
�لهو�تف �لمحمولة من �أجل 

�لتمويل �لأ�صغر
ميكن ا�ستخدام الهواتف املحمولة فـي تقدمي اخلدمات املالية بثالث 

وكقناة  اإلكرتونية  وكنقود  ال�سغر  البالغة  املدفوعات  طرق: فـي 

. فـية م�سر

ترتبط  اأوروبا  و�سمال  اليابان  ال�صغر: فـي  البالغة  املدفوعات 

الهواتف املحمولة ببطاقات االئتمان اأو احل�سابات امل�سرفـية وميكن 

ا�ستخدامها فـي دفع مبالغ �سغرية, عادة فـي و�سائل املوا�سالت واآالت 

اأن  اأو الدين التي ينبغي  البيع. )حتل الهواتف حمل بطاقة االئتمان 

تكون لدي العميل بالفعل(.

للعمالء  تليكوم  غلوب  تتيح  الفلبني  الإلكرتونية: فـي  النقود 

حتميل نقود على هواتفهم املحمولة لدى التجار امل�ساركني اأو منافذ 

بيع ال�سركة. ومتثل هذه النقود بالن�سبة ملليون م�سرتك قيمة حقيقية 

عرب  �سديق  اإىل  حتويلها  اأو  �سائلة,  كنقود  و�سحبها  حفظها  ميكن 

اأو ا�ستخدامها فـي الدفع باملطاعم واملتاجر.  اأو عرب العامل,  املدينة 

وف�ساًل عن ذلك ي�ستطيع عمالء غلوب تليكوم, و�سفاريكوم فـي كينيا 

)التي تقدم خدمة مماثلة ت�سمى M-Pesa(, اأن ي�ستخدموا نقودهم 

االفرتا�سية هذه فـي �سداد القرو�ض, اأو فـي االإيداعات لدى موؤ�س�سات 

التمويل االأ�سغر.

و  اأ  )WIZZIT( ويزيت  عمالء  امل�صرفـية: ي�ستطيع  القناة 

فريقيا  اأ جنوب  فـي   )MTN Banking( بانكنغ  ن  اإ تي  م  اإ

على  للدخول  �سا�سية  اأ كو�سيلة  هواتفهم  ي�ستخدموا  ن  اأ

ل�سبكة  م�سغل  وهي  اإن,  تي  اإم  امل�سرفـية. ولدى  ح�ساباتهم 

هاتف حممول, �سراكة مع �ستاندارد بنك, فـي حني ت�سرتك ويزيت 

النقود فـي  باإيداع  العمالء  اأفريقيا. ويقوم  اأثينا فـي جنوب  مع بنك 

ح�ساباتهم امل�سرفـية لدى فروع البنك اأو من خالل اأجهزة ال�سراف 

ا�ستخدام  وميكنهم  لرواتبهم,  املبا�سر  االإيداع  خالل  من  اأو  االآيل, 

هواتفهم املحمولة فـي دفع ر�سوم املكاملات الهاتفـية, اأو فـي دفع ثمن 

امل�سرتيات, اأو حتويل النقود, وفـي اال�ستعالم عن الر�سيد.

من يقدم �خلدمات �مل�صرفـية عرب �لهاتف �ملحمول 

للفقر�ء؟

اإن,  تي  اإم  مثل  املحمول,  الهاتف  �سبكات  وم�سغلي  البنوك  من  كل 

عمالء  اإىل  الو�سول  فـي  الراغبة  البنوك  بعمله. وبع�ض  يقوم  اإمنا 

تكلفة من  اأقل  اأداة  املحمول كقناة م�سرفـية  الهاتف  فـي  ترى  جدد 

الفروع امل�سرفـية واأن الكثري من الفقراء �سيكونون اأكرث ارتياحًا فـي 

ا�ستخدام الهاتف املحمول فـي القيام بتعامالتهم امل�سرفـية. ويرى 

عرب  والدفع  ال�سراء  تطبيقات  فـي  املحمول  الهاتف  �سبكات  م�سغلو 

املزيد من  تدر  اأن  االإلكرتونية( خدمة ميكنها  النقود  الهاتف )مثل 

العائد من خالل �سبكة بنية حتتية قائمة بالفعل, وهذا ميكن اأن يقلل 

من معدل دوران العمالء.

�خلدمات  تقدمي  حول  �ل�صجة  هذه  كل  ملاذ� 

�مل�صرفـية للفقر�ء عرب �لهاتف �ملحمول؟

فـي  وعددهم  حممولة,  هواتف  لديهم  والفقراء  التجار  من  الكثري 

اأفريقيا  فـي  املحمول  الهاتف  تزايد مطرد. فقد قفز عدد م�سرتكي 

من 7.5 مليون اإىل 76.8 مليون م�سرتك خالل الفرتة من 1999 اإىل 

2004 )االحتاد الدويل لالت�ساالت 2005(, و�سيزيد هذا الرقم اإىل 

250 مليونًا خالل ال�سنوات االأربع املقبلة, كما يتوقع معهد ال�سيا�سة 

التقدمية.

العمالء.  من  للفقراء  ماألوفًا  �شيئًا  بالفعل  �شار  املحمول  والهاتف 

فالكثري من الفقراء ي�ستخدمون الهاتف املحمول بالفعل فـي االت�سال 

ا�ستخدامه  اإمكانية  يزيد من  ما  وهو  الق�سرية,  والر�سائل  ال�سوتي 

فـي االأعمال امل�سرفـية بعد تدريب ق�سري.

والهاتف املحمول مفتوح »دائما«. فالأن الهاتف املحمول, فـي الغالب 

االأعم, على ات�سال م�ستمر بال�سبكة, ي�سبح مبقدور البنوك اأن تتلقى 

تفا�سيل املعاملة فور اإجرائها, وهو ما يقلل من عن�سر عدم اليقني 

ملعرفة  وقت  اأي  فـي  هواتفهم  ا�ستخدام  العمالء  ب�ساأنها. وي�ستطيع 

ر�سيد ح�سابهم.

املعامالت  اإجراء  كيفـية  بالفعل  يعرفون  املحمول  الهاتف  وم�شغلو 

بالفعل  لديها  ال�سركات  للمكاملات(. فهذه  )ر�شيد  للعمالء  النقدية 

بطريق  كان  واإن  خاللها,  من  تعمل  التي  التجزئة  منافذ  من  �سبكة 

غري مبا�سر الأنها ال تبيع ر�سيد املكاملات اإال باجلملة. كما اأن م�سرتكي 

الهاتف املحمول بنظام البطاقات املدفوعة مقدمًا )وكثري منهم من 

الفقراء( اعتادوا على دفع النقود لهوؤالء الو�سطاء فـي مقابل ر�سيد 

ح�سابات مكاملاتهم.

ما هي �لأ�صباب �لد�عية لتوخي �حلذر؟

عرب  امل�شرفـية  التطبيقات  خمتلف  بني  الآن  حتى  التفاعل  عدم 

النقود  حتويل  يتعذر  يزال  ال  البلدان  معظم  املحمول. ففـي  الهاتف 
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خال�صة

مع  باال�سرتاك  الفقراء,  مل�ساعدة  اال�ست�سارية  املجموعة  تقوم 

املتحدة  االأمم  وموؤ�س�سة  اخلريية  فودافون  جمموعة  موؤ�س�سة 

اخلريية, باإجراء اأبحاث االآن فـي الفلبني وجنوب اأفريقيا الكت�ساف 

ما الذي يجعل الفقراء ي�ستخدمون هذه اخلدمات اأو يرف�سونها, 

الهاتف  عرب  امل�سرفـي  العمل  مي�سي  اأن  ميكن  مدى  اأي  واإىل 

وموؤ�س�سات  البنوك,  ت�ساعد  اأن  االأبحاث  لهذه  املحمول. وميكن 

الرقابية,  والهيئات  املحمول,  الهاتف  و�سركات  االأ�سغر,  التمويل 

واملانحني على توجيه م�سار العمل امل�سرفـي عرب الهاتف املحمول 

نحو الو�سول اإىل اأعداد كبرية من الفقراء.
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يتم  اأن  حممولني. واإىل  هاتفـني  اأي  بني  ب�سيطة  وتكلفة  بي�سر 

التغلب على هذه املعوقات قد ال يكون للعمل امل�سرفـي عرب الهاتف 

املحمول »مفعول ال�سبكات« الذي اأتاح للهواتف املحمولة اأن تنت�سر 

بهذه ال�سرعة.

الدفع عرب الهاتف املحمول قد ل يتفق واملعايري الأمنية الدولية. 

مرحلة  فـي  يزل  مل  املحمول  الهاتف  عرب  امل�سرفـي  العمل  فالأن 

مبكرة, مل يت�سن ملعظم البنوك وم�سغلي �سبكات الهاتف املحمول 

عن  اآمنة  بطريقة  املعلومات  لتبادل  موحد  معيار  على  يتفقوا  اأن 

ح�سابات العمالء والتحقق من هوية العميل.

وبالن�شبة للبنوك, مل تثبت حتى الآن ربحية قناة »الهاتف املحمول 

امل�سرفـي عرب  العمل  معظم خدمات  تزل  االآن مل  وحده«. فحتى 

الهاتف املحمول تقدم طائفة حمدودة فقط من املنتجات. واإىل اأن 

يتاح للعميل دفع ر�سوم طائفة من اخلدمات امل�سرفـية عرب الهاتف 

املحمول, �سيتعذر على هذه القناة اأن تدر مااًل على البنوك.

الو�شول  من  املحمول  الهاتف  عرب  امل�شرفـي  العمل  يتمكن  ل  قد 

اإىل معظم املناطق النائية والفقرية. فحتى االآن, مل ي�ستفد معظم 

ب�سكل  الغري  لدى  العاملني  اأو  اليدوية,  احلرف  ذوي  من  الفقراء 

غري ر�سمي, من العمل امل�سرفـي عرب الهاتف املحمول الأن مقدمي 

اإيداع  من  متكنهم  التي  ال�سخمة  ال�سبكات  ميلكون  ال  اخلدمة 

النقود و�سحبها ب�سهولة.

العمل امل�شرفـي عرب الهاتف املحمول قد ل يكون �شهل ال�شتخدام 

العمل  تطبيقات  واجهات  ال�شن. فمعظم  وكبار  لالأميني  بالن�شبة 

التعليم. والبد  من  قدرًا  ت�ستلزم  وعملياتها  الهاتفـي  امل�سرفـي 

من اإدخال املزيد من التب�سيط واملزيد من التدريب لكل العمالء, 

وخا�سة االأميني وكبار ال�سن منهم, كي يتم تعميم هذا النظام.

اللوائح التنظيمية املتعلقة بالعمل امل�شرفـي عرب الهاتف املحمول 

مل تزل غري وا�شحة. ومن بني امل�سائل االأ�سا�سية فـي هذا ال�سدد 

كيفـية حماية العمالء الذين يودعون نقودًا مبنافذ التجزئة؛ وكيفـية 

مثل  امل�سرفـي,  اجلهاز  خارج  من  اخلدمة  مقدمي  عمل  تنظيم 

م�سغلي الهاتف املحمول الذين ي�سدرون نقودًا اإلكرتونية؛ وكيفـية 

تطبيق �سروط �سارمة »ملعرفة العميل« على مقدمي اخلدمة الذين 

يفتحون ح�سابات للفقراء.
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