 

م�سدر  تعد  التي  ال�سوتية  املكاملات  على  ق�سائها  لإمكانية  نظرًا 

الدخل الرئي�سي لها. فقد كانت القدرة على تو�سيل جهاز فاك�س 

من النقاط التي حتتل ال�سدارة التنظيمية! 

ال�سفراء.  �ال�سفحات  الدليل  ا�ستعالمات  خدمة  جاءت  بعدها   •
ملاذا مل يكن فـي الإمكان تقدمي ذلك ب�سكل تناف�سي؟ لقد خففت 

القيود التنظيمية عن ذلك اأي�سًا. 

حجم  ازدياد  فمع  ال�سبكات.  فـي  الرئي�سي  التحول  د�ر  جاء  ثم   •
التحويل  ل�سبكات  الأ�سا�سية  البنية  متطلبات  ت�سخمت  املكاملات، 

�النقل الأ�سا�سية حتى جتا�زت فر�سية الحتكار الطبيعي. �اأ�سبح 

اأ�سا�س  على  الأ�سا�سية  �النقل  التحويل  �ظائف  تقدمي  املمكن  من 

بال�سركة  اخلا�سة  الو�سول  �سبكة  ا�ستخدام  مع  )�لكن  تناف�سي 

املهيمنة على طول الطريق حتى املنازل، نظرًا ل�سعوبة تكرارها( 

 
��

بتطبيق قواعد امل�سا�اة فـي الو�سول.

 ،)metropolitan network( فـي ال�سبكات احل�سرية ال�سغرية  •
كان يعتقد باإمكانية توفـري الكبالت على نحو تناف�سي طاملا كانت 

�ستمر  التي  الكبالت  جمــاري  مب�ساركة  ت�سمح  املهيمنة  ال�سركة 

تعترب  الكبالت  �كانت جماري  الأخرى.  الأطراف  خاللها كبالت 

حفر  فـي  البلدية  ال�سلطات  رغبة  لعدم  )نــظــرًا  الزجاجة  عنق 

ثم �سمح  فـيها مناف�س جديد(، �من  فـي كل مرة يدخل  ال�سوارع 

التنظيمية  القيود  بتخفـيف  الكبالت  اإىل جماري  الو�سول  تنظيم 

على الكبالت التي مُتدد خاللها. 

“اخلطوة   - ذاتها  الو�سول  �سبكة  فـي  التالية  اجلبهة  �متثلت   •
الأخرية” الثمينة. فمن خالل الو�سول اإىل د�ائر ال�سبكة املحلية 

اإىل  التنظيمية  اجلهات  �سعت   ،)Local loop unbundling(

التمكني من توفـري خدمات الإنرتنت عري�سة النطاق )با�ستخدام 

من  جزء  با�ستخدام  تناف�سي،  اأ�سا�س  على   )xDSL تكنولوجيات 

النحا�سية  الأ�سالك   - للتنظيم  خا�سعًا  يزال  ل  الأ�سا�سية  البنية 

القيود  تخفـيف  يتم  لكي  للتنظيم  الكبل  يخ�سع  حيث  املزد�جة. 

التنظيمية عن اخلدمات التي جتري فـيه. 

التي  الأجــزاء  على  العثور  يلي:  كما  اجلــاري  التنظيمي  املبداأ  �كــان   

�تنظيم  �اخلدمة،  ال�سبكة  �سل�سلة  فـي  تناف�سية  تكون  اأن  املمكن  من 

)اأي،  ال�سبكة  بقية  �بــني  الأجـــزاء  تلك  بني  التي  البينية  الواجهات 

جاء ذلك الت�سل�سل �فق منط معني، �ل ي�سرتط اأن ت�سلك جميع البلدان نف�س امل�سار. �قد اكت�سبت تلك العملية زخمًا فـي الوليات املتحدة، مع تق�سيم �سركة AT&T، �فـي اململكة املتحدة مع خ�سخ�سة   ��

�سركة الت�سالت BT �تكوين OFTEL، كجهة تنظيمية م�ستقلة لالت�سالت.

يتم ذلك اإما على اأ�سا�س مكاملة تلو اأخرى ح�سب رقم البادئة اأ� الختيار امل�سبق لل�سركة الناقلة.   ��



��

العملية  تلك  اأن  اعتبار  �ميكن  التناف�سية(.  غري  الأجــزاء  “عزل” 
ت�سكل تعديًا على عمل �سركة ت�سغيل الت�سالت )املهيمنة(: فقد مت 

اخلا�سة  الأطــراف  تتمكن  بحيث  �سبكتها،  مكونات  بني  “الف�سل” 
من اختيار توريد بع�س عنا�سر تلك ال�سل�سلة. �لكن يبقى مدار الأمر 

على ال�سماح ملعظم الأطراف الفاعلة بالعمل فـي كل قطاع، د�ن غ�س 

التنظيمية.  امل�ساكل  ت�سبب  التي  الزجاجة  عنق  اأ�سول  عن  الطرف 

�كلما بزغت تكنولوجيات جديدة، كلما �ساق النطاق التنظيمي. 

االنعكاسات على تنظيم البنوك 

هل ميكن تطبيق هذه النظرية على اخلدمات امل�سرفـية؟ هل ميكننا 

ال�سوقي  �سلوكها  يحتاج  موحدة  كتاًل  بو�سفها  البنوك  اإىل  ننظر  اأن 

البنوك،  بني  الف�سل  حالة  فـي  �سامل؟  ب�سكل  للتنظيم  اخل�سوع  اإىل 

اأن  املفـيد  من  �املدخرات،  املعامالت  ــاأد�ات  ب يتعلق  فـيما  �حتديدًا 

�قد  �الفر�ع.  للبنك  الرئي�سي  املكتب  م�ستويان:  العتبار  فـي  يو�سع 

ركزت هذه الدرا�سة على جمموعة اأن�سطة الفر�ع، بغر�س فهم كيفـية 

اأ� التعامل معها من  التخفـيف من حدة امل�ساكل املتعلقة بثقة العميل 

هناك  هل  ال�سارمة.  ال�ساملة  امل�سرفـية  التنظيمية  اللوائح  خالل 

بتكلفة  اخلدمة  عنا�سر  تقدمي  ميكنه  التجزئة  خلدمات  بديل  هيكل 

اأقل، دون التاأثري �سلبًا باأي �سكل من الأ�سكال على ثقة العميل فـي اأمان 

الودائع �ا�ستقرار نظام املدفوعات؟ 

نحن نعتقد باإمكانية ذلك. �ميكن تقلي�س نطاق اللوائح التنظيمية 

�سريطة  للبنوك،  التجزئة  بعمليات  يتعلق  فـيما  باأمان  للبنوك 

�جود اآليات اآنية للمعامالت فـيما بني البنك ��سبكه توزيعه. �من 

غري ريب، ل تزال هناك جمموعة �ا�سعة من الوظائف امل�سرفـية 

الأ�سا�سية، التي يقوم بها عادة املكتب الرئي�سي، �التي ينبغي اأن 

تظل حتت الرقابة التنظيمية الوثيقة، من بينها ما يلي: 

بناء  العمالء  باأر�سدة  املتعلقة  املحا�سبية  الأعمال  على  احلفاظ   •
على املعامالت التي مت اإجرا�ؤها 

اأموال العمالء  قيمة  حتمي  بطريقة  الأر�سدة  ا�ستثمار   •
احلفاظ على ر�ابط مع اأنظمة املدفوعات الوطنية بحيث يكون من   •

املمكن عمل حتويالت من �اإىل احل�سابات فـي بنوك اأخرى

القيام باأن�سطة معينة خلدمة العمالء )مثل مراكز الت�سالت اأ�   •
مواقع الويب( 

اللوائح  تفر�سها  التي  �الإبالغ  الر�سد  مهام  من  �سل�سلة  اإجراء   •
التنظيمية، مبا فـي ذلك املعامالت امل�سبوهة

هل  العميل:  ثقة  من  املركزي  اجلزء  التالية  اخلدمة  عنا�سر  �ت�سغل 

ميكنني ا�ستعادة اأموايل لحقًا بعد اإيداعها؟ �هل �ستحتفظ بقيمتها؟ 

تدعو تلك الدرا�سة اإىل جتديد التاأكيد على اللوائح التنظيمية للبنوك 

التي تعمل على احلفاظ على قيمة ح�سابات العمالء، �فـي الوقت نف�سه 

تخفـيف اللوائح التنظيمية على م�ستوى �اجهات العمالء. �كما �سبق 

بيانه، ميكن تخفـيف اللوائح التنظيمية لالأفرع ب�سكل اآمن من خالل 

تطبيق جمموعة من قواعد حماية امل�ستهلكني �برامج توعيتهم. �اإذا 

اأمكن اإخراجها من املعادلة التنظيمية، �سيتيح ذلك للجهات التنظيمية 

اأم�س  فـي  التي  املجالت  على  اأن�سطتها  تركيز  البنوك  على  �امل�سرفة 

احلاجة لذلك - اأعني احلفاظ على القيمة املودعة. 

العديد من  اليوم فـي  العك�س هو ما يحدث  باأن  �قد يجاب عن ذلك 

م�سكلة  اأذهانها  فـي  �ا�سعة  التنظيمية،  اجلهات  فبع�س  البلدان. 

ب�سكل  ال�سوق  مــع  تتعامل  اخلــدمــات،  على  احل�سول  على  الــقــدرة 

املالية  للموؤ�س�سات  اأخــف  �اإ�سرافـية  تنظيمية  بيئات  فتوفر  طبقي، 

اأغوار  اإىل  ت�سل  �التي  ال�سعبية،  القاعدة  تخدم  التي  الأ�سغر حجمًا 

ن�سب  �ا�سعة  اأخــرى،  تنظيمية  جهات  تقوم  بينما  العميقة.  املجتمع 

الهاتف  الدفع عن طريق  بع�س م�ساريع  الذي حققته  النجاح  اأعينها 

املحمول التي تديرها �سركات الت�سالت الهاتفـية، بفتح الباب اأمام 

اجلهات غري امل�سرفـية )�سركات الت�سالت( لإ�سدار اأد�ات للقيمة 

اأكرث  لتنظيم  اأ� خا�سع  للتنظيم  املحفوظة فـي ظل منط غري خا�سع 

ي�سرًا. �فـي كلتا احلالني، يخ�سع هوؤلء الأطراف لرقابة تنظيمية اأقل 

القدرة  توفـري  جمال  فـي  “امل�ساعدة”  مقابل  �ا�سحة  مقاي�سة  فـي 

على احل�سول على اخلدمات. �ميكن تربير املعايري التنظيمية الأقل 

�سالمة  على  القيمة  منخف�سة  الإيــداعــات  تلقي  خماطر  بانخفا�س 

اأدين  مل�ستوى  املودعني  يعر�س  ذلك  �لكن  الوطنية.  املدفوعات  نظام 

من احلماية التنظيمية. 

�لكن اإن كان فـي ا�ستطاعتنا اأن نعيد تركيز اللوائح التنظيمية ب�سكل 

ال�سماح  اإىل  الداعية  الأ�سباب  ف�ستقل  التجزئة،  منافذ  على  جوهري 

نوع  ح�سب  الودائع  على  التنظيمية  احلماية  من  خمتلفة  مب�ستويات 

املوؤ�س�سة. �رمبا جتد املوؤ�س�سات غري امل�سرفـية لنف�سها د�رًا تلعبه فـي 

�سل�سلة تقدمي اخلدمة، �لكن يجب اأن تبقى اخلدمة التي يتم اإيال�ؤها 

فـي  بالكامل  امل�سدر(  البنك  فـي  الودائع  الأ�سا�سية )ح�سابات  الثقة 

اأيدي موؤ�س�سات مرخ�سة. 



�5

غر�سني  بني  ممزقني  اأنف�سهم  ال�سيا�سات  �ا�سعو  يجد  ما  �كثريًا 

مزد�جني، األ �هما: القدرة على احل�سول على اخلدمات ب�سكل �سامل 

امل�سرفـية  اخلدمات  من  الثاين  الإ�سدار  يقدم  النظام.  �ا�ستقرار 

على  القدرة  بني  املفا�سلة  لف�سم  طريقة  بنكية  فر�ع  بد�ن  املقدمة 

الو�سول �تعزيز ال�ستقرار. فلدينا الآن اأداتان لتنا�ل هذين الغر�سني: 

ميكن ت�سجيع القدرة على احل�سول على اخلدمات املالية عن طريق 

ملدفوعات  نظام  اإن�ساء  خالل  )من  امل�سرتكة  ال�سبكة  نطاق  تو�سيع 

التجزئة، �تر�يج الن�ساط، اأ� حوافز مالية ملنافذ التجزئة امل�سرتكة(، 

بينما ميكن تعزيز ال�ستقرار عن طريق احلفاظ على معايري اإ�سرافـية 

عالية للغاية على البنوك امل�سدرة. 

 تمكين السياسات: 
موجز لالنعكاساتإن

الر�ؤية املطر�حة هنا فـي هذه املذكرة ب�ساأن تخفـيف القيود التنظيمية 

على الفر�ع البنكية ت�سمح للبنوك باإن�ساء �سبكات قابلة للتو�سع مناظرة 

لتلك اخلا�سة بالعديد من جتار التجزئة، د�ن اأن تقو�س باأي �سكل من 

ال�سيا�سات  بيئة  اإيجاز  �ميكن  بالثقة.  منتجاتها  جدارة  من  الأ�سكال 

التي من �ساأنها التمكني من حتقيق ذلك، فـي املبادئ التالية: 

)اأ( القناة. ي�سمح للبنوك بجمع الودائع �توزيع النقد على عمالئها 

من خالل منافذ جتزئة تابعة لآخرين. �ميكن لأية من�ساأة اأن ت�سبح 

منفذًا للتجزئة النقدية لواحد اأ� اأكرث من البنوك )امل�سدرة(، طاملا 

�يجب  املح�سل(.  )البنك  مرخ�س  بنك  فـي  ح�سابًا  متتلك  كانت 

جتهيز منافذ التجزئة مبعدات نقاط البيع املنا�سبة )قارئ بطاقات اأ� 

هاتف حممول(، معتمد من البنك املح�سل، �قادرة على احلفاظ على 

املحمول  الهاتف  )يفـي  البنك  مع  الفعلي  الوقت  فـي  ات�سالت  رابط 

بالغر�س(. 

فـي  معامالتهم  العمالء  يجري  األ  يجب  املعاملة.  خطوات  )ب( 

املعاملة  تاأكيد  على  قادرين  كانوا  اإذا  اإل  النقدية  التجزئة  منافذ 

مبنفذ  اخلا�س  البيع  نقطة  جهاز  خالل  من  بنوكهم،  مع  اإلكرت�نيًا 

التجزئة اأ� هاتفهم املحمول. �ل ينبغي اأن ي�سلم العمالء النقدية اإىل 

منافذ التجزئة اإل بعد احل�سول على تعليمات بذلك من خالل جهاز 

نقطة البيع. �يجب تدريب منافذ التجزئة اأ� زيادة ح�سها ب�ساأن ق�سية 

املعامالت امل�سبوهة �اإجراءات الإبالغ عنها. 

منافذ  على  يجب  التجزئة.  منافذ   - امل�صتهلك  حماية  )ج( 

بارز  مكان  فـي  حت�سلها  التي  الر�سوم  جدا�ل  عن  تعلن  اأن  التجزئة 

من  �سكل  اأي  للعمالء  تقدم  اأن  التجزئة  ملنافذ  يجوز  �ل  مبن�ساآتها. 

انتظار  فـي  �سلف  اأ�  اخلــدمــة،  ��سمانات  املالية،  امل�سورة  اأ�سكال 

احل�سول على اأموال من البنك. �ل يجوز ملنافذ التجزئة بيع اخلدمات 

ب�سكل ن�سط اأ� الرت�يج لبنك معني، اأ� اإجراء بيع تباديل للمدخرات، 

اأ� الئتمان، اأ� التاأمني للعمالء. �ل يجوز لأي منفذ جتزئة احل�سول 

�لكن ميكنه  اأن�سطته،  بيع  اأ�  ت�سويق  البنوك مقابل  على عمولت من 

توزيع املطبوعات اخلا�سة بالبنوك. 

على  يجب  التجزئة.  مدفوعات   — امل�صتهلك  حماية  )د( 

خماطر  يتحمل  الــذي  الطرف  بو�سوح  يحدد  اأن  املدفوعات  قانون 

دعا�ى  حالت  فـي  املتبعة  �الإجــراءات  بها،  امل�سرح  غري  املعامالت 

اخلطاأ، �متى ت�سبح املعامالت نهائية، �متى ميكن الرجوع فـيها. كما 

امل�ساحبة ل�ستخدام  التكاليف  ب�ساأن  ال�سفافـية  اأي�سًا  يعزز  اأن  يجب 

املدفوعات  �سبكات  تفر�سها  التي  القواعد  �ب�ساأن  املدفوعات  اأنظمة 

اخلا�سة على امل�ساركني. 

يجب  — مدفوعات التجزئة.  قابلية الت�صغيل البيني  )ه( 

على ال�سيا�سات م�ساندة م�ساركة منافذ التجزئة على م�ستوى البنوك، 

من خالل �سبكة مدفوعات م�سرتكة �قاعدة تربط الهواتف املحمولة 

املدفوعات  لنظام  التنظيمية  اللوائح  حتدد  اأن  �يجب  باحل�سابات. 

�العمليات  الأنــظــمــة،  على  �الــدخــول  للت�سوية،  التحوطية  املعايري 

الت�سغيلية املطبقة. 

اجلهات  على  يجب  العمالء.  جتــاه  الواجبة  العناية   )�(

اأقل  اإجراءات  اأن تتحلى باملر�نة �ال�سماح للبنوك بتطبيق  التنظيمية 

املخاطر  بح�سب  الأد�ات،  بتلك  يتعلق  فـيما  الواجبة  للعناية  �سرامة 

املوثوقني  الوكالء  من  فئة  اإن�ساء  املمكن  �مــن  عليها.  تنطوي  التي 

املحلية،  املجتمعات  فـي  العمالء  على  التعرف  باإجراءات  لال�سطالع 

بالنيابة عن جميع البنوك �حتت اإ�سراف ال�سلطات. 

حتفـيز  للحكومات  ميكن  التنظيمي،  الإطـــار  ذلــك  اإىل  �بالإ�سافة 

من  الثاين  الإ�ــســدار  م�سار  فـي  قدمًا  للم�سي  امل�سرفـية  ال�سناعة 

اإجــراءات  خالل  من  بنكية  فر�ع  بد�ن  املقدمة  امل�سرفـية  اخلدمات 

غري تنظيمية، كتلك التي تلي: 

اأد�ات  تقدمي  على  املرخ�سة  البنوك  جميع  ت�سجيع  الأدوات.  )ز( 

ادخار ح�سب الطلب قائمة على املعامالت الأ�سا�سية، د�ن ت�سهيالت 
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حترير �سيكات اأ� �سحب على املك�سوف، �ح�ساب حمد�د بحجم معني 

)ح�سب م�ستوى العناية الواجبة املتبعة جتاه العمالء(. �يجب اأن يكون 

حوافز  منح  �ينبغي  الدمغة،  ر�سوم  جميع  من  معفـيًا  احل�ساب  ذلك 

متكررة.  ر�سوم  اأ�  احل�ساب  لفتح  ر�سوم  اأية  البنوك  حتت�سب  ل  حتى 

للقطاعات  اخلــدمــات  �بيع  ت�سويق  على  البنوك  ذلــك  ��سي�ساعد 

امل�ستهدفة التي ميكنها اأن ت�سل اإليها بطريقة فعالة من حيث التكلفة 

من خالل قنوات املعامالت املقدمة بد�ن فر�ع بنكية. 

تكون  اأن  يجب  الرئي�صية.  التجزئة  معامالت  �صبكة  )ح( 

معامالت  �سبكات  لإن�ساء  حتفـيزي  د�ر  لعب  على  قــادرة  احلكومات 

بها،  التجزئة اخلا�سة  ب�سبكات  امل�ساهمة  جتزئة م�سرتكة من خالل 

اإىل  الربيدية  ال�سبكة  اإعطاء  �ميكن  الربيدية.  املكاتب  �سبكة  مثل 

نيابة  للتعامل  متاحة  ال�سبكة  تكون  اأن  ب�سرط  لإدارتها  حم�سل  بنك 

عن عمالء جميع البنوك املرخ�سة التي ترغب فـي امل�ساركة فـي نظام 

قابل للت�سغيل البيني. �من �ساأن ذلك امل�ساعدة على اإيجاد اقت�ساديات 

موؤاتية لل�سبكة، مما �سي�سجع البنوك على امل�ساركة فـي نظام التجزئة 

امل�سرتك فـي �قت مبكر. 

)ط( القائمة ال�صوداء ملنافذ التجزئة. تفاديًا ملر�ر العمالء 

��سع  يجب  امل�سرتكة،  التجزئة  معامالت  قناة  مع  �سلبية  بتجارب 

اإجراءات منا�سبة لإ�سافة املنافذ التي تت�سبب فـي الكثري من امل�ساكل 

مع العمالء اإىل قائمة �سوداء. �يجب اإلزام البنوك املح�سلة بالإبالغ 

عن الوقائع �دعا�ى العمالء التي ثبتت بالدليل اإىل هيئة الإ�سراف على 

اإيالء العناية للحفاظ على خ�سو�سية البيانات.  منافذ التجزئة، مع 

�بدًل  املدفوعات.  ل�سبكة  املوفرة  للجهة  املهمة  تلك  ترتك  اأن  �ميكن 

من  ت�ستفـيد  اأ�  م�ستقلة،  هيئة  احلكومة  تن�سئ  اأن  ميكن  ذلــك،  من 

لتلك  للتجميع املركزي  موؤ�س�سة موثوقة قائمة، مثل مكاتب الئتمان، 

املعلومات. 

)ي( �صمانات املعامالت. �سيبقى امل�ساركون فـي النظام امل�سور هنا 

املخاطر عالية  تلك  تكون  البنوك، �رمبا  الت�سوية مع  عر�سة ملخاطر 

للغاية بالن�سبة لبع�س البنوك، على الأقل فـي املراحل املبكرة لنمو ذلك 

البنوك  على  املخاطر  ب�ساأن  الت�سورات  تلك  مثل  تدفع  �قد  النظام. 

اأ�  النظام،  ا�ستخدام  مقابل  عمالئها  على  باهظة  ر�سوم  فر�س  اإىل 

الن�سحاب باملرة. �ميكن للحكومة متويل اآلية �سمان ملخاطر الت�سوية 

للت�سغيل  القابل  التجزئة  نظام  فـي  امل�ساركة  البنوك  جميع  تغطي 

البيني. �مبر�ر الزمن، ميكننا توقع �سمان تلك املخاطر جتاريًا. 

�تبني تلك الدرا�سة كيف ميكن من خالل ا�ستخدام املزيج املنا�سب من 

التكنولوجيا، �البنية الأ�سا�سية ال�سوقية، �حماية امل�ستهلك، م�ساعدة 

اأ�سا�سية  اأد�ات  توفر  حيث  املعامالت.  �اإجراء  الدخار  على  الفقراء 

اأكرث فاعلية، عن طريق ال�ستثمار من  للنا�س لإدارة رفاهتهم ب�سكل 

اأ�قاتهم.  �اإدارة  املخاطر،  من  اأنف�سهم  �حماية  م�ستقبلهم،  اأجــل 

�يجدر بي اأن اأكرر اأن الأفكار الواردة فـي هذه الدرا�سة ت�سكل ر�ؤية مل 

تخترب بعد فـي اأي �سوق من الأ�سواق. �ينبغي على �ا�سعي ال�سيا�سات 

�على  بحذر.  بذلك  يقوموا  اأن  امل�سار  اأغوار ذلك  �سرب  فـي  الراغبني 

كل، ثمة مزايا نفـي�سة، من حيث املبداأ، يحققها ذلك النهج بالن�سبة 

لل�سيا�سات: 

الذين  لالأ�سخا�س  املالية  اخلدمات  على  احل�سول  قدرة  زيــادة  	•
فـي “قاعدة الهرم”، مما يعود باآثار مبا�سرة �غري مبا�سرة على 

زيادة  موؤداها  اإليها  ي�ستند ذلك  التي  �الفر�سية  �امل�سا�اة.  النمو 

فر�س احل�سول على اأد�ات ادخارية، مما يوؤدي بد�ره اإىل اإن�ساء 

�سجالت اأكرث اكتماًل لتواريخ حد�ث تلك املعامالت للعمالء مما 

يح�سن من فر�س ح�سولهم على اأد�ات ائتمانية. 

با�ستحداث  مدفوعة  الوطنية،  املدخرات  فـي  )�سغرية(  زيادة  	•
�5 ،��

اأ�سكال مريحة لالدخار.

التنظيمية،  ال�سلطات  عاتق  على  من  االإ�سراف  اأعباء  تخفـيف  	•
عن طريق الق�ساء على احلاجة اإىل تنظيم اخلدمات امل�سرفـية 

املقدمة فـي الفر�ع البنكية. 

حيث �سي�سكل عدد اأكرب من النا�س  اأمنًا  اأكرث  مالية  اأ�سا�سية  بنية  	•
النقود،  ا�ستخدام  تقليل  مع  الر�سمي،  املــايل  النظام  من  جــزءًا 

�توجههم نحو اأمناط معامالت ميكن تتبعها �التحقق منها. 

اأظهرت التجارب املوجهة با�ستخدام عينات ع�سوائية التي �ساحبت ا�ستحداث خدمة جمع املدخرات من املنازل، اإىل زيادة املدخرات بن�سبة �5 فـي املائة على مدى فرتة 15 �سهرًا، من بني اأ�لئك الذين   ��

.)Ashraf, Karlan, and Yin 2005( انتفعوا بتلك اخلدمة. �لكن مع الأ�سف، مل تدم تلك الزيادة فـي املدخرات على مدى فرتة   اأطول. راجع

الأ�سر  بلد من مدخرات  اأي  فـي  املائة  فـي  يقل عن 5  البلدان، يرجع ما  لعدد من  املدخرات  بيانات  �فقًا ملوجز )Honohan 2006( عن  ن�سبيًا.  �سيكون �سغريًا  املدخرات  الإجمايل على  التاأثري  �لكن   �5

الزيادة  اإجمايل  اأن يتجا�ز  اإىل 70 فـي املائة من املدخرات الوطنية. �من ثم، ل ينتظر  ال�سكان من حيث الدخل. �ت�سكل الأ�سر املعي�سية، بد�رها، ما بني 60  اإىل الن�سف الأدنى من  املعي�سية الوطنية 

ال�سافـية فـي املدخرات من هذا الربنامج ن�سبة � فـي املائة �فقًا لأكرث �سيناريوهات النت�سار تفا�ؤًل.
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رجاء، لا تتردد فـي تبادل 

مذكرة المناقشة المركزة تلك 

مع زملائك ولا تتردد فـي 

طلب نسخ إضافـية من هذه 

الدراسة أو غيرها فـي هذه 

السلسلة.

ترحب المجموعة الاستشارية 

لمساعدة الفقراء بملاحظاتكم 

على هذه الدراسة.

جميع إصدارات المجموعة 

الاستشارية لمساعدة الفقراء 

متاحة بموقع المجموعة 

على شبكة الإنترنت العنوان: 

 www.cgap.org

CGAP

 H Street, NW 1818

 MSN P3-300 MSN

 Washington, DC

20433 USA

هاتف: 202-473-9594 

فاكس: 202-522-3744 

البريد الإلكتروني: 

 cgap@worldbank.org
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للمجموعة الاستشارية 

لمساعدة الفقراء، 2008 موؤلف مذكرة المناق�ســـة المركزة الحالية هو اإغنا�ســـيو ما�س، م�ست�سار فـي برنامج التكنولوجيا 

فــــي المجموعـــة ال�ست�ساريـــة لم�ساعدة الفقراء. �يتقدم الموؤلف بال�سكـــر لجميع اأع�ساء برامج 

التكنولوجيا �ال�سيا�سات فـي المجموعة ال�ست�سارية لم�ساعدة الفقراء على المناق�سات المفـيدة 

اأثناء اإعداد هذه الدرا�سات.

كثيـــرًا مـــا يجري ال�ست�سهاد بمواد المجموعـــة ال�ست�سارية لم�ساعدة الفقراء فـي اأعمال اأخرى. 

�فـيما يلي �سيغة مقترحة لال�ست�سهاد بمذكرة المناق�سة المركزة الحالية:

 
Mas, Ignacio. 2008. “Being Able to Make (Small) Deposits and Payments, Anywhere.” Focus Note 45.  
Washington, D.C.: CGAP.


