
كان لديك بنك صغير، وتفكر في إنجاز أعمال مصرفية متنقلة،1 إذا 

فإنك إذن في نفس الموقف الذي كان فيه قبل عام مضى عباس 

علي اسكندر المدير التنفيذي لمجموعة بنك التعمير للتمويل األصغر 

في باكستان. فقد تساءل عباس آنذاك: “كيف يمكن لبنك التعمير 

الدخول إلى آفاق السوق بشكل سريع بدون تحمل أعباء استثمارات 

البنية التحتية المادية، وخاصة في المناطق الريفية؟”2 

فقد تكشفت جاذبية تقديم خدمات مصرفية بدون الحاجة إلى الفروع 

البنكية وإمكانية استخدام الهواتف المحمولة للمساعدة على إدراك 

هذه الغاية. ومع وصول أعداد مشتركي الهاتف المحمول إلى أكثر من 

50 مليون مشترك، أصبحت خدمة الهواتف المحمولة في باكستان 

تغطي فعليا المناطق الريفية المحرومة من الوصول إلى الخدمات 

المصرفية الرسمية. ولكن من هم مستخدمو الهاتف المحمول في 

المناطق الريفية الذين وجب أن يستهدفهم عباس؟ وكيف أمكنُه 

استخدام الهواتف المحمولة كقناة وكخدمة؟ علَِم عباس أنه بدون 

توجه استراتيجي واضح، فإنه ستتم اإلطاحة به بسهولة من قبل 

شركات تشغيل الهواتف المحمولة ذات العالمات التجارية المشهورة. 

بل إنه يواجه أيضا مسألة كبيرة تتمثل في ضرورة بناء شبكة من 

الوكالء، وخاصة في المناطق الريفية، لتمكين العمالء من الحصول 

على النقد من حساباتهم.  

ومع استثناءات قليلة، يعتبر الطريق إلى تنفيذ األعمال المصرفية عبر 

استخدام الهاتف المحمول )المتنقلة( مليئا بالمشاريع التي توقفت 

الذين فشلوا في تسيير  الباعة  إلى  باإلضافة  التنفيذ،  أثناء مراحل 

المركونة  واالنتشار  التوزيع  الجديدة، وخطط  التكنولوجيا  أنشطة 

على الرفوف. إذ تمثل األعمال المصرفية باستخدام الهاتف المحمول، 

بالنسبة للعمالء، توازنا حساساً بين توافر فرصة قوية من الوجهة 

النظرية )هي القدرة على إنجاز المعامالت في أي وقت وفي أي مكان( 

الخيارات  لقائمة  الدقيق  التسلسل  في  )متمثلة  عملية  وتحديات 

الصغر(. وتجدر  بالغة  أزرار  المتاحة على شاشة صغيرة باستخدام 

اإلشارة إلى دخول العديد من البنوك إلى ساحة األعمال المصرفية 

عبر استخدام الهاتف المحمول بدون توافر أية فكرة تفصيلية واضحة 

بشأن مشكالت العمالء وكيفية معالجتها.

وقد توقع إيفاتوري وماس )2008( أن يكون الفقراء أكثر إقباال على األرجح 

من األغنياء في استخدام الهواتف المحمولة في إنجاز المعامالت 

المالية. إذ لدى الناس في البلدان النامية خيارات قليلة )أو معدومة( فيما 

يتعلق بتحويل األموال والقدرة على الحصول على الخدمات المصرفية، 

نظرا لمحدودية انتشار البنية التحتية للجهاز المصرفي الرسمي من 

حيث قلة عدد الفروع البنكية، وماكينات اإليداع والصرف اآللي لألموال 

)ATMs( التي يتم توفيرها في مواقع متعددة لتخفيف العبء على 

الفروع البنكية، ناهيك عن انخفاض القدرة على الوصول إلى خدمات 

أية قناة لتقديم الخدمات المصرفية  وتطبيقات اإلنترنت. ولذا فإن 

بدون فروع بنكية عبر استخدام الهواتف المحمولة ستكون الوسيلة 

األكثر تفضيال من قبل الفقراء بالمقارنة بالخيارات المتاحة: السفر 

مسافات طويلة للوصول إلى الفروع والوقوف في الطوابير من أجل 

االدخار في  أو  نقدية  أو حيازة مدخرات  المصرفية،  المعامالت  إنجاز 

أصول مادية.

الهواتف  إمكانات  بترجمة  البنوك  قيام  كيفية  الورقة  هذه  تبحث 

المحمولة في زيادة قدرة الفقراء على الحصول على الخدمات المالية. 

على  المحمولة  الهواتف  تشغيل  شركات  قدرة  من  الرغم  فعلى 

استخدام الهاتف المحمول في إنجاز التحويالت المالية عبر استخدام 

الهاتف المحمول وخدمات سداد الفواتير في العديد من البلدان، إال أن 

نجاح البنوك كان محدودا في مجاالت استخدام الهواتف المحمولة 

في إطار إستراتيجية النمو أو توسيع نطاق االنتشار.

التمويل  ومؤسسات  حجما  األصغر  البنوك  على  الورقة  هذه  وتركز 

القيمة  بسبب  الخدمات  لتقديم  أكبر  تكلفة  تواجه  التي  األصغر 

مناطق  في  األقل  على  بعض عمالئها  وتواجد  لمعامالتها  الصغرى 

نائية ومتفرقة. ومن الواضح أن هنالك فرصة عظيمة سانحة أمام 

هذه البنوك والمؤسسات، ولكن تحديات التنفيذ كبيرة نظرا لصغر 

حجم تلك البنوك والمؤسسات. وتفترض هذه المناقشة أن هذه البنوك 

الصغيرة ومؤسسات التمويل األصغر لديها مكاتب خلفية مالئمة 

وضوابط  المعامالت  لتحويل  مناسبة  وقدرات  المساندة  للعمليات 

كافية للرقابة الداخلية، في حالة إدارة المعامالت والخدمات داخل هذه 

البنوك والمؤسسات أو إسنادها إلى وكالء وأطراف خارجية. فاألعمال 

المصرفية عبر استخدام الهاتف المحمول غير ممكنة في حالة عدم 

توفر هذه المقومات التي تمثل بشكل أساسي الواجهة األمامية لنظام 

تكنولوجيا المعلومات في أية مؤسسة مالية.

الحاالت،  على جميع  عام  بشكل  ينطبق  وحيدا  نقدم حال  ال  ونحن 

ألن هناك حلوال متعددة بشأن األعمال المصرفية باستخدام الهاتف 

المحمول. وتبدأ رحلة النجاح بتحديد ما يتناسب مع األعمال المصرفية 

عبر استخدام الهاتف المحمول في إطار اإلستراتيجية العامة المعنية 

بعمالء البنك. كما نقدم، فضال عن ذلك، “دروسا للطريق” لصالح البنوك 

المعنية.

األعمال المصرفية باستخدام الهاتف المحمول:
لماذا، وكيف، ولمن؟

1   نستخدم مصطلح “بنك أو مصرف” في هذه الورقة لإلشارة إلى أي نوع من المؤسسات المصرح لها بقبول الودائع، ومن ثم فإن هذا المصطلح قد يتضمن بصفة عامة بعض 

 Mobile أشكال المؤسسات غير المصرفية، والمنظمات غير الحكومية، والتعاونيات، ومؤسسات التمويل األصغر. ونستخدم أيضا مصطلح “األعمال المصرفية المتنقلة 
banking “ للداللة بصفة إجمالية على أي نوع من المدفوعات أو المعامالت الُمنفذة باستخدام هاتف محمول وحساب بنكي يتم الوصول إليه بشكل مباشر عبر الهاتف 

المحمول للعميل.
2   تقوم المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء بمساندة جهود بنك التعمير للتمويل األصغر الرامية إلى تنفيذ الخدمات المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية.
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 إغناسيو ماس 
وكبير كومار

ّكزة 
مر

شة 
مناق

كرة 
مذ

تمثل األعمال المصرفية باستخدام الهاتف المحمول، 
بالنسبة للعمالء، توازنا حساسا بين توافر فرصة قوية 
من الوجهة النظرية )هي القدرة على إنجاز المعامالت 

في أي وقت وفي أي مكان( وتحديات عملية )متمثلة في 
التسلسل الدقيق لقائمة الخيارات المتاحة على شاشة 

صغيرة باستخدام أزرار بالغة الصغر(. 
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.)http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_1101( 3   يقوم عدد كبير من العمالء المحدودي الدخل في العديد من األسواق اآلسيوية باستخدام هواتف نوكيا طراز 1100. انظر

أوال، تحتاج المؤسسات المالية إلى جذب شركات تشغيل الهاتف 

راغبة  المؤسسات  تلك  كانت  إذا  المفاوضات،  مائدة  إلى  المحمول 

في خوض تجربة األعمال المصرفية عبر استخدام الهاتف المحمول 

احتياجات  تفهم  وسهولة  واألمان  السرعة  أسس  إلى  المستندة 

العمالء وتلبيتها ــ فمن الصعب إلى حد بعيد تقديم هذه الخدمة 

تشغيل  شركات  جانب  من  النشطة  التفاعلية  المشاركة  بدون 

الهاتف المحمول. إذ تتحكم هذه الشركات في عنصر رئيسي من 

عناصر البنية التحتية ألمن هذه الخدمات، وهو عنصر موجود داخل 

الهاتف المحمول. وتتطلب هذه الخدمة العمل في ظروف محفوفة 

بالمخاطر والمجازفات )فالناس يستخدمون هواتف محمولة رخيصة 

الثمن ومحدودة القدرات في مناطق تتسم بإمكانات ال يمكن التعويل 

عليها من حيث توافر قدرات الربط واالتصال الالسلكية(، وهو ما يجعل 

اختيار التكنولوجيا الصحيحة أمرا بالغ األهمية. والواقع أن البرنامج 

التكنولوجي المستخدم هو الذي يحدد تجربة العميل بشكل مباشر. 

يمتلك  الذي  الشريك  العثور على  األهمية بمكان  فإنه من  ثم  ومن 

التكنولوجيا السليمة من بين شركات الهواتف المحمولة ومساعدته 

على تحقيق االستفادة المثلى من موارده. وال شك أن هذا العامل يعطي 

شركات الهواتف المحمولة قوة كبيرة في التفاوض مع البنوك.

ثانيا، من المرجح إلى حد كبير أن يقبل العمالء على االستفادة من هذه 

الخدمة في حالة تمكنهم بسهولة من الحصول على النقد. وبالتالي 

تحتاج البنوك إلى إيجاد طريقة لتوفير السيولة عبر شبكة من الوكالء 

القائمين بتلقي األموال )اإليداع( وصرف األموال )السحب(. ومرة أخرى 

هناك فرصة لالستفادة من شركات تشغيل الهاتف المحمول: فشبكة 

تجار التجزئة المتعاونين معها في بيع البطاقات المدفوعة مسبقا 

لطائفة عريضة من المستهلكين يمكنهم القيام بمهمة مزدوجة 

كوكالء أيضا لتلقي وصرف األموال.

ثالثا، إذا تم استخدام الهواتف المحمولة لتحقيق االنتشار وزيادة بناء 

قاعدة عريضة من العمالء بدال من تعزيز الخدمة للعمالء الحاليين، 

فإن هذه البنوك بحاجة إلى إيجاد قناة عالية الكفاءة من أجل توعية 

على  للتغلب  تميزها  بقوة  وإحاطته  بالخدمة  المعني  الجمهور 

الممانعة الطبيعية من قبل العمالء تجاه التكنولوجيات الجديدة 

ومخاوف األمان والسالمة المرتبطة بها. ويحبذ العديد من البنوك ــ 

وليس البنوك األصغر حجما وحدها ــ االعتماد على شركات تشغيل 

الهاتف المحمول في الترويج للخدمة المصرفية عبر استخدام الهاتف 

المحمول بل والتوعية بقوة تميزها، نظرا لما تتمتع به هذه الشركات 

من مصداقية وفهم ألساليب التسويق المستهدفة شرائح كبيرة من 

العمالء والمستهلكين.

وإذا ما أخذ أي بنك صغير أو مؤسسة تمويل أصغر جميع هذه األمور في 

الحسبان، فإن أكبر درجة من عدم اليقين تتمثل في كيفية أخذ العمالء 

بعيدا عن تجربتهم السابقة مع الخدمة إلى نقطة يتمكنون عندها 

من فهم القيمة التي يمكن أن تحققها الخدمة لهم مع قدرتهم على 

الشعور بالراحة والسهولة في تشغيلها. وهنالك حاجز كبير أمام تبني 

ـ وهو حاجز ناشئ في المرحلة المبكرة. العمالء لهذه الخدمةـ 

تحديد القيمة اإلستراتيجية لألعمال المصرفية 
باستخدام الهاتف المحمول

وجد عباس أن تحديد معالم الدور الدقيق الذي يمكن أن تؤديه األعمال 

المصرفية عبر استخدام الهاتف المحمول في إطار إستراتيجية البنك 

ليس أمرا سهال ومباشرا. فالقضايا ليست معقدة فحسب، بل إنها 

متداخلة ومترابطة أيضا إلى حد كبير. وبناء عليه، سنقوم في مناقشتنا 

ـ أي الجهاز نفسه  أوال بتحديد الجوانب المتعلقة بالهاتف المحمولـ 

ــ التي تجعله أداة ذات إمكانات مفيدة للبنوك كوسيلة للوصول إلى 

الخدمات المصرفية مقارنًة بالوصالت المصرفية اإللكترونية األخرى. 

فهل يتمثل السبب في قدرتنا على حمل هذا الهاتف معنا؟ أو ألن 

بنيته الهيكلية توفر أمانا خاصا أو منافع متصلة بقابلية استخدامه؟ 

أو ألن الهاتف المحمول يعتبر ببساطة متاحا على نطاق واسع كوحدة 

إنترنت أو نقطة بيع طرفية في الوقت الذي يتوافر فيه عدد قليل من 

البدائل األخرى؟

ثانيا، سنقوم بتحديد المنافع “الكامنة” في الهاتف المحمول فيما 

يتعلق بأربع قوى إستراتيجية نمطية بالنسبة للبنوك: زيادة معدالت 

التغلغل واالنتشار، وبيع المزيد من الخدمات، واالحتفاظ بأهم العمالء، 

والحد من تكلفة تقديم الخدمات.

ثالثا، سنقوم من خالل البناء على النقطتين السابقتين بإعداد وتهيئة 

مجموعة من الحاالت أو االستراتيجيات النموذجية األصلية الخاصة 

باألعمال المصرفية عبر استخدام الهاتف المحمول التي يمكن أن 

تستخدمها البنوك.

التمويل  ومؤسسات  البنوك  الورقة  هذه  من  الثاني  القسم  ويقود 

األصغر عبر خيارات التنفيذ المتاحة. ولدينا بالدرجة األولى مجموعة 

من الشواغل الخاصة باألسواق، والمتعلقة باستخدام معظم الناس 

أجهزة هاتف محمول أساسية،3 ومحدودية تغطية االتصال الالسلكي 

الهواتف  سوق  في  المنافسة  مستوى  وضعف   ،)1 الجدول  )انظر 

المحمولة نظرا لوجود عدد قليل للغاية من شركات التشغيل )إذ يبلغ 

نصيب شركة سفاريكوم، على سبيل المثال، 70 في المائة من السوق 

في كينيا(، إلى جانب أن هناك ببساطة خيارات تكنولوجية قليلة، علما 

بأن الخيار التكنولوجي الخاطئ من شأنه أن يؤدي بسهولة إلى تعريض 

نجاح الخدمة المصرفية للخطر.
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تصور تجربة العمالء

قبل الخوض في أسباب وكيفية إنجاز األعمال المصرفية عبر الهاتف 

المحمول، دعونا ننظر إلى التجربة التي يمكن أن تمر بها العميلة 

للحصول على هذه الخدمات. لفتح حساب مصرفي، تذهب العميلة 

إثبات  عليها  يتعين  حيث  معتمد  وكيل  أو  البنك  فروع  أحد  إلى 

شخصيتها بالطرق المحددة قانونا. وتقوم العميلة بتعبئة النموذج 

الخاص فتدون اسمها وعنوان إقامتها ورقم هاتفها المحمول مع تقديم 

مستند مقبول لتحديد هويتها. وإذا كان لدى العميلة حساب مصرفي 

 Mobile( بالفعل، فإنه يمكنها التسجيل للخدمة المصرفية المتنقلة

banking( عبر هاتفها المحمول عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة 

إلى رقم معين. 

وبعد فتح الحساب، يقوم البنك السلكيا بإرسال التطبيقات الخاصة 

باألعمال المصرفية المتنقلة إلى الهاتف المحمول للعميلة. ومن ثم 

تقوم العميلة بتسجيل رقم هاتفها المحمول واختيار الرقم السري 

الشخصي لتحديد الهوية )PIN(. وبعد ذلك تجد العميلة التطبيق 

الخاص بالخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول حيث يظهر على 

هذا  إن  نقول  ودعونا  المحمول.  لهاتفها  الرئيسية  الخيارات  قائمة 

التطبيق سيظهر في خانة “األدوات Tools “ بعنوان أعمالي البنكية 

.)My Banking(

وبعد تدشين هذا التطبيق، سوف يُطلب من العميلة اختيار الرقم 

أن تبدأ  الهوية وطباعته. وعندئذ يمكن  السري الشخصي لتحديد 

العميلة في إنجاز أية معامالت مصرفية، حيث يمكنها تلقي الراتب 

المتعلقة  األخرى  التحويالت  ومعالجة  بها  الخاصة  والتحويالت 

بحسابها، باإلضافة إلى قدرتها على تقديم المدفوعات )مثل سداد 

فواتير المرافق(. انظر الشكل 1.

الجدول 1. معدالت تغطية وانتشار االتصال الالسلكي في المناطق النامية

                                           معدالت تغطية وانتشار االتصال الالسلكي )%(

2012 )الربع األول(2008 )الربع األول(2003 )الربع األول(

4.7530.6050.13أفريقيا

13.0639.0860.81آسيا والمحيط الهادئ

20.50102.79134.72أوروبا الشرقية

19.7470.4090.84أمريكا الالتينية/البحر الكاريبي

17.8461.9198.26الشرق األوسط
 Wireless Intelligence at www.wirelessintelligence.com :المصدر

الشكل 1. مثال لما يراه العميل على شاشة الهاتف المحمول في عملية سحب النقد: مثال خاص بخدمة M-PESA في كينيا

1. اختر "سحب نقدي
"Withdraw Cash 

2. أدخل رقم الهاتف للسحب 
نقدا من احلساب املرتبط به

3. أدخل املبلغ الذي تود سحبه

4. أدخل رقمك السري 
PIN احملدد للهوية

5. تأكد من صحة التفاصيل ثم 
اضغط على OK إلرسال رسالة
M-PESA قصيرة إلى خدمة 

7. رسالة قصيرة إليك من 
خدمة M-PESA تؤكد 
إمكانية سحب املبلغ نقدا 

8. خدمة M-PESA ترسل 
رسالة قصيرة إلى صاحب احملل 

التجاري لتسليمكم النقد
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بإيداع  شخصيا  آلخر  وقت  من  القيام  إلى  العميلة  تحتاج  سوف 

العميلة ترغب في  بأن  النقد من حسابها. ودعونا نقول  أو سحب 

كوكيل  يعمل  الشارع  ناصية  على  محل  من  نقدي  مبلغ  سحب 

عبر  اإللكتروني  التطبيق  تفتح  أن  إال  عليها  وما  لبنكها.  معتمد 

السري  الرقم  وإدخال  المحمول،  هاتفها  في  االختيارات  قائمة 

الشخصي المحدد لهويتها، واختيار كلمة “السحب” من القائمة. 

السحب  في  ترغب  الذي  الحساب  اختيار  سيمكنها  ما  وسرعان 

منه، فتقوم بإدخال المبلغ المطلوب سحبه، وبعد ذلك إدخال رقم 

هاتف المتجر الوكيل.

سوف يتم في الشاشة التالية الطلب من العميلة تأكيد المعاملة 

المحدد  الشخصي  السري  الرقم  إدخال  ثم   OK اختيار  طريق  عن 

للهوية. وبعد ذلك يتلقى كل من العميلة وصاحب المتجر رسالة 

تؤكد السحب من الحساب الدائن للعميلة والمبلغ الذي تم تحويله 

إلى حساب صاحب المتجر. ويقوم صاحب المتجر عند هذه النقطة 

بتسليم المبلغ نقدا للعميلة.

األولى  المرة  بل وحتى مطولة في  العملية مربكة  تبدو هذه  ربما 
سرعان  ولكن  الخدمة.  هذه  باستخدام  العميل  فيها  يقوم  التي 
الذين  للعمالء  بالنسبة  مألوفة  العملية ممارسة  هذه  تصبح  ما 
يقدرون الراحة الناجمة عن عدم االضطرار إلى حمل بطاقة بنكية 
أية معاملة مصرفية  إنجاز  مستقلة، والقدرة بصفة خاصة على 
فقط  وليس  ــ  المحمول  الهاتف  عبر  جهة  أو  شخص  أي  إلى 

الحصول على النقد بواسطة المتجر الوكيل.

األعمال  في  المميز  هو  ما  األساسيات:  إلى  العودة 
المصرفية باستخدام الهاتف المحمول؟

لألعمال  المحمولة  الهواتف  تقدمها  التي  المساهمة  هي  ما 

المصرفية؟ سوف نبحث هذا األمر من خالل وضع فرضيات بشأن 

البنك  بين  العالقة  تغيير  على  المحمولة  الهواتف  قدرة  كيفية 

وعمالئه.

1. الهاتف المحمول = قاعدة تكنولوجية 

متجولة ومتنقلة في كل مكان؟

وهي  ــ  المحمول  الهاتف  إمكانات  فإن  الفرضية،  هذه  ظل  في 

“السمات البارعة المميزة” التي نسعى الستغاللها ــ ال تكمن إلى 

ارتباط  وكيفية  المحمول  للهاتف  األصلية  القدرات  في  كبير  حد 

الهاتف )عمليا( في  بل تتمثل في حقيقة وجود هذا  العمالء بها، 

كل مكان. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نرى أن األعمال المصرفية 

ـ الذين  عبر استخدام الهاتف المحمول تقدم فرصة ثمينة للفقراءـ 

يمتلكون بدائل أقل من تلك المتاحة لألغنياء. وتكمن قوة الهاتف 

المحمول في قيامه بإحداث تحوالت في اقتصاديات تقديم الخدمة 

وتحوالت إلى حد أقل في طبيعة عرض الخدمة ذاتها. وينبغي علينا 

أربع  المحمولة محل  الهواتف  النظر في إمكانية حلول  أن نمعن 

أدوات على النحو التالي:

الهاتف المحمول = بطاقة مصرفية فعلية. تعتبر البطاقة  1أ. 

العميل تضم ذاكرة  أداة في حوزة  المصرفية بشكل أساسي 

إلكترونية، وتلبي غرضين هما: تحديد هوية المستخدم، وتحديد 

الحساب المصرفي )والمؤسسة( المحتفظة باألرصدة المالية 

استخدام  آمنة  بطريقة  يتم  أن  ويمكن  البطاقة.  لمستخدم 

تفادي  ثم  ومن  المعلومات،  المحمول في تخزين هذه  الهاتف 

الممارسة الباهظة التكلفة لتوزيع البطاقات المصرفية على 

جميع العمالء. وفي الحقيقة فإن بطاقة وحدة بيانات المشترك 

العالمية  الخدمات  هواتف  تكنولوجيا  في  الموجودة   )SIM(

لالتصاالت المتنقلة )جي. إس. إم( تعتبر بطاقة ذكية في حد 

ذاتها )أي أنها بطاقة محتوية على شريحة إلكترونية مدمجة 

تماثل البطاقات المصرفية األكثر حداثة(، على الرغم من عدم 

ويمكن  العادية.  البالستيكية  الخارجية  اللوحة  في  وضعها 

تسجيل الرقم السري الشخصي المحدد لهوية العميل ورقم 

حسابه في بطاقة )SIM( أو في ذاكرة الهاتف التي تعتبر بطاقة 

فعلية.

1ب. الهاتف المحمول = نقطة بيع طرفية. يمكن استخدام الهاتف 

المحمول في طلب إجراء معامالت مصرفية واالتصال مع البنك 

المعني للحصول على إذن بإنجاز المعاملة. ويعتبر ذلك مماثال 

لوظيفة نقطة البيع الطرفية في متجر التجزئة: فلدى نقطة 

البيع الطرفية شاشة ولوحة مفاتيح إلدخال البيانات الخاصة 

البطاقة  ما في  لقراءة  المستخدم، وجهاز  بتفاصيل معاملة 

من معلومات مخزنة عن العميل )للتأكد من هويته وحسابه(، 

ووصلة لالتصال المأمون مع البنك. ويمكن للهاتف المحمول 

بطاقة  يستخدم  العميل  كان  فإذا  الوظيفة.  هذه  محاكاة 

فعلية في هاتفه، فإن الهاتف المحمول المستخدم كنقطة 

مباشر؛  بشكل  البطاقة  هذه  قراءة  سيستطيع  طرفية  بيع 

المحمول  الهاتف  تزويد  إلى  حاجة  هناك  تكون  ذلك  وبخالف 

بجهاز قارئ للبطاقة.

1ج. الهاتف المحمول = صراف آلي بشري. تُستخدم نقطة البيع 

النقد  أن  اعتبرنا  وإذا  المتجر.  في  السلع  ثمن  لدفع   )POS(
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والوصول إلى مدخراتك يمثالن “السلعة” التي يريدها العمالء 

من المتجر، فإن نقطة البيع عندئذ )عالوة على دُرج النقود في 

المتجر( تؤدي وظيفة تحصيل وتوزيع النقد الخاصة بماكينة 

اإليداع والصرف التلقائي لألموال )الصراف اآللي ATM(. ويمكن 

أن تؤدي الهواتف المحمولة وظيفة نقطة البيع المستخدمة 

.)POS-as-ATM( كصراف آلي

تستند  إنترنت طرفية مصرفية.  وحدة   = المحمول  الهاتف  1د. 

األعمال المصرفية عبر اإلنترنت إلى تحقيق قيمتين أساسيتين 

التفاصيل  إلى  الفوري  )الوصول  التحكم  للعميل:  بالنسبة 

)القدرة  والسهولة  والراحة  المطلوب(  بالحساب  الخاصة 

وقد  بعد(.  عن  التحويالت  وإجراء  السداد  مدفوعات  إنجاز  على 

أثبتت هذه الوظيفة نفعها وجدواها لدرجة دمجها اآلن بصورة 

عملية في ترسانة قنوات وأدوات جميع البنوك الرئيسية. ولكن 

استخدامها محدود في العديد من البلدان بسبب ضعف القدرة 

الهواتف  فإن  ثم  ومن  اإلنترنت.  خدمات  على  الحصول  على 

المحمولة واالتصاالت الالسلكية تتيح وحدات إنترنت طرفية 

مصرفية في أيدي العمالء. 

المتنقلة  القاعدة  من  االستفادة  ترجمة  ستتم  أنه  المؤكد  من 

التكلفة،  في  الوفورات  بعض  تحقيق  إلى  المحمولة  للهواتف 

التكاليف المرتبطة باالتصال بنظام  ولكن ما مقدارها؟ باستثناء 

المدفوعات وتحويل المعامالت والتي يتم تكبدها سواء باستخدام 

أن نرى في حالة واحدة  الهواتف المحمولة، فإننا نتوقع  أو  الفروع 

على األقل انخفاضا في التكاليف من 70 ألف دوالر أمريكي تقريبا 

الذين  للوكالء  بالنسبة  أمريكيا  دوالرا   1140 إلى  للفرع  بالنسبة 

يستخدمون الهواتف المحمولة.

2. الهاتف المحمول = طريقة جديدة لتفاعل العمالء مع 

التكنولوجيا ؟ 

ربما ال تكون العناصر التكنولوجية المجسدة في الهاتف المحمول 

جديدة، ولكن الشيء الجديد قد يتمثل في طريقة ارتباط العمالء 

بالتكنولوجيا وتفاعلهم معها. وبما أن الهواتف المحمولة أجهزة 

بالنسبة لبعضنا  ذات قيمة مرتفعة  شخصية، فإن هذه األجهزة 

لدرجة أننا نزينها ونضفي عليها لمساتنا الشخصية مثلما نفعل 

الهاتف  أن  إلى  الدراسات  إحدى  أشارت  وقد  ومنازلنا.  سيارتنا  مع 

نصف  من  ألكثر  مستخدميه  أيدي  عن  بعيدا  يبقى  ال  المحمول 

الساعة. فهذا الجهاز يمنحنا الشعور باآلنية )القدرة على التفاعل 

مع الظروف بشكل آني/لحظي( . فهو ال يرتبط بأية أوقات أو أماكن 

محددة، إنما يرتبط باألماكن واألوقات الحاضرة. فالهاتف المحمول 

يعطينا اإلحساس بإمكانية تحقيق ما نريد، ويمدنا بأسباب الراحة 

واالطمئنان، والقدرة على التحكم والسيطرة.

القاعدة  استخدام  عن  الناجمة  التكلفة  وفورات  إلى  باإلضافة 

للبنوك  يمكن  كيف  الطرفية،  للمحطات  المتنقلة  الحالية 

االستفادة من شعور اآلنية هذا في تعميق وزيادة مغزى العالقة مع 

العميل الذي لديه هاتف محمول؟ وكيف يمكن استخدام السمات 

المميزة للعالقة بين العمالء وهواتفهم المحمولة في خلق خدمات 

مصرفية جديدة أو نماذج خدمات حديثة؟

بفرصة  البنوك  بتزويد  تقدير،  أقل  المحمولة، على  الهواتف  تقوم 

إرسال رسائل شخصية إلى جميع عمالئها ــ وتفيد هذه الرسائل 

إلحدى  جديدة  بسمة  والتعريف  الجديدة،  المنتجات  تسويق  في 

مصرفي.  بحساب  خاص  معين  نشاط  إلى  التنبيه  أو  الخدمات، 

الحسابات  أرصدة  من  بالتأكد  الفور  على  القيام  للعمالء  ويمكن 

واالطالع عند الحاجة على آخر األنشطة والمعامالت في الحساب. 

عالوة على ذلك، ونظرا ألن الهاتف المحمول يتيح التفاعل الثنائي 

اتخاذ إجراءات فورية من  االتجاه، فإنه يوفر للعمالء أيضا إمكانية 

أو  األدنى  الحد  عن  الرصيد  انخفاض  مثل  حاالت  بشأن  مكان،  أي 

عند حدوث نشاط غير عادي في حساباتهم، وهو ما يجعل العمالء 

أنفسهم جزءا من منظومة الوقاية من الغش والتدليس.

التحكم  على  بالقدرة  العمالء  إحساس  تعزيز  ذلك  شأن  ومن 

والسيطرة. ويمكن أن يمتد نطاق التفاعل إلى تكييف الخدمات عند 

نضج العالقة بين البنوك وعمالئها. إذ يمكن أن يطلب العمالء، على 

سبيل المثال، رفع السقف االئتماني عند الحاجة والتحقق من ذلك 

عبر الهاتف. ولعله يمكن أن نقول من باب اإلنصاف، على أية حال، 

بأننا قد بدأنا فقط في تخيل إمكانات استخدام الهاتف المحمول 

في إنشاء تجارب وخبرات الخدمات الجديدة.

3. الهاتف المحمول = وظيفة جديدة مفيدة؟

هل هناك قدرة كامنة “داخل” الهاتف المحمول تعتبر جديدة بصورة 

حقيقية وتتيح للعمالء إنجاز أشياء لم يكن من السهل تحقيقها 

من قبل؟

يمكن استخدام الهاتف المحمول في إدخال المعلومات وعرضها 

ومعالجتها وتخزينها ونقلها ــ ولكنه يتم تحقيق ذلك عبر أجهزة 

وأجهزة  لألموال،  التلقائي  والصرف  اإليداع  وماكينات  الكمبيوتر، 
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4   نشير في هذه الورقة، عند الحديث عن الهواتف المحمولة، إلى مواصفات طراز شائع إلى حد كبير هو هاتف الخدمات العالمية لالتصاالت المتنقلة )GSM(. علما بأن بعض 
.)SIM( قد ال يتم فيها استخدام بطاقة )CDMA, iDEN( الشبكات تستخدم مواصفات أخرى

الطرفية  النقاط  من  شبكة  جميعا  تعتبر  التي  البيع،  نقاط 

أن  والواقع  العمالء.  لخدمة  البنوك  تستخدمها  التي  اإللكترونية 

األدوات من  إمكانات هذه  أقل من  تعتبر  المحمولة  الهواتف  قدرة 

حيث طاقة المعالجة على سبيل المثال. فليس هناك في الحقيقة 

كثير من الوظائف الجديدة في الهاتف المحمول كوحدة طرفية: 

إذ لم يفكر أحد في التطبيقات المصرفية عند تحديد المواصفات 

الخاصة بالهاتف المحمول.

عن  تميزه  المحمول  للهاتف  الهيكلي  للبناء  سمة  هناك  أن  إال 

األغراض  في  المستخدمة  األخرى  الحوسبة  أجهزة  معظم 

أو  داخل جهاز،  وجود جهاز  في  الخاصية  هذه  وتتمثل  المصرفية. 

أي جهاز منهما  يعتبر  وال  المحمول.4  الهاتف  داخل   )SIM( بطاقة 

جديدا في وظائفه: فبطاقة )SIM( عبارة عن بطاقة ذكية )أي بطاقة 

محتوية على شريحة إلكترونية مدمجة( والهاتف المحمول عبارة 

عن جهاز كمبيوتر محدود القدرات. ولكن وضع أحدهما داخل الجهاز 

اآلخر يتيح سمات وخصائص أمنية مثيرة لالهتمام. 

قائمة  أساسيين هما:  )SIM( على عنصرين  بطاقة  ذاكرة  وتحتوي 

خيارات مستخدم الهاتف ومفاتيح األمان المستخدمة في تشفير 

كافة المعلومات )encryption( التي يرسلها ويتلقاها الهاتف من 

الشبكة. ويتم التحكم الدقيق في بطاقة وحدة بيانات المشترك 

)SIM( من قبل شركة تشغيل الهاتف المحمول؛ وليس في مقدور 

أي طرف آخر، وال حتى المستخدم نفسه، الوصول إليها أو تخزين 

الصريحة من قبل شركة تشغيل  الموافقة  بدون  تطبيقات فيها 

الهاتف. ولهذا السبب، فإن الحماية الممنوحة لمحتويات بطاقة 

من  كثيرا  أكبر  تعتبر  عليها  والتأثير  والتالعب  العبث  ضد   )SIM(

ويتمثل  كمبيوتر.  جهاز  أي  أو  المحمول  الهاتف  مكونات  باقي 

)SIM( يحد من  المقفول لبطاقة  الهيكل  أن  السلبي في  الجانب 

ابتكارات الخدمة من قبل أطراف ثالثة. ولكن اقتران خاصية األمن 

نفسه  للهاتف  انفتاحا  األكثر  بالتركيبة   )SIM( لبطاقة  الُمحكم 

والمنافع  المزايا  أفضل  تحقيق  المحمول  الهاتف  لشركات  يتيح 

الهيكلي لخدمة  اإلطار  داخل  المؤّمنة  النواة  أي  الشقين:  لهذين 

مرنة مستوعبة لالبتكار.

شديدة  خاصية  له  اتصال  جهاز  أيضا  المحمول  الهاتف  ويعتبر 

التميز: إذ يمكنه االتصال التلقائي بالشبكة من أي مكان. وهناك 

في  كثيرا  استخدامها  يتم  لم  المحمول  للهاتف  جوهرية  سمة 

تطبيقات األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول: وهي خاصية 

معظم  قبل  من  الهاتف  موقع  تحديد  يمكن  إذ  الموقع.  تحديد 

األمتار  عشرات  أو  كيلومترا   24 نطاق  في  المتنقلة  الشبكات 

التثليث  تكنولوجيات  أو  واحدة  خلية  على  المنطوي  الهاتف  )أي 

المتعدد الخاليا األكثر تقدما(. وهناك فكرة شائقة تم اختبارها من 

قبل مصرف )Bankinter( في أسبانيا بشأن تحديد موقع البطاقة 

االئتمانية في نقطة إنجاز المعاملة وفقا لموقع الهاتف المحمول 

)الذي يُفترض أن يكون مع صاحب البطاقة أو بالقرب منه(. وإذا كان 

أن  يمكن  ذلك  فإن  البطاقة،  صاحب  عن  بعيدا  المحمول  الهاتف 

يشكل سببا للتشكك في صحة وسالمة المعاملة المصرفية.

ملّخص: قوة العوامل االقتصادية مقابل تجربة العمالء

يعتبر الهاتف المحمول، وسيبقى دائما، محدود القدرات بالمقارنة 

بأي كمبيوتر شخصي مربوط بالشبكة أو نقطة بيع متخصصة. 

به.  خاصة  اقتصادية  عوامل  على  أخرى  ناحية  من  ينطوي  ولكنه 

فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع تكلفة البنية التحتية لالتصاالت 

عريضة النطاق وتكلفة األجهزة نفسها إلى إعاقة انتشار األعمال 

تزداد مستويات تلك  بل  النامية.  البلدان  اإلنترنت في  البنكية عبر 

اإلعاقة في المناطق الريفية بسبب وجود حلقة مفرغة: فانخفاض 

تغلغل وانتشار األجهزة ال يتيح الشروع في تعميم البنية التحتية 

من  قليل  عدد  وسيقوم  النطاق،  العريضة  لالتصاالت  المالئمة 

أجهزة  في  باالستثمار  التحتية،  البنية  تتوافر  ال  حيثما  العمالء، 

الكمبيوتر الشخصي.

ولكن إذا قمنا باستغالل القدرات المدمجة في الهواتف المحمولة 

انتشار  وظيفة  أن  سيتضح  فإنه  البيانات،  وتداول  معالجة  بشأن 

“آليات اإلنترنت” قد تم أداؤها بصورة فعلية أو أن أداءها قيد التنفيذ. 

إذ أن “االستفادة المجانية” من العوامل االقتصادية القوية للخدمة 

الحلقات  وكسر  المبررات  إزالة  إلى  أدت  قد  المتنقلة  الصوتية 

المفرغة.

للمستخدمين  يتيح  المحمول  الهاتف  أن  يفوتنا  أال  يجب  أنه  إال 

على  األقل  على  ذلك  وينطبق  المعيارية،  ودون  متدنية  تجربة 

األمور  فمن  الخدمة.  هذه  على  المعتادين  غير  المستخدمين 

التي  واألدوات  األجهزة  استخدام  على  القدرة  تتوافر  أن  العظيمة 

يملكها الناس من قبل، ومن األمور العظيمة أن الهواتف المحمولة 

في  التحكم  على  الكبيرة  بالقدرة  اإلحساس  فرصة  الناس  تمنح 

تبني  إلى  الناس  دفع  ولكن  إليهم.  المقدمة  المالية  الخدمات 

هذه الخدمات ليس أمرا سهال ومباشرا إذا كانت تنتابهم مشاعر 

الخدمات  هذه  عن  األولى  للمرة  سماعهم  عند  والرهبة  الخوف 

ذلك على  وينطوي  مرة.  تجربتها ألول  يبتعدون عنها خوفا عند  أو 

مفاضلة رئيسية: فاألعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول تحد 

من تكلفة تقديم الخدمات ولكنها قد تخلق حواجز وعقبات أكبر 

أمام اعتمادها وتبنيها.
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5   لالطالع على وصف عام للوكالء المصرفيين، انظر “ )Mas and Siedek )2008”. والحظ أنه يمكن أن يقوم الوكالء أيضا بأداء دور هام في تأقلم العمالء مع عروض األعمال المصرفية عبر الهاتف 
المحمول من خالل التدريب الفوري المباشر الذي قد يحتاج إليه العمالء لإلقبال على خدمة جديدة.

ـ وهي األموال المستخدمة في العالم الحقيقي للتعامل المباشر عبر الإنترنت  6    تتمثل الوظيفة األخرى للنقد في كونه “وحدة حسابية”. ولكننا ال نقوم بتغطية مسألة العمالت البديلةـ 

David Birch’s Digital Money Forum blog at http://www.digitalmoneyforum.com/ على سبيل المثال. وللمزيد من المعلومات عن أشكال العمالت البديلة ومغزاها االقتصادي، انظر
blog.

ماذا عن النقد؟

تعتبر الهواتف المحمولة أجهزة متسمة بالبراعة واإلبداع، ولكن 

هناك شيئا واحدا ال يمكنها فعله بنفسها وهو تحويل النقد إلى 

استخدامها  يمكن  إذ  النقدية.  المبالغ  صرف  أو  إلكترونية  قيمة 

ثم فإن  إلكترونيا. ومن  القيمة  أو تحويل  األموال  فقط في تحويل 

إلى  بحاجة  المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية  األعمال  برنامج 

النقد ــ سواء كان ذلك في شكل  برنامج لتحويل  مساندته عبر 

الفروع البنكية التامة النضج، أو المحطات الطرفية للصراف اآللي 

)ATM(، أو الوكالء المصرفيين من أطراف ثالثة. وعلينا أن نتذكر أن 

برمتها  المحمول تستند  الهاتف  عبر  المصرفية  األعمال  مسألة 

إلى مبدأ حرية االختيار والقدرة على التحكم: فإذا لم يكن لدي خيار 

اإليداع والسحب من محفظتي اإللكترونية فإنني لن أعتقد على 

األرجح أن األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول سوف تحقق 

لي النفع الكثير.

فالبنك الراغب في تغطية منطقة جغرافية جديدة باستراتيجية 

شبكة  إلى  سيحتاج  المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية  األعمال 

المصرفية  األعمال  فبرنامج  المنطقة.  تلك  في  واإليداع  للسحب 

مادية  قناة  إيجاد  واجب  من  “يعفيه”  لن  المحمول  الهاتف  عبر 

لتقديم النقد: وفقا لنموذج الشركات ذات مرافق مادية وإلكترونية 

في آن واحد )clicks and mortar(. ولكن في مقدور برنامج األعمال 

الشركات  نموذج  تطبيق  إنجاز  المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية 

 itel clicks and( مبسط  نحو  على  وإلكترونية  مادية  مرافق  ذات 

mortar( بحيث يستطيع هذا البرنامج نفسه المساعدة في انتشار 

الشبكة مع تحقيق فعالية التكلفة على سبيل المثال من خالل 

السماح لوكالء الهاتف المحمول بالعمل كنقاط بيع )POS( إلنجاز 

المعامالت عبر الوكالء.5  

فإلى أي مدى سوف تكون المدفوعات عبر الهاتف المحمول بديال 

عن الحاجة إلى النقد؟ نحتاج في معرض اإلجابة على هذا السؤال 

أن نفهم العالقة بين األموال اإللكترونية التي يمكن الوصول إليها 

عبر الهواتف المحمولة والنقد. فهناك دوران رئيسيان للنقد: النقد 

النقد  ويؤدي  التبادل.6  أو  للدفع  والنقد كوسيلة  للقيمة،  كمخزن 

في االقتصاد القائم بصورة كلية على األساس النقدي الدورين في 

الوقت نفسه. وربما يكون من غير المريح أن يحتفظ الناس بالنقد 

والتجول وفي حوزتهم مبالغ نقدية كبيرة، ولكن ليست هناك على 

األقل مخاطر االفتقار إلى السيولة: فإذا كانت لديك قيمة كافية 

مخزونة نقدا، فإنك تملك نقدا كافيا لعمل المدفوعات الالزمة.

ولكن السيولة تمثل مشكلة في حالة الفصل بين هذين الدورين. 

سلع  في  االدخار  إلى  الناس  يتجه  عندما  المثال،  سبيل  فعلى 

أسباب  عن  بحثا  والعقارات(  والدجاج،  البناء،  مواد  )مثل  حقيقية 

للقيمة،  كمخزن  النقد  وظيفة  عن  الناتج  األعلى  والعائد  الراحة 

المتاح  النقد  مقدار  عن  كثيرا  للمدخرات  اإلجمالي  المبلغ  يزيد 

بسهولة. ومن ثم قد تنشأ مشكلة السيولة إذا لم تكن قادرا على 

تحويل مدخراتك المادية إلى ما يكفي من النقد المتاح بسهولة. 

وربما تحتاج في تلك الحالة إلى اللجوء لمقايضة أصولك المادية 

ــ وبالتالي ستميل إلى اختيار المخازن المادية للقيمة المنقولة 

إلى  الحاجة  حالة  وفي  الحية(.  المواشي  )مثل  للتبادل  والقابلة 

ـ أي كونه مخزنا للقيمة  المقايضة، يفقد النقد هاتين الوظيفتينـ 

ووسيلة للمبادلة.

وفي حالة توفر النقود اإللكترونية، بالمثل، فإن الطلب على النقد 

يتوقف تماما على مدى قدرة هذا الشكل اإللكتروني الجديد لمخزن 

القيمة على أن يكون أيضا وسيلة للتبادل. فهل يمكننا استخدام 

األموال اإللكترونية لدفع ثمن كل ما نحتاجه مباشرة؟ وطبقا للغة 

المدفوعات، هل توجد شبكة قبول واسعة النطاق؟

الواقع أنه بقدر ما تكون األموال اإللكترونية وسيلة مريحة يمكن 

استخدامها وقبولها على نطاق واسع، فإننا نعود إلى العالم الذي 

يقوم فيه نفس “األصل” بأداء كل من الوظيفتين. ويتضح اآلن أنه 

ليست هناك قضية سيولة مرتبطة باألموال اإللكترونية وأن النقد 

على  اإللكترونية  األموال  قبول  عدم  حالة  في  ولكن  دوره.  يفقد 

نطاق واسع، ونعرف أن هناك عددا قليال من أماكن قبولها كشكل 

الكتروني سوف  في شكل  القيمة  تخزين  فإن  الدفع،  أشكال  من 

القدرة على  ال أستطيع ضمان  السيولة: حيث  يعرضني لمخاطر 

تحويل القيمة اإللكترونية إلى نقد بسرعة كافية في الحاالت التي 

أحتاج فيها إلى إنفاق القيمة.

المطالبة  ولكن  قبل،  من  النقد  عصر  بانتهاء  الناس  رحب  لقد 

بمجتمع غير قائم على استخدام األوراق النقدية أصبحت أكثر جرأة 

في هذه األيام نتيجة لزيادة استخدام الهواتف الخلوية المحمولة 

بين  العالقة  أن  الحقيقة  في  المحتمل  ومن  العالم7.  أنحاء  في 

األموال اإللكترونيةـ  التي يتم الوصول إليها عبر الهواتف المحمولة 

ـ والنقد سوف تتغير بمرور الوقت.

األموال  هذه  الستحداث  األولى  المراحل  في  الضروري،  ومن 

اإليداع  خيارات  على  الناس  حصول  ضمان  يتم  أن  اإللكترونية، 
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8   ال نقوم أيضا في هذا القسم بمناقشة العوامل الثقافية التي قد ال تحول دون قيام الناس باستخدام النقد حتى في ظل وجود شبكة قبول واسعة النطاق. وقد الحظ مؤلفو 

هذا التقرير أنه على الرغم من القبول التام تقريبا للبطاقات كوسائل للدفع حيث يقيمون وحيث يوجد مكتبهم في واشنطن العاصمة، إال أن هناك بعض الزمالء في نفس 
المكتب مستمرون في حمل مبالغ نقدية كبيرة إلى حد ما.

والسحب من أجل مساندة عروض األعمال المصرفية عبر الهاتف 

المحمول. وسوف يرغب العمالء في اختبار مدى سيولة هذه األموال 

التحويل  على  القدرة  توفر  في  سيرغبون  أنهم  كما  اإللكترونية. 

األماكن  وفي  فوري.  نقد  إلى  اإللكترونية  األموال  لتدفقات  الكامل 

األصغر  التمويل  زبائن  قبل  البطاقات من  استخدام  فيها  تم  التي 

الناس المقيمين في بلدان معتمدة  أو  أو العمالء محدودي الدخل 

القروض،  على  الحاصلين  معظم  أن  نجد  النقد،  استخدام  على 

واالمتيازات المقدمة من الحكومة، وما شاكل ذلك، قد قاموا على 

الفور بتحصيل قيمتها النقدية.

حاجة  فإن  للقيمة،  كمخزن  اإللكترونية  األموال  قبول  ازدياد  ومع 

الناس إلى النقد السائل قد تقتصر على ما يكفي لتلبية االحتياجات 

اليومية للسيولة الالزمة للمعامالت ذات القيمة الصغيرة فقط. 

كبيرة  مبالغ  اتجاه  المرحلة  هذه  في  نتوقع  أننا  الحقيقة  وفي 

الهاتف  عبر  المصرفية  األعمال  نظام  إلى  الصافي  النقد  من 

السابق  في  يؤدي  كان  الذي  النقد  باستيعاب  القائم  المحمول 

وظيفة مخزن القيمة )المال تحت البالطة(. وبمرور الوقت ونظرا 

والخدمات  السلع  قيمة  دفع  ممارسات  تشهدها  التي  للزيادة 

النقد  تحويل  عمليات  فإن  اإللكترونية،  التحويالت  عبر  والرواتب 

المباشر  اإللكتروني  فالتحويل  ضرورية.  غير  ممارسة  ستصبح 

جانب  في  نقد  إلى  للقيمة  اإللكتروني  التحويل  يتخطى  سوف 

إلكترونية  قيمة  إلى  النقد  تحويل  بالمثل  الدفع كما سيتخطى 

في جانب التلقي. وأخيرا يتوافر البديل الكامل للنقد، على صعيد 

ربما  المطاف  نهاية  وفي  التبادل.  ووسيلة  القيمة  كل من مخزن 

تصبح النقاط المعنية بإيداع وسحب األموال غير ضرورية بالمرة.8 

لذلك  بالتخطيط  اآلن  تقم  لم  إذا  ُصنعا  تُحسن  سوف  ولكنك 

العالم.

مفيدا  المحمول”  “الهاتف  يكون  أن  يمكن  كيف 
للبنوك؟

قامت المناقشة السابقة بتسليط الضوء على المنافع والفوائد 

الخدمات  تقديم  في  المحمولة  الهواتف  الستخدام  الممكنة 

المصرفية: مثل انخفاض تكلفة االنتشار بالنسبة للبنك، والقدرة 

وهناك  المستخدم.  قبل  من  والسيطرة  والتحكم  االختيار  على 

حاجة إلى ربط المنافع والمحاسن المحتملة لألعمال المصرفية 

البنك  لدى  االستراتيجية  الدافعة  بالقوى  المحمول  الهاتف  عبر 

التي  واألساسية  الجوهرية  االستراتيجيات  بعض  وتوجد  نفسه. 

يمكن أن يتبعها البنك لتعزيز النمو وحمايته. وسوف نقوم بتوضيح 

من  استراتيجية  كل  بمساندة  المحمولة  الهواتف  قيام  كيفية 

الممكنة الستخدام  المزايا  إلى  هذه االستراتيجيات، مع اإلشارة 

الهواتف المحمولة وفقا للمناقشة أعاله. ويقدم الجدول 2 عرضا 

المناقشة.  تلك  لجوانب  الموضحة  والبراهين  للحجج  موجزا 

قد  البنوك  أن  إال  وترابطها،  الحجج  هذه  تعزيز  من  الرغم  وعلى 

تكون بحاجة إلى تحديد األولويات لتتمكن من وضع االستراتيجية 

المتماسكة والمركزة التي تناسبها.

زيادة التغلغل واالنتشار في السوق. اذهب إلى الشرائح السكانية 

حصة  حجم  تكبير  أجل  من  كافية  خدمات  على  الحاصلة  غير 

اإليرادات الكلية. فاألعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول يمكن 

أن تنطوي في المقام األول على فائدة كبيرة في الحد من تكلفة 

نشر نقاط للتواصل مع العمالء من الشرائح السكانية ذات الدخل 

“قاعدة  )نظرية  نائية  مناطق  في  المقيمين  أو  انخفاضا  األكثر 

كصراف  المستخدم  المحمول  الهاتف  ويستطيع  االنتشار”(. 

والسحب؛ كما  لإليداع  نقاطا  يصبحوا  أن  من  التجار  تمكين  آلي 

يمكن للهاتف المحمول المستخدم كنقطة بيع )POS( أن يكون 

الهاتف  أما  المتجر.  في  اإللكترونية  والمعامالت  النقد  عن  بديال 

للعمالء  فيسمح  طرفية  إنترنت  كوحدة  المستخدم  المحمول 

بإنجاز المعامالت عن بعد )إرسال التحويالت، وسداد الفواتير( دون 

الحاجة إلى الوصول المادي إلى إحدى نقاط الخدمة.

بتقديم  قم  الحاليين.  العمالء  إلى  الخدمات  من  المزيد  بيع 

منتجات جديدة تستهدف االحتياجات التي لم تتم تلبيتها للعمالء 

إمكانية  تتيح  أن  الجديدة  الخدمات  هذه  شأن  فمن  الحاليين. 

الهاتف  المتاحة عبر استخدام  الجديدة  الوظيفة  االستفادة من 

المحمول )مثل خاصية تحديد الموقع، بموجب نظرية “الوظيفة 

الجديدة”( أو االستفادة من قيمته كتكنولوجيا شخصية )نظرية 

المحمول،  الهاتف  يعمل  وسوف  الجديدة”(.  التفاعل  “طريقة 

وكقناة  للخدمة  التقديمي”  “للعرض  كأداة  األخيرة،  الحالة  في 

لتقديمها، ولن يكون استخدامه الرئيسي مختلفا عن استخدام 

جهاز متصل باإلنترنت.

بحماية  العالية. قم  والمكانة  القيمة  ذوي  بالعمالء  االحتفاظ 

حوالي  تحقيق  عن  المسؤولين  العمالء  من  تقريبا  المائة  في   20

ذات  العريضة  الخدمات  لهم  وقّدم  القيمة،  من  المائة  في   80

النوعية الجيدة التي تجعلهم أقل تعرضا لالرتباك واالضطراب. ومن 

من  ألن  نوعها  من  فريدة  للبنك  الفردية  الخدمات  تكون  أن  النادر 

السهل تكرار نماذج تطبيقها. ومن ثم فإن الشيء األكثر أهمية 
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هو دمج الخدمات غير الفريدة من نوعها في إطار تجارب وخبرات 

العمالء الفريدة والمتميزة. وفي ظل توافر القدرة في جيوب العمالء 

المحمول  )الهاتف  المعامالت  وإنجاز  المعلومات  معالجة  على 

جديدة  خدمات  عرض  البنوك  تستطيع  طرفية(،  إنترنت  كوحدة 

على عمالئها بطريقة أكثر استهدافا وتركيزا إلى حد كبير. ويمكن 

لبيئة  الفوري  الطابع  التامة من  أيضا االستفادة  البنوك  أن تحقق 

والتحكم  االختيار  بمزايا  العمالء  تزويد  في  المحمول  الهاتف 

السلسلة  في  واالطمئنان  الراحة  أسباب  وبالتالي  والسيطرة، 

“طريقة  )نظرية  يستخدمونها  التي  واألدوات  للمنتجات  الكاملة 

الجديدة”(. التفاعل 

الحد من تكلفة تقديم الخدمات. يجب أن يكون اهتمامك منصبا 

الدخل  صافي  على  المبني  األساسي  النمو  على  رئيسي  بشكل 

 )bottom-line growth( والنفقات  المصروفات  كافة  حساب  بعد 

top-( واإليرادات  المبيعات  إجمالي  على  المبني  النمو  على  وليس 

line growth(. إذ أن تخفيض التكاليف ال يرتبط بالهامش فحسب: 

السوق  في  انخفاضا  واألكثر  األقل  التكلفة  تحقيق  إلى  فالسعي 

األسعار  حروب  في  االنخراط  عن  المنافسين  ردع  أيضا  شأنه  من 

هذا  ويرتبط  اإليرادات.  قاعدة  حماية  وبالتالي  للقيمة،  المحطمة 

تكلفة  األكثر  واألدوات  القنوات  باستبدال  أساسية  بصورة  األمر 

الهاتف  عبر  المصرفية  األعمال  المتمثل في  ثمنا  األرخص  بالحل 

المحمول )نظرية “قاعدة االنتشار”(.

تجميع كافة الجوانب والعوامل معا: ثالثة سيناريوهات 
لألعمال المصرفية باستخدام الهاتف المحمول

بالهواتف  الخاصة  السمات  أي  ـ  البناء  لبنات  على  اطالعنا  بعد 

المحمولة وكيفية قيامها بمساندة تحقيق األهداف االستراتيجية 

ثالثة سيناريوهات مختلفة  ببناء  اآلن  ـ سنقوم  للبنك  المختلفة 

وتستند   .3 الجدول  في  الموضحة  السيناريوهات  وهي  لالنتشار، 

هذه السيناريوهات إلى درجة توجيه قناة الهواتف المحمولة نحو 

كانت  إذا  وما  جدد،  عمالء  كسب  أو  الحاليين  بالعمالء  االحتفاظ 

الحالة األخيرة عبارة عن عمالء جدد تم اكتسابهم من خالل توسيع 

والمؤسسات  البنوك  عمالء  بين  من  كسبهم  أو  السوق  نطاق 

المنافسة. ونطرح هذه السيناريوهات كنماذج أصلية لتوضيح ثالث 

حاالت مختلفة تمتد، في حالة اندماجها، عبر نطاق االستراتيجيات 

التي قد يتبعها البنك.

القيمة المضافة المتميزة 

الطابع  من  االستفادة  إلى  السيناريو،  هذا  بموجب  البنك،  يسعى 

مع  قوة  أكثر  عالقة  بناء  في  المحمول  الهاتف  لجهاز  الشخصي 

عمالئه. ويُستخدم عرض األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول 

لتوسيع نطاق اختيار القناة والخدمات أمام العميل. ويستند المبرر 

استخدام  يجري  حيث  بالعمالء؛  االحتفاظ  أهمية  إلى  التجاري 

الجدول 2. تحديد المزايا الرئيسية الناتجة عن استخدام الهواتف المحمولة طبقا للقوى الدافعة االستراتيجية لدى البنوك 

القوى الدافعة االستراتيجية لدى البنوك

حمول
ف الم

هات
خدام ال

ست
ا

زيادة التغلغل واالنتشار 
في السوق

بيع المزيد من الخدمات 
إلى العمالء الحاليين

االحتفاظ بالعمالء 
ذوي القيمة والمكانة 

العالية
الحد من تكلفة تقديم 

الخدمات

استخدام الهاتف 
المحمول كوحدة 

إنترنت طرفية متنقلة

إنجاز المعامالت عن 
بعد لصالح الشرائح 

السكانية التي ال 
تحصل على خدمات 

كافية

قناة بديلة بالنسبة 
للعمالء 

تجارب وخبرات فريدة من 
نوعها بالنسبة للعمالء

استخدامه بدال من 
الكمبيوتر الشخصي 

واالتصال الواسع النطاق 
عبر الإنترنت 

استخدام الهاتف 
المحمول كنقطة بيع/ 
بطاقة مصرفية فعلية

الوصول عن طريق 
الوكالء إلى الشرائح 

السكانية الحاصلة على 
خدمات غير كافية

استخدامه بدال من 
البطاقة المصرفية وأداة 

نقطة البيع

استخدام الهاتف 
المحمول كجهاز 

شخصي

تجارب وخبرات فريدة من 
نوعها بالنسبة للعمالء 

اتخاذ إجراء فوري وتجربة 
اإلحساس بالتحكم 

والسيطرة

الوظيفة الجديدة 
الكامنة

استخدام وظائف بطاقة 
)SIM( كبطاقة مصرفية 

"فعلية"

استخدام خاصية تحديد 
الموقع في المنتجات 

اآلنية المنجزة في 
الوقت الحقيقي 
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الخدمة المصرفية المتنقلة لخلق نقطة تمايز معينة عن البنوك 

األخرى.

التي  أفريقيا  جنوب  في  البنوك  أوائل  أحد  هو   )ABSA( بنك  وكان 

قامت باستحداث الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في 

هواتفهم  باستخدام  عمالئه  قيام  حقيقة  بأن  علما   .2002 عام 

أحجام  في  الكبيرة  الزيادة  توضحها  تكميلية  كقناة  المحمولة 

الميالد  أعياد  مثل  والعطالت  األعياد  مواسم  خالل  االستخدام 

إجراء  واإلجازات  العطالت  العمالء خالل  يفضل  إذ  )الكريسماس(: 

المعامالت البنكية عبر هواتفهم المحمولة عندما ال يستطيعون 

استخدام اإلنترنت أو ماكينات الصراف اآللي. وقد سعى البنك في 

المحمولة  الهواتف  قنوات  وتكامل  دمج  تحقيق  إلى  الحقيقة 

واإلنترنت: حيث قام البنك باستحداث إرسال رسائل قصيرة لتنبيه 

العمالء في كل مرة ينجح فيها العميل في استخدام التطبيقات 

االحتياطات  شكل  الرسائل  تلك  واتخذت  اإلنترنت،  عبر  البنكية 

األمنية.

البنك السهل
المحمول  الهاتف  باستخدام  السيناريو  هذا  في ظل  البنك  يقوم 

لتوسيع نطاق قنوات تفاعله مع العمالء. فالهاتف المحمول يتيح 

إذ أنه ال يُستخدم في إرسال المعلومات  قدرات الخدمة الكاملة: 

أو الرسائل الخاصة بالعمالء فحسب، بل يُستخدم أيضا في إنجاز 

المعامالت المصرفية. وال يسعى البنك إلى إزاحة القنوات الراسخة 

المتاحة للعمالء الحاليين، بل إن النطاق العريض لهذه القنوات يتيح 

للبنك إمكانية معالجة احتياجات قطاعات وشرائح أكثر تنوعا. إذ 

يتم إنجاز المعامالت المنخفضة القيمة للشرائح السكانية األكثر 

فقرا عبر الهاتف المحمول. وربما يصبح الفرع المصرفي بالنسبة 

يكون  للمبيعات، في حين  قناة  المطاف، مجرد  نهاية  لهؤالء، في 

رئيسية  قنوات  بمثابة  اآللي  الصراف  وماكينات  المحمول  الهاتف 

إلنجاز المعامالت الخاصة بهذه الشرائح.

الستكمال القنوات الخاصة بفروعه المصرفية وماكينات الصراف 

الشاحنات  بواسطة  المصرفية  األعمال  وقنوات  له  التابعة  اآللي 

المتحركة )عربات الفان(، قام بنك )Equity Bank( الكيني في اآلونة 

األخيرة بخلق قناتين جديدتين هما: شبكة نقاط البيع المقفولة 

المصرفية  المعامالت  إجراء  العمالء  يستطيع  حيث  الحلقات، 

األساسية، وقناة الهواتف المحمولة التي تمكن العمالء من معرفة 

أخرى.  بنكية  وإجراء معامالت  األموال،  وتحويل  المالية،  أرصدتهم 

وسوف يتم على األرجح استخدام قناة الهواتف المحمولة من قبل 

متكررة  بصورة  يقومون  الذين  والمهاجرين  سنا،  األصغر  العمالء 

العمالء  يقوم  أن  ويمكن  األم.  أوطانهم  إلى  صغيرة  مبالغ  بإرسال 

بإيداع أو صرف األموال في محال الوكالء، والفروع البنكية، وماكينات 

)عربات  المتحركة  المصرفية  األعمال  وشاحنات  اآللي،  الصراف 

الفان(، إلى جانب القدرة على استخدام الهاتف المحمول والبطاقة 

المرتبطة بنفس الحساب المعني بالمعامالت األساسية.

البنك االفتراضي
يسعى البنك في هذا السيناريو إلى تحقيق تواصل كبير مع العمالء 

في  التوسع  أو  جديد  سوق  في  الدخول  خالل  من  عددهم،  وزيادة 

منطقة جغرافية أو السعي إلى زيادة الحجم. وباستخدام األعمال 

اجلدول 3. ثالثة سيناريوهات لألعمال املصرفية باستخدام الهاتف احملمول 

البنك االفتراضي البنك السهلالقيمة المضافة المتميزة

األهداف االستراتيجية 
للجهة المقدمة للخدمات 

االحتفاظ بالقيمة المستمدة من 
العمالء الحاليين وتنميتها 

زيادة نصيب البنك من السوق 
)كسب عمالء من البنوك 

المنافسة(

زيادة التغلغل واالنتشار 
)استهداف الشرائح المقبلة 
حديثا على األعمال البنكية 

والفئات غير المخدومة بشكل 
كاِف(

دور قناة الهواتف 
المحمولة

الهاتف المحمول عبارة عن قناة 
تكميلية، يستخدمها معظم 

العمالء ألغراض معينة فقط

وجود القنوات الخاصة بالهاتف 
المحمول باإلضافة للقنوات 

األخرى، ولكن مع استهدافها 
)ربما بشكل غير حصري( لشرائح 

سكانية مختلفة

يعتبر الهاتف المحمول القناة 
الوحيدة  على األرجح بالنسبة 

لمعظم )أو كل( العمالء

عرض تقديمي للعمالء 
بشأن قيمة استخدام قناة 

الهواتف المحمولة

أوجه تحسين الخدمات: 
•تعزيز سيطرة العمالء  	

وتحكمهم في أموالهم )مثل 
إرسال التنبيهات واإلخطارات(

•استهداف أعظم للرسائل  	
والخدمات المقدمة من 

البنك ) مثل التوعية 
باستخدام خاصية تحديد 

الموقع(
• ساعة  الخدمة متاحة 24	

يوميا على مدار األسبوع

أسباب الراحة واالطمئنان:
•خدمات أقل ولكنها وثيقة  	

الصلة
•إمكانية الخدمة عن بعد  	

•البساطة وسهولة  	
االستخدام

•التكلفة المنخفضة 	

تقليل الحواجز المعيقة 
للحصول على الخدمة:

•تكاليف شديدة االنخفاض  	
إلجراء المعامالت 

المصرفية.
•توافر الخدمة في المناطق  	

التي ال تغطيها البنوك 
بصورة تقليدية 

•استخدام منافذ التجزئة  	
بدال من الفروع )حيث قد 

ال يشعر العمالء بالترحيب 
بهم(
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.”Krugel )2007( “ 9   لالطالع على وصف أكثر تفصيال للقضايا التي يناقشها هذا القسم من التقرير، انظر

المصرفية عبر الهاتف المحمول كنقطة اتصال رئيسية بالعمالء، 

يسعى البنك إلى تحقيق النمو بدون االستثمارات الكبيرة الالزمة 

لتوفير البنية األساسية المادية. والواقع أنه يمكن أن تكون األعمال 

في  المخاطر  من  للحد  المحمول طريقة  الهاتف  عبر  المصرفية 

أقل  العمالء  تجربة  تكون  أن  المحتمل  ومن  النمو.  استراتيجية 

من المستوى المثالي، ولكن سيكون العمالء أكثر تسامحا على 

األرجح نظرا ببساطة لعدم وجود بدائل عديدة أمامهم. إذ أن هناك 

حاجة فقط إلى وصول تجربة العمالء إلى درجة جيدة بشكل كاف 

لتحقيق جاذبية عريضة وإدراك الحجم المنشود.

إلى  الوصول  في  يرغب  أنه  باكستان  في  التعمير  بنك  يقرر  وربما 

المناطق الريفية عبر الهواتف المحمولة والوكالء بشكل رئيسي، 

وربما يتخذ قرارا بشأن عدم فتح أية فروع خارج المدينتين الرئيسيتين 

وأن يكون شريكا للشركات العاملة في تجارة التجزئة، بما في ذلك 

شركة تشغيل الهاتف المحمول، من أجل خلق برنامجه الخاص 

بتحويل النقد. وبذلك فإن عشرات الماليين من المشتركين في إحدى 

أكبر الشركات الثالث القائمة بتشغيل الهواتف المحمولة سوف 

يصبحون، خالل فترة زمنية قصيرة، أصحاب حسابات مصرفية في 

بنك التعمير. ومن النادر أن يقوم هؤالء العمالء بزيارة أحد فروع بنك 

التعمير، إن فعلوا ذلك على اإلطالق، ولكنهم سيواصلون التعرف 

على نوع الخدمة والثقة بها.

استعراض خيارات التنفيذ

لقد قمنا إلى هذا الحد بمناقشة االعتبارات االستراتيجية التجارية 

المحمول.  الهاتف  المصرفية عبر  األعمال  بتنمية عرض  الخاصة 

وننتقل اآلن إلى استعراض قرارات التنفيذ الرئيسية التي يواجهها 

البنك. وترتبط الجوانب الهامة بما يلي:

•تجربة العمالء التي يرغب البنك في بنائها 	
	 اإلطار اإللكتروني ألمن البيانات الذي يحد من مسؤولية البنوك 

ويضمن حماية خصوصية العمالء

مقابل  بنفسه  أدائها  في  البنك  يرغب  التي  واألنشطة  •األدوار  	
األدوار التي سيقوم بإسنادها للشركاء أو البائعين

•مدى الخدمات الناتجة عن قابلية التشغيل البيني التي يرغب  	
البنك في تقديمها لعمالئه )العمل مع البنوك األخرى، وشركات 

ووحدات التشغيل، وأماكن دفع الفواتير، الخ(.

ترتبط هذه الجوانب األربعة بصورة وثيقة مع بعضها البعض، ويتم 

الفني  للبرنامج  الحاالت تحديدها بشكل مباشر وفقا  في بعض 

المختار من قبل البنك.

وتعتمد الخيارات الفنية على نوعية العمالء التي يرغب البنك في 

الوصول اليهم. ولذا نبدأ بتقديم وصف للخيارات الفنية الرئيسية 

في  هدفنا  يتمثل  وال  فيها.  النظر  إمعان  إلى  البنوك  تحتاج  التي 

تقديم دليل للمواصفات الفنية، بل نرمي إلى تقديم فهم كاف في 

التكنولوجية  الخيارات  تكييف  كيفية  لتوضيح  التالية  األقسام 

وفقا لتجربة وخبرات العمالء، والعمليات التشغيلية للبنك، وقوة 

التفاوض النسبية بين البنك وشركة تشغيل الهاتف المحمول، 

والخدمات الناتجة عن قابلية التشغيل البيني.

الخيارات الفنية المحددة لبرنامج األعمال المصرفية 
عبر الهاتف المحمول

هناك ثالثة أسئلة هامة، من وجهة النظر الفنية، ينبغي اإلجابة 

المحمول؟  الهاتف  وإلى  من  البيانات  بنقل  تقوم  كيف  عليها: 

استرجاعها  إمكانية  دون  للحيلولة  البيانات  بتأمين  تقوم  كيف 

التفاعالت  تدير  النقل؟ كيف  أثناء عملية  بها  والتالعب  العبث  أو 

وإلى  من  البيانات  وتلقي  تقديم  ذلك  في  بما  المستخدم،  مع 

المستخدم؟9 

أي  الالسلكي:  االتصال  بقناة  األول  الرئيسي  الفني  القرار  يرتبط 

قناة االتصاالت المستخدمة لتحويل ونقل البيانات إلى ومن جهاز 

طراز  من  العادي  الهاتف  ويحتوي  األثير.  عبر  المحمول  الهاتف 

)GSM( على عدة قنوات مستخدمة في إرسال وتلقي المعلومات: 

القناة الصوتية، وقنوات الرسائل القصيرة طبقا لنظامي )SMS( و 

)USSD(، والقنوات المعنية بتقسيم البيانات إلى حزم )انظر اإلطار 

األول لالطالع على وصف أكثر تفصيال لكل قناة(.

ويشكل اختيار قناة االتصال مسألة هامة ألنه يمكن أن يؤثر على 

بعدة  المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية  األعمال  تطبيقات  أداء 

طرق:

معالجة  قدرات  من حيث  االتصال  قنوات  تختلف  ـــ   • السرعة	

تلقي  إرسال/  في  والتأخر  والتحويل،  النقل  وسرعة  البيانات، 

الرسائل.
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بين طرفين-  المسموع  لالتصال  الصوتي )شبكة  االتصال  قناة 
عند  عادة  المستخدمة  القناة  هي  هذه   .)circuit switched
قيامنا بإجراء مكالمة هاتفية. ويتطلب إجراء المكالمة إنشاء 
خالل  الشبكة  موارد  “تخصص”  والتي  )دائرة(  ثابت  نقل  مسار 
البيانات  نقل  لكمية  ثابت  مقدار  تحديد  ويتم  المكالمة.  فترة 
)bandwidth( المستخدمة أثناء المكالمة. ولهذا السبب، يتم 
أساس  على  الصوتي  االتصال  قناة  استخدام  تكلفة  تحديد 
لتطبيقات  بالنسبة  التكلفة  باهظة  يجعلها  ما  وهو  الوقت، 
من  سلسلة  عادة  تتطلب  التي  المحمول  الهاتف  عبر  الدفع 
التدفقات الصغيرة للبيانات. وتتم معالجة ازدحام حركة المرور 
عدم  حالة  في  بإجراء مكالمات جديدة  السماح  من خالل عدم 
توفر دوائر كافية في الشبكة، ولكن تستمر المكالمات الجارية 
أو  النوعية  الجودة  التأثير على  بدون  المشغول”(  الخط  )“نغمة 
 .)dropping calls عليها  يُرَد  لم  التي  “المكالمات  على  التأثير 
وبالتالي تعتبر هذه القناة جديرة باالعتماد عليها بمجرد أن تبدأ 
إجراء  على  الفورية  للقدرة  ليس هناك ضمان  ولكن  المكالمة، 
مكالمة. ويمكن استخدام هذه القناة من خالل ثالث طرق مميزة: 
نقل األوامر الصوتية من/إلى المستخدم )التي ربما يتم تفسيرها 
باستخدام  )السيرفر(  بالبنك  التلقائي  التوجيه  نظام  بواسطة 
خاصية التعرف على الكالم أو عبر السيرفر باستخدام خاصية 
استيعاب وتكوين الكالم المسموع والمنطوق(؛ وإصدار األوامر من 
خالل مجموعة محدودة من النغمات المرتبطة بمفاتيح الهاتف 
)كتلك المستخدمة في أنظمة االستجابة الصوتية التفاعلية 
“ IVR” عندما تقوم بإدخال اختيارات رقمية على قائمة الخيارات(؛ 

.)Modem ونقل سالسل البيانات )باستخدام الهاتف كمودم

القصيرة  الرسائل  خدمة  تقوم  الرسائل.  وتلقي  إرسال  قناتا 
بنقل  النصية،  بالرسائل  عموما  إليها  يشار  التي   ،)SMS(
إلى 160 حرفا ورمزا في رسالة مستقلة. ويتم  مجموعة تصل 
إرسال الرسائل على أساس “أفضل الجهود” أي أنه ليس هناك 
أي حجز مسبق لدوائر وموارد الشبكة. وفي حالة ازدحام حركة 
الشبكة، تظل هناك القدرة على البدء في إرسال رسائل جديدة 
)إذ ال توجد نغمة “مشغول”(، ولكن ليس هناك أي ضمان بشأن 
فالواقع  الحقيقة.  للرسالة في  النهائي  النقل  أو  النقل  سرعة 
أن رسائل )SMS( قد ال تصل مطلقا إلى وجهتها، وليست هناك 
طريقة يتأكد من خاللها المرسل من وصول رسالته إلى الجهة 
باستخدام  القصيرة  الرسائل  هذه  معالجة  وتتم  المقصودة. 
النظام العددي للهاتف العادي، ولكنها مختلفة عن المكالمات 
الهاتفية حيث ال تتم عن طريق استخدام قرص الخط التليفوني: 
إذ يتم في الرسالة القصيرة دمج نصها مع رقم الهاتف المقصود 
ويتم إرسالهما معا. وتجري معالجة الرسالة القصيرة كرسالة 
مستقلة في الشبكة، ويتم تحديد تكلفة لكل رسالة. وتعمل 
وتخزينها  الرسالة  قبول  أساس  على  القصيرة  الرسائل  خدمة 
ونقلها، أي أن الشبكة تحتفظ بالرسائل إذا كان الهاتف المقصود 
مغلقا أو بعيدا عن نطاق التغطية ثم يتم نقلها في وقت الحق؛ 
ويمكن أيضا أن تقوم بطاقة )SIM( الموجودة في الهاتف بتخزين 
القدرات  المحمولة  الهواتف  جميع  ولدى  المتلقاة.  الرسائل 
التشغيل  شركات  معظم  وتقوم  القصيرة،  بالرسائل  الخاصة 
ببيع خدمات الرسائل القصيرة بالجملة للشركات الراغبة في 

إرسال عدد كبير من الرسائل إلى موظفيها أو عمالئها.

)USSD( نظاما بديال غير مخطط للرسائل، وهو  وتعتبر خدمة 
 .)GSM( نظام متاح في جميع الهواتف التي تستخدم تكنولوجيا
 )USSD( تنطوي خدمة ،)SMS( وبخالف خدمة الرسائل القصيرة
يظل  الذي  والتحويل  النقل  لمسار  المسبق  التركيب  على 

 )USSD( مستمرا في العمل خالل دورة االتصال عن طريق خدمة
هذا  يؤدي  وال  الطرفين.  بين  المتبادلة  الرسائل  تسلسل  أي  ــ 
المسار إلى توقف أو تعطل موارد الشبكة عندما ال تكون هناك 
رسائل يجب نقلها )بخالف المكالمة الصوتية التي يتم “نقلها” 
االتصال  قناة  غرار  وعلى  عدمه(.  أو  الطرفين  تخاطب  حالة  في 
خدمة  تصميم  تم   ،)SMS( خدمة  من  العكس  وعلى  الصوتي 
الوقت الحقيقي، وينطوي ذلك على  التفاعل في  )USSD( على 
ثالثة آثار هامة. أوال، يقوم المستخدم بتكوين الرسائل عبر خدمة 
)USSD( عن طريق طباعة مجموعة من الرموز النمطية الموحدة 
)مثل *123#(، ويُطلق ذلك على الفور رسالة رد من الشبكة تظهر 
تلقائيا على شاشة جهاز الهاتف. وثانيا، ال يمكن تخزين الرسائل 
يكون  أن  يجب  ثم  ومن  العميل.  هاتف  أو  الشبكة  من  أي  في 
وقراءتها.  الرسائل  لتلقي  التشغيل  وضع  في  مفتوحا  الهاتف 
ثالثا، ترتبط الرسائل والردود الالحقة ببعضها البعض عن طريق 
“دورة االتصال”، وبالتالي يمكن تفسير الرسائل الفردية بالرجوع 
إلى المعلومات الواردة في الرسائل السابقة. ويستخدم العديد 
بشكل   )USSD( قناة  المحمول  الهاتف  تشغيل  شركات  من 
أساسي لألغراض المتعلقة بإدارة الخدمات، وال تنطبق األسس 
 )USSD( ولذا فإن استخدام نظام ،)USSD( التجارية على رسائل
من قبل أطراف ثالثة قد يتطلب إبرام اتفاقية خاصة مع شركة 
تشغيل الهاتف. ويتم تقدير التكلفة، عند عرض هذه الخدمات، 
على أساس الوقت المستغرق في دورة نقل وتلقي الرسائل، وليس 

على أساس عدد الرسائل الفردية.

قناة حامل البيانات )القناة المعنية بتقسيم البيانات إلى حزم(. 
تشبه هذه القناة الإنترنت، بمعنى أنه بمجرد فتح قناة االتصال 
تنتفي الحاجة إلى الضغط على أية أرقام هاتفية خاصة بالجهات 
تشغيل”  حالة  “في  تصبح  القناة  فهذه  المقصودة.  الفردية 
المختلفة  المعلومات  مصادر  إلى  الوصول  من  المرء  فيتمكن 
ومثل   .)www.cgap.org( مثل   )URL( الرابط  عناوين  باستخدام 
النقل على أساس أفضل الجهود المتاحة،  )SMS(، يتم  خدمة 
ودوائرها.  الشبكة  موارد  على  الرسائل  جميع  “تتنافس”  حيث 
)GPRS( وتوجد سرعات قصوى مختلفة لحامل البيانات: نظام
)3G( ــ)WCDMA( أو نظام ،)2.75G(ــ)EDGE( ونظام ،) 2.5G(ــ
اإللكترونية  المواقع  إلى  الدخول  للعمالء  الخدمة  وتتيح هذه  أ 

األصغر  الهواتف  وتستخدم  والتطبيقات منها.  البيانات  وتنزيل 
نسخة  بتنفيذ  يقوم  الذي   ،)WAP( الشبكة  متصفح  حجما 
العامة  الترميز  لغة  عن  عبارة  وهو   ،)HTML( نظام  من  مصغرة 
التي يتم من خاللها بناء المواقع اإللكترونية. ومن ثم تستطيع 
الهواتف العادية الوصول فقط إلى المواقع المخصصة ألغراض 
محددة والمتضمنة متصفح الشبكة )WAP(. إال أن هناك بعض 
الهواتف المتقدمة المحتوية على النسخة الكاملة من نظام 
تحديد  ويتم  الكتروني.  موقع  أي  عرض  على  والقادرة   )HTML(
البيانات  من  الكيلوبايت  )حسب  القدرات  أساس  على  التكلفة 
تشغيل  شركات  بعض  ولكن  وتنزيلها(،  تحميلها  يتم  التي 
الهاتف تحدد التكلفة على أساس الوقت. ولالستفادة من هذه 
خدمة  في  اشتراك  )أ(  العمالء:  لدى  يكون  أن  يجب  الخدمات، 
الخدمة  هذه  تكون  وقد  الهاتف،  تشغيل  بشركة  البيانات 
مشمولة أو غير متضمنة في خطة الرسوم األساسية الخاصة 
بحيث  لهواتفهم  األساسي  التشكيل  يتم  وأن  )ب(  بالعميل، 
يتضمن نظام توجيه البوابة اإللكترونية لشركة تشغيل الهاتف 
طبقا لعنوانها على الشبكة )ولكن ال تقوم كل شركات تشغيل 
الهاتف بتوفير هذه الخيارات الشائعة، وليس من السهل إنجاز 

ذلك من قبل العميل بمفرده(.

اإلطار األول . السمات واخلصائص املميزة لألنواع الرئيسية لقنوات االتصاالت الالسلكية

)أ( تشير )G( إلى جيل التكنولوجيا. و)2G اجليل الثاني( هي تقنية جي. إس. إم الرقمية املعيارية )أما » 1G اجليل األول« فعبارة عن نظم قياسية مت اآلن إنهاء استخدامها إلى 
حد كبير(. وتشير جميع التقنيات األخرى للبيانات إلى تقنيات جي. إس. إم املطورة
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• ـــ لقنوات االتصال سمات وخصائص مختلفة من  الموثوقية	

هذه  كانت  إذا  وما  المرور  حركة  ازدحام  معالجة  كيفية  حيث 

القنوات تضمن تلقي رسائل البيانات.

في  مختلفة  موارد  اتصال  قناة  كل  تستخدم  ـــ   • التكلفة	

شركة  قبل  من  مختلفة  بصور  الرسوم  تقدير  ويتم  الشبكة 

التشغيل.

• ـــ تتمتع كل قناة بمستوى جوهري )أو طبيعي( لألمن. األمن	

يتمثل القرار الفني الرئيسي الثاني في طريقة إدارة أمن االتصاالت، 

والبيانات  المعلومات  تشفير  بشأن  المنطبقة  المعايير  وخاصة 

حماية  توفير  الضروري  ومن  تطبيقها.  عن  المسؤولة  والوحدات 

كافية للبيانات في قناة النقل والتحويل من أجل كسب ثقة العميل 

الضرورية وللحد من المسؤولية القانونية المحتملة على البنك.

القنوات  في  الموجود  التشفير  استخدام  في  نهجنا  يتمثل 

اإلطار  انظر  ــ  األصلي  )التشفير  للبيانات  الحاملة  الالسلكية 

الهاتف  تشغيل  شركة  في  الثقة  يتطلب  ذلك  أن  إال  الثاني(. 

المحمول، ألنه سيتم فك تشفير بيانات االتصال وإعادة تشفيرها 

عند انتقالها من القناة الالسلكية الحاملة للبيانات )عبر األثير( إلى 

الشبكة األساسية ثم إلى البنك. وكبديل، يمكن أن تقوم تطبيقات 

الهاتف باعتماد نموذج التشفير من البداية إلى النهاية، ويتم في 

هذه الحالة توفير األمن بسهولة واستمرار من جهاز هاتف العميل 

حتى نظام التوجيه التلقائي )السيرفر( في البنك، بصرف النظر عن 

القناة المستخدمة لحمل البيانات. ويكون البنك في هذه الحالة 

تستطيع  فال  البيانات،  على  “القفل”  بوضع  القائمة  الجهة  هو 

شركة تشغيل الهاتف )وال أي طرف آخر( الوصول إلى البيانات.

ـ بيئة التطبيقات )اإلطار الثالث(،  أما القرار الفني الرئيسي الثالثـ 

فعبارة عن برنامج للتحكم والسيطرة على كيفية تقديم الخدمة 

ونظام  المستخدم  بين  والتفاعل  المستخدم  هاتف  جهاز  إلى 

التوجيه التلقائي )السيرفر( في البنك. ويمكن الحصول على ذلك 

من أحد التطبيقات في جهاز الهاتف المحمول أو في نظام توجيه 

)سيرفر( مركزي. والواقع أن اختيار بيئة التطبيقات يمكن أن يؤثر 

االستخدام  قابلية  حيث  من  المحمول  الهاتف  تطبيقات  على 

واألداء، وذلك بالطرق العديدة التالية:

اإلطار الثاني. الطرق الرئيسية ألمن البيانات

 )GSM( القنوات الحاملة للبيانات فقط. تقوم شبكات  تشفير 
بتشفير جميع البيانات المنقولة عبر األثير. ويعتبر ذلك شكال 
مأمونا للغاية من أشكال التشفير ألن مفاتيح برنامج التشفير 
ــ وهي المفاتيح التي تفتح وتغلق أقفال البرنامج ــ مدمجة 
للغاية  الصعب  ومن   .)SIM( المشترك  بيانات  وحدة  بطاقة  في 
الوصول لهذه المفاتيح والتأثير عليها والعبث والتالعب بها. ويتم 
تشفير البيانات في موقع شركة تشغيل الهاتف قبل تدفقها 
تشفيرها.  إعادة  تتم  ال  أو  تتم  حيث  األساسية،  الشبكة  عبر 
وبالتالي هناك احتمال لخطر أمني داخل شبكة شركة تشغيل 
الهاتف. ولذا فإن البنك المعتمد على تشفير القنوات الحاملة 
للبيانات البد أن يكون واثقا من عدم قيام شركة تشغيل الهاتف 

)وموظفيها( بقراءة الرسائل.

على  البنك  يصر  أن  يمكن  النهاية.  إلى  البداية  من  التشفير 
التشفير من البداية إلى النهاية )أي تشفير الرسائل من الهاتف 
التلقائي  التوجيه  أنظمة  حتى  المسار  طول  على  المحمول 
للبيانات.  الحاملة  القنوات  تشفير  على  عالوة  )السيرفر( 
ويتطلب ذلك التحكم والسيطرة على مفاتيح برنامج التشفير 
في نقطتي البداية والنهاية: أي في الهاتف وفي نظام التوجيه 

التلقائي )السيرفر( في البنك.

وفي داخل جهاز الهاتف، يمكن دمج مفاتيح البرنامج في ذاكرة 
أمنا،  أكثر   )SIM( بطاقة  وتعتبر  الهاتف نفسه.  أو   )SIM( بطاقة 
ـ فشركة تشغيل الهاتف هي الجهة الوحيدة  كما وصفنا أعالهـ 
معالجة  ونظام   )SIM( بطاقة  ذاكرة  إلى  الوصول  على  القادرة 
البيانات، وهو ما يزيد الصعوبة أمام أي برنامج ضار أو مؤذ في أن 

.)SIM( يشق طريقه إلى بطاقة

التشفير في بطاقة  ولنفس هذا السبب، يمكن وضع مفاتيح 
شركة  قبل  من  الفعالة  المساندة  تقديم  مع  فقط   )SIM(
على  التشفير  مفاتيح  وضع  أيضا  ويمكن  الهاتف.  تشغيل 
تشغيل  شركة  جانب  من  فعالة  مشاركة  أية  بدون  الهاتف 
نظام  عبر  المفاتيح  هذه  نقل  )مثال(  يمكن  حيث  الهاتف، 
يحتاج  سوف  ذلك،  ومع  للبيانات.  الحامل  القياسي   )GPRS(
البنك إلى توفير الحماية ضد الخداع والتحايل ــ كالمحتالين 
المنتحلين لشخصية البنك من أجل وضع المفاتيح الخاصة 
عموما   )SIM( بطاقات  وتعتبر  العميل.  هاتف  جهاز  في  بهم 
الشركة  قبل  من  تشفير  بمفاتيح  التحميل  سابقة  بطاقات 

الصانعة، ولكن األمر ال ينبغي أن يقتصر على ذلك.

أمن الوحدات الطرفية. من الجدير بالذكر أن التشفير من البداية 
وتوجد  التشفير فقط.  نقطتي  بين  البيانات  أمن  يتيح  للنهاية 
المحمول  الهاتف  جهاز  كان  إذا  للمخاطر  التعرض  احتماالت 
نفسه مفتقرا إلى األمن. فعلى الرغم من توافر األمان للخدمات 
المقدمة بتقنية الرسائل القصيرة )SMS( عند نقلها عبر األثير، 
تخزينها  عند  مأمونة  غير  تعتبر  أنها  إال  المثال،  سبيل  على 
بصورة مرئية وواضحة على جهاز الهاتف: إذ يمكن قراءة الرسائل 
إذا  غادر  هجوم  يحدث  وسوف  المسروقة.  الهاتف  أجهزة  على 
ضربات  لقراءة  الهاتف  جهاز  على  ومؤذ  ضار  برنامج  تركيب  تم 
لعرضها  الشاشة  إلى  المرسلة  البيانات  اعتراض  أو  المفاتيح 
على المستخدم. ومع زيادة درجات التقدم الفني ألجهزة الهاتف 
المساعدة  واألدوات  المعالجة  وقدرات  الذاكرة  في  )كالزيادة 
والمخاطر  التهديدات  كبير  حد  وإلى  تزداد  سوف  المضافة(، 

الناجمة عن عمليات الهجوم المحتملة.
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ودراية   • البديهة،	 وحضور  الفني،  الثراء  ــ  المستخدم  واجهة 

العميل وإلمامه بخواص الواجهة البينية للمستخدم

ــ الوقت المستغرق في تنزيل البيانات وإعادة  • سرعة الخدمة 	

تحميل )Refresh( القوائم )في ضوء ما إذا كان تحميل البيانات 

محليا أو الحاجة إلى نقل البيانات عبر الشبكة(

ــ مدى سهولة إعداد الخدمة للمستخدمين  • سهولة اإلعداد 	

الهواتف  جميع  على  تعمل  الخدمة  كانت  إذا  وما  الجدد، 

المحمولة بشكل عام أم أنها تحتاج إلى التكييف والتعديل

الجهة  قدرة  بشأن  السهولة  مدى  ــ   • الخدمة	 ترقية  سهولة 

إضافة  أو  أدائها  جودة  وتحسين  ترقية  على  للخدمة  المقدمة 

سمات وخصائص جديدة إليها

المصرفية  األعمال  تطبيقات  في  المطلوبة  البيانات  لنوع  ونظرا 

األكثر  الخدمة  الصوتية هي  الخدمة  المحمول، فإن  الهاتف  عبر 

)SMS(، في حين أن دورات  تكلفة، تليها خدمة الرسائل القصيرة 

االتصال المستندة إلى البيانات هي األرخص تكلفة. وتعتبر تكلفة 

الخدمات المعتمدة على الشبكة أكثر ارتفاعا من تكلفة الخدمات 

قوائم  على  األولى  الخدمات  انطواء  بسبب  بالعميل،  المتعلقة 

خيارات عبر األثير وعدم قدرتها على معالجة أية معلومات محليا 

في جهاز الهاتف.

ومن الواضح أن جميع هذه المسائل عبارة عن خيارات فنية محضة، 

طرح/تعميم  على  بنك  أي  قدرة  على  هامة  شروطا  تضع  أنها  إال 

خدمة األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول. 

آثار وتبعات قابلية االستخدام

العوامل الرئيسية المؤثرة على قابلية االستخدام

فضال عن الخدمات المحددة التي يقدمها برنامج األعمال المصرفية 

عبر الهاتف المحمول، يمكن أن تؤثر الخيارات التكنولوجية على 

تجربة وخبرات العمالء بطرق متعددة.

أ تتطلب أدوات بطاقة “SIM” )ومسماها المختصر هو STK( المساندة من جهاز الهاتف، علما بأن هذه القدرة متوفرة في معظم، وليس كل، هواتف 

)GSM( الموجودة اآلن في السوق. وربما تكون هناك مسائل متعلقة بتفسير بائعي أجهزة الهاتف لمعايير نظام )STK( والتزامهم بها.
ب فكرت بعض البنوك التي تعمل طبقا لشبكات نظامي CDMA و GSM في استخدام نظام BREW، وهو برنامج لتطوير وتسليم محتوى البيانات 

وال يعتمد بالضرورة على لغة البرمجة أو نوع األداة/الجهاز. وهذا البرنامج يساند تطبيقات التطوير في لغة جافا واللغات األخرى الموجودة في ذاكرة 
الهاتف ويتفاعل مع نظام تشغيل الهاتف.

التطبيقات،  ــ وفيها يقوم أحد  المتعلقة بالعميل  الخيارات 
التي تم تنزيلها على الهاتف، بالتحكم في الخدمة. فعلى سبيل 
المثال، قد يقدم هذا التطبيق قائمة خيارات محددة مع توجيه 
التفاعل بين المستخدم ونظام التوجيه التلقائي )السيرفر( في 
البنك بطريقة سهلة ومريحة للمستخدم. ومن الواضح أن هذا 
التطبيق سيعمل على األرجح بشكل أكثر سرعة لسببين هما: 
)1( وجود القائمة في جهاز الهاتف دون الحاجة إلى خدمتها عبر 
التطبيق  )2( قدرة هذا  األثير في كل مرة من مرات االستعمال، 
الحجم  بغرض تحقيق  إرسالها  قبل  المعلومات  على معالجة 

األمثل للبيانات قبل إرسالها وتلقيها عبر األثير.

باستخدام  )وذلك   ”SIM“ بطاقة  في  التطبيق  هذا  ويمكن وضع 
الحالة  “SIM”(،أ حيث يمكن في هذه  أدوات بطاقة  بيئة برمجة 
إدخال قائمة الخيارات في قائمة الخيارات الرئيسية للهاتف )أي 
أن خيار “بنكي My Bank “ سوف يظهر كبند إضافي أو أيقونة 
أنه يمكن وضع هذه القائمة في ذاكرة الهاتف، أي  أو  إضافية(. 
 Java( أنها ستعتمد في هذه الحالة على تطبيقات جافا صغيرة

applet(. ب

وسوف يتسم استخدام تطبيقات جافا الصغيرة في الهاتف بقدر 
كبير من السهولة والراحة ألنها أقل تأثرا بقيود حجم الذاكرة 
باإلضافة إلى قدرتها على تحقيق المعالجة واالستفادة التامة 
مدمجة  ليست  الجافا  تطبيقات  أن  إال  واألشكال.  الصور  من 
في قائمة الخيارات الرئيسية للهاتف. ويجب على المستخدم 

معرفة كيفية تشغيل تطبيقات الجافا، وهو أمر غير مألوف

إلى  المستندة  القوائم  وتتسم  العمالء.  من  للكثير  بالنسبة   
 )STK هو  المختصر  )ومسماها   ”SIM“ بطاقة  أدوات  مجموعة 
العثور  على  المستخدم  قدرة  حيث  من  سهولة  أكثر  بكونها 
عليها، ولكنها تستند فقط إلى الرسائل النصية. ويحتاج مقدم 
الخدمة، في كل من الحالتين، إلى إدارة عملية تثبيت التطبيقات 

على كل هاتف فردي في قاعدة العمالء.

تطبيق  تنزيل  يتم  ال  وفيها  ــ  بالشبكة  المتعلقة  الخيارات 
محدد، مع تقديم الخدمة مباشرة بالطريقة التي تم إرسالها 
الهاتف.  جهاز  إلى  )السيرفر(  التلقائي  التوجيه  نظام  من  بها 
والملمس  “الشكل  تطبيق  أن  الحالة  هذه  في  بالذكر  والجدير 
look and feel” الخاص بظهور ووظائف واجهة المستخدم يتم 
تحديده بواسطة القناة الحاملة للبيانات، بدون وجود أية واجهة 
خاصة للمستخدم من أجل “تحزيم” برامج هذا التطبيق. وبهذه 
الطريقة ستكون واجهة المستخدم عادية أو الواجهة “األصلية” 
أو متصفح الشبكة   )USSD( أو   )SMS( لتقنية الرسائل بنظام 
)نظام WAP عادة( في حالة استخدام قناة حامل البيانات حسب 
الخدمة  تكون  وربما   .)GPRS/EDGE/WCDMA( أنظمة  من  أي 
المستخدم عبر  إلى نقل جميع تفاعالت  بطيئة نظرا للحاجة 
يتحكم  أن  يمكن  أخرى،  ناحية  ومن  الشبكة.  وإلى  من/  األثير 
مقدم الخدمة في تجربة المستخدم دون أي انزعاج بشأن نسخة 
برنامج العميل أو االضطرار إلى تنبيه العمالء في حالة تحديث 
ورفع مستوى البرامج الخاصة بالخدمة. وسوف تقل أيضا درجات 

االعتماد على األدوات واألجهزة.

اإلطار الثالث. اخليارات الرئيسية لبيئة التطبيقات
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10   إال أن هذه الخدمات غالبا ما توجد بعد طبقة أو طبقتين أسفل فئة )تطبيقاتي My Applications( أو الفئة التي تماثلها، وهو أمر من السهل إصالحه. وتجدر اإلشارة إلى 
أن هذه اآلراء المتبصرة وغيرها المتعلقة بالواجهات/الوصالت البينية للمستخدمين مستمدة من البحث المشترك للمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء )سيجاب( 

ومختبرات أبحاث ميكروسوفت في الهند.

الخدمة(.  تشغيل  من  وتمكينه  الهاتف  )تهيئة  اإلعداد  سهولة 

الخدمات   )USSD( و   )SMS( لنظامي  األصلية  الخدمات  تعتبر 

األسهل تنفيذاً ألنها تعمل على جميع هواتف )GSM(. أما خدمات 

)STK( المعتمدة على أدوات بطاقة )SIM( فتحتاج إلى تزويد بطاقة 

)SIM( الخاصة بالعميل بالتطبيقات الالزمة، وهو أمر سهل بالنسبة 

لشركة تشغيل الهاتف التي تملك قدرة التزويد بالتطبيقات عبر األثير، 

إلى جانب أن بطاقات )SIM( في السوق لديها ذاكرة كافية وهي بطاقات 

سابقة التحميل ومحتوية على مفاتيح التشفير. إال أن األقوال أسهل 

دائما من األعمال. فقد يستغرق العميل وقتا طويال في تنزيل التطبيق 

المطلوب في حالة ضعف القدرة على النقل عبر األثير. وقد يُطلب 

أعلى  من العمالء استبدال بطاقة )SIM( بأخرى تحتوي على قدرات 

وقتا  يتطلب  ذلك  ولكن  فعليا،  المطلوب  التطبيق  بها  يوجد  أو 

وتكلفة إضافية.

WAP، وخاصة تطبيقات  إلى نظام  المستندة  الخدمات  وتتطلب 

قابلية  حصر  إلى  يؤدي  ما  وهو  تقدما،  أكثر  هاتف  أجهزة  جافا، 

تطبيقها في سوق ضيقة. وتحتاج هذه الخدمات أيضا إلى تكوين 

عنوان موقع ويب الخاص بالبنك على الهاتف )في حالة استخدام 

حالة  )في  الهاتف  ذاكرة  في  تحميل  نظام  تنزيل  أو   )WAP نظام 

من  ممكنا  تشكيلها  يعتبر  عملية  وهي  جافا(،  نظام  استخدام 

قيام  أيضا  الخدمات  هذه  تتطلب  كما  األثير.  عبر  المبدأ  حيث 

المعنية  )القناة  البيانات  حامل  تطبيق  بشراء  المستخدمين 

الخدمة  في هذه  االشتراك  إلى حزم( من خالل  البيانات  بتقسيم 

لدى الشركات القائمة بتشغيل هواتفهم المحمولة، وهي خاصية 

ليست متاحة لدى الكثير من العمالء ضمن بيئة الخيارات األصلية 

الشائعة.

سهولة العثور على الخدمة وبدء تشغيلها من قبل المستخدم 

األمور  إن  الخدمة(.  تشغيل  من  وتمكينه  الهاتف  تهيئة  )بعد 

الخدمة  تشغيل  في  العميل  لبدء  األولى  المرة  في  تحدث  التي 

تلقي بظاللها على تجربته، وهو ما قد يفسر أسباب قيام بعض 

الناس الموقعين على طلبات تلقي الخدمة أثناء حمالت التسويق 

باإلحجام عن استخدامها بعد ذلك.

ضمن   )SIM( بطاقة  أدوات  على  المعتمدة   )STK( خدمات  وتندرج 

فائقة  المستخدم بسهولة  يعثر عليها  أن  يمكن  التي  الخدمات 

الخيارات  قائمة  على  أيقونة  أو  خطي  كبند  بوضوح  تظهر  ألنها 

لنظامي  األصلية  الخدمات  أما  المحمول.10  للهاتف  الرئيسية 

ثم  ومن  هاتف؛  أي  قائمة خيارات  في  تظهر  فال   )USSD( و   )SMS(

فهناك الحاجة إلى بدء تشغيلها من قبل المستخدم عن طريق 

إرسال رسالة خاصة بهذا الغرض. وبالتالي فإن هذه الخدمات أقل 

باالستمرار في تبسيط  ولكنه يمكن تحقيق سهولتها  سهولة، 

هيكل الرسالة واستخدام كلمات رئيسية معروفة. علما بأن البدء 

وهي  هاتفية،  مكالمة  إجراء  يشبه   )USSD( خدمة  تشغيل  في 

ممارسة معروفة لمعظم الناس، حتى الذين ال يستطيعون القراءة. 

فعلى سبيل المثال، قامت شركة Oxigen، وهي شركة لتشغيل 

شبكة نقاط بيع في الهند، بتطوير خدمة المحفظة المتحركة 

)mobile wallet( التي يمكن أن يطلب الناس استخدامها عن طريق 

طبع سلسلة من األرقام المحفوظة وإرسالها كرسالة نصية. وربما 

ال يكون إرسال رسالة قصيرة أمرا سهال في المرة األولى، ولكن هذه 

العملية أصبحت مألوفة فعليا بالنسبة لمعظم المستخدمين. 

دراية  على  ليسوا  العمالء  معظم  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى 

بتشغيل تطبيقات WAP و Java، نظرا لشدة انخفاض استعمال 

خدمات البيانات، وهو أمر يؤدي للحد من قيامهم باستخدامها.

)بعد بدء تشغيلها(. تتسم خدمات  سهولة استعراض الخدمة 

بطبيعتها  تنطلق  ألنها  كبيرة  بسهولة   STK و   ،WAP و   ،Java

نطاق  المستخدم عبر  إرشاد  يمكن  وبالتالي  الخيارات.  قائمة  من 

الخيارات، مع تمكنه على الفور من تقديم أية معلومات ضرورية. 

تحديات  تثير  وقد  بالتسلسل،  القوائم  تتسم  أخرى،  ناحية  ومن 

أمام الناس ذوي المستوى التعليمي المتواضع أو اإللمام المحدود 

بالقراءة والكتابة. 

أما الخدمات المرتكزة على خدمة SMS أو USSD فال تبدأ من قائمة 

الخيارات. إذ يجب على المستخدم تذكر بعض الرموز القصيرة أو 

التعليمات  إلصدار  استخدامها  يتعين  التي  الرئيسية  الكلمات 

المقدمة  الشركات  وتقوم  المختلفة؛  بالمعامالت  الخاصة 

هذا  لتيسير  مرجعية  أدلة  أو  بمذكرات  بتزويد عمالئها  للخدمات 

زيادة  إلى  يؤدي  أن  الخيارات  قوائم  ومن شأن عدم استخدام  األمر. 

احتماالت الخطأ من جانب المستخدم نظرا لعدم وجود أي تلقين 

دورة  إلى   USSD خدمة  وتستند  الصحيحة.  للمعلومات  فوري 

االتصال ــ حيث يكون طلب العميل متبوعا على الفور برد تلقائي 

يظهر مباشرة على شاشة الهاتف في انتظار إدخال أي بيانات أو 

طلبات أخرى من العميل ــ وهو ما يعطي المستخدمين إحساسا 

الذي يمكن استخدامه في تحقيق تجربة تشبه كثيرا  بالتفاعل 

قائمة الخيارات. ونجد على سبيل المقارنة أن الخدمات المرتكزة 

من  مجموعة  األحرى  على  تشبه   )SMS( القصيرة  الرسائل  على 

الرسائل المنفصلة، ألنه يجب على المستخدم تكوين أو استرجاع 

رسالة في كل مرة من مرات التفاعل.
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على  والصور  لألشكال  جودة  أعلى  الصغيرة  جافا  تطبيقات  تقدم 
واجهة المستخدم، ألنه النظام الوحيد الذي يمكنه توفير مساندة 
 Java كاملة للصور واألشكال. وتوجد قائمة الخيارات الخاصة بنظام
وSTK في جهاز الهاتف، ومن ثم يتم تحميلها بمعدل أسرع من قائمة 
نظام WAP أو USSD، والتي هي بحاجة إلى التحميل عبر األثير في كل 

مرة من مرات االستخدام.

ما هو المعروض في األسواق؟
يقدم الشكل 2 عرضا موجزا لألنواع الرئيسية للتطبيقات المتاحة اآلن 

في األسواق بشأن األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، استنادا 

إلى كيفية تفاعل العمالء مع الخدمة )كيف يمكنهم إصدار الطلبات 

الخاصة بالمعامالت وتقديم التفاصيل المتعلقة بها( وما هي قناة 

حمل البيانات التي تستخدمها الخدمة في تحويل ونقل البيانات. 

ويمكن أن ترتكز تجربة العمالء على قيام العميل إما بإصدار أمر موحد 

يتضمن كافة التفاصيل الضرورية الخاصة بالمعاملة، أو يدخل في 

سلسلة من التفاعالت التي يُطلب منه خاللها تقديم المعلومات 

الالزمة. وفي الحالة األخيرة، يمكن إدارة دورة االتصال التفاعلي من خالل 

تطبيق موجود في جهاز هاتف المستخدم ومبني على قائمة خيارات أو 

بواسطة تطبيق عن بُعد يتم التحكم فيه عبر الشبكة.

تمثل التطبيقات المستندة إلى نظام STK التطبيقات األكثر شيوعا، 

نظرا العتمادها من قبل معظم أجهزة الهاتف المحمول. إذ أن قائمة 

الخيارات مدمجة في الواجهة العادية لهاتف المستخدم، األمر الذي 

يجعلها تبدو طبيعية للغاية، وهي تتيح مستوى عاليا من األمن بموجب 

التشفير المرتكز على بطاقة )SIM(. وقد تم استخدام هذه الطريقة 

 Smart( من قبل شركة سمارت لالتصاالت بشأن نظام النقود الذكية

Money( في الفلبين، ومن جانب شركة سفاريكوم بشأن تقنية حساب 

)M-PESA( في كينيا، وشركة إم تي إن المصرفية )MTN Banking( في 

جنوب أفريقيا، وشركة Celpay في جمهورية الكونغو الديموقراطية. 

ويمكن أن تكون األداة الرئيسية لحمل البيانات إحدى تقنيتي SMS أو 

USSD، ألن التفاعل يتم من خالل قائمة الخيارات لدى العميل، ولكن 

العميل ال يعرف األداة المستخدمة فعليا.

ويجري استخدام نظام USSD على نطاق واسع ألنه ال يعتمد على 

بطاقة وحدة بيانات المشترك )SIM(، وهو ما يسمح لجميع شركات 

تشغيل الهاتف باستخدام هذا النظام. والواقع أن نظام WIZZIT يكرر 

تجربة قائمة الخيارات ولكن في ظل دورة اتصال أطول بتقنية نظام 

USSD وهي تنطوي على رسائل متعددة. وبدال من العثور على قائمة 

الشكل 2. الخيارات الفنية المتاحة أمام البنوك

أمر موحد
دورة اتصال تفاعلية، باستخدام 
قائمة اخليارات في هاتف العميل

االتصال  الصوتي

الرسائل عبر
USSD خدمة

حتويل ونقل البيانات 
/GPRS) عبر أنظمة
(EDGE/WCDMA

ستخدمة في نقل البيانات
سلكي امل

صال الال
قناة االت

الرسائل القصيرة
SMS عبر خدمة

دورة اتصال تفاعلية، 
مرتكزة على الشبكة

 
 طبيعة جتربة وخبرات املستخدم

(كيف يتم تشفير التفاصيل اخلاصة باملعاملة التي يقدمها املستخدم)

إعادة طلب املكاملات التي
 لم يتم الرد عليها 

Eko مثل نظام

رسالة قصيرة موحدة (SMS) إلى 
رمز تشفيري مختصر

 Obopay ونظام G-Cash مثل نظام

 (USSD) رسالة قصيرة موحدة
إلى رمز تشفيري مختصر، 

Eko مثل نظام

األعمال املصرفية عبر الهاتف 
من خالل االتصال مبركز 

االتصاالت الهاتفية

 ،USSD دورة االتصال بتقنية
WIZZIT مثل نظام

دورة اتصال عن طريق متصفح 
الشبكة WAP مثال: 

اجتاه سائد لدى معظم البنوك

 “SIM” مجموعة أدوات بطاقة
 (STK تصر هوومسماها ا)

مثل أنظمة Smart Money و
MTN Banking و 

M-PESA و Celpay

 Java) تطبيقات حتميل اجلافا 
applet) املدمجة في الهاتف، 

مثال، نظام Obopay (الواليات 
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11   يقوم العميل على سبيل المثال بطلب #444*333*222*111* حيث تمثل 111* العنوان المختصر لرسالة USSD القصيرة، و 222 المبلغ المطلوب تحويله، و 333 رقم هاتف 

المتلقي/المستفيد، و 444 هو الرقم السري المحدد لهوية المستخدم. وتقوم المكالمة الصوتية باتباع نفس اإلجراءات ولكن مع حذف الـ * التي تعتبر خاصة بخدمة 
USSD في نظام مخاطبة الهاتف. ويستخدم نظام Eko رسائل USSD بالنسبة للعمالء المشتركين في شبكات GSM وفيما يتعلق بالمكالمات الفائتة التي لم يتم الرد 

.)USSD التي ال تملك قدرات خدمة( CDMA عليها والخاصة بالعمالء على شبكات

.InfoDev )2006( and Porteous )2006( 12   لالطالع على استعراضات مفيدة للعمليات الرئيسية لألعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول في البلدان النامية، انظر

Bezuidenhoudt and Porteous )2008( :13   لالطالع على المزيد من المفاضالت بين مستوى التشفير ومستوى العمليات التشغيلية/ التحكم والسيطرة، انظر

الخيارات في الهاتف، يقوم العميل بطلب قائمة خيارات هذه الخدمة عن 

طريق رمز مختصر مشفر خاص بنظام USSD، وبعد ذلك يقوم العميل 

باالستجابة فقط لطلبات المعلومات الواردة في رسائل USSD الالحقة. 

إال أن هذه التجربة التي تشبه قائمة الخيارات ال يمكن استبدالها بخدمة 

الرسائل القصيرة )SMS( وحدها ألن تلك الخدمة ال تستند بطبيعتها 

إلى دورة اتصال.

ونظام إكو )Eko( عبارة عن أحد الحلول األخرى للمحفظة المتحركة 

التي وضعها بنك سنتوريون في الهند، وهو يستخدم نهج األمر الموحد 

من خالل قيام المستخدم بإجراء إما مكالمة صوتية أو إرسال رسالة 

التفاصيل  إضافة  رمز مشفر ومختصر مع  إلى   USSD حسب نظام 

الخاصة بالمعاملة بوصفها معلومات تكميلية يتم تقديمها.11 وفي 

حالة المكالمة الصوتية، يتلقى نظام Eko سلسلة األوامر المتتابعة 

بموجب تعليمات اإلدخال، ولكنه يتعامل مع المكالمة نفسها كمكالمة 

ـ األمر الذي يجعلها مكالمة مجانية بالنسبة  ـ فائتة لم يتم الرد عليهاـ 

في   Obopay ونظام  الفلبين  في   G-Cash نظام  ويستخدم  للعميل. 

الهند نهجا مماثال، ولكنهما يستخدمان أداة بديلة هي خدمة الرسائل 

القصيرة )SMS(. وفي هذه الحالة، ترد التفاصيل الخاصة بالمعاملة 

في جسم الرسالة القصيرة نفسها التي يتم إرسالها إلى رمز قصير 

خاص بخدمة )SMS(. وتتطلب جميع هذه الطرق والمناهج أن يكون 

العميل على دراية بالهيكل المطلوب للرسائل والتسلسل الالزم لتقديم 

المعلومات. ومن ثم ربما تكون هذه الطرق أكثر صعوبة عند استخدامها 

للمرة األولي أو بالنسبة للعمالء الذين ال يستخدمونها بصورة متكررة، 

ولكنها عالية الكفاءة في نظر المستخدمين ذوي الخبرة.

الجدير بالذكر أن استراتيجية مقدمي الخدمات الرئيسيين في البلدان 

 )Java( وال نظام )WAP( النامية ال ترتكز على استخدام متصفح الشبكة

ألنهما يمكن أن يستهدفا شريحة صغيرة فقط من السوق. ولكن نظام 

)Obopay( في الواليات المتحدة يتيح تقديم هذه الخدمات، باإلضافة 

إلى خدمته المستندة إلى خدمة الرسائل القصيرة )SMS(. أما الخدمات 

المرتكزة على االتصال الصوتي ــ سواء عن طريق االتصال بموظف 

في مركز اتصاالت أو بواسطة خدمة النظام الصوتي اآللي من خالل 

ـ فتعتبر باهظة التكلفة  تقنية االستجابة الصوتية التفاعلية “ IVR”ـ 

بالنسبة لمستعملي الخدمات األساسية.

وقد يقوم مقدمو الخدمات، في الواقع العملي، بدمج مجموعة متنوعة 

من هذه الخيارات الفنية لخلق تجارب وخبرات مثالية للعمالء. فعلى 

سبيل المثال، يمكن أن يقوم العميل، بموجب نظام MTN المصرفي 

القياسي في جنوب أفريقيا، بإرسال رسالة على خدمة USSD إلى شركة 

التشغيل من أجل التسجيل ثم يتلقى طلبا فوريا بتحميل تطبيقات 

)SIM( لتبقى في الهاتف في بيئة نظام )STK(/ قائمة الخيارات المعيارية 

للهاتف.

يقدم الملحق وصفا تفصيليا ألربعة برامج يجري تشغيلها حاليا في 

مجال األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مع التركيز على تجارب 

وخبرات العمالء:12  

النقود الذكّية - سمارت َمني )SmartMoney( في الفلبين،	  وهي نتاج 
مشروع مشترك بين بنك وإحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول، 
وتستند هذه الخدمة إلى تقنية )STK( وهي مجموعة أدوات بطاقة 

”SIM“
نموذج مبني على نظام  وهو    	،)G-Cash( الكوني– جي كاش  النقد 
تشغيل شركة الهاتف المحمول )مبدئيا على األقل( ويرتكز على 

)SMS( الخصائص األساسية للرسائل القصيرة
نموذج مبني على نظام تشغيل  )M-PESA(،	  وهو  خدمة حسابات 
شركة الهاتف المحمول، ويستند إلى تقنية )STK( وهي مجموعة 

”SIM“ أدوات بطاقة
الوظائف  تقليص  على  مبني  نموذج  وهو    	،)WIZZIT( نظام  خدمة 
)USSD( للرسائل  المباشرة للبنك باستخدام نظام  والمسؤوليات 

القصيرة

آثار وتبعات العمليات التشغيلية حول أمن البيانات

من شأن برنامج التكنولوجيا، باإلضافة إلى تجربة العمالء، أن يفرض 

أيضا شروط العمليات التشغيلية التي يجب تنفيذها لضمان األمن 

المالئم للمعامالت المصرفية. ومن وجهة النظر األمنية، فإن الحل 

المستند إلى تقنية )STK(، وهي مجموعة أدوات بطاقة “SIM”، سوف 

يتيح من حيث المبدأ نفس مستوى األمن الذي يتيحه التعامل عبر 

ماكينة الصراف اآللي )ATM(: فكالهما يعتمد على استخدام عاملين 

المستخدم، وكالهما يستخدم نفس  للتحقق من هوية  مختلفين 

معايير التشفير بشأن كافة االتصاالت.

ولكن مستوى األمن الفني يعد أكثر انخفاضا في الحلول غير المستندة 

الخدمات  مقدمو  ويحتاج   .)SIM( المشترك  بيانات  وحدة  بطاقة  إلى 

الذين يفضلون هذه الحلول إلى تنفيذ عمليات تكميلية لضمان توفر 

مستوى مالئم من األمن. فعلى سبيل المثال، تعتبر الحلول المرتكزة 

على تقنية متصفح الشبكة )WAP( حلوال مماثلة بشكل أساسي 

لألعمال المصرفية المعيارية عبر اإلنترنت: فكلتا الفئتان تستندان إلى 

خاصية تصفح موقع الكتروني على الشبكة. وبالتالي فإن البنك القائم 

بتطبيق حل مرتكز على تقنية متصفح الشبكة )WAP( سيحقق نجاحا 

جيدا في تطبيق تدابيره المعززة بشأن أمن معامالت اإلنترنت على بيئة 

األعمال المصرفية باستخدام الهاتف المحمول. فالمبدأ العام يشير إلى 
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أنه في ظل برنامج تكنولوجي أقل أمنا ستزداد حاجة البنك إلى اتخاذ 

تدابير أمنية تشغيلية تكميلية.13 

اآلثار والتبعات المترتبة على العالقة بين البنك وشركة تشغيل 
الهاتف المحمول

من شأن الخيارات التكنولوجية أيضا أن تؤدي إلى تكييف العالقة التي 

يجب أن تكون بين البنك وشركة تشغيل الهاتف المحمول بشأن 

إنشاء خدمة األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول:

• أي مجموعة أدوات  	،)STK( تتطلب التطبيقات المرتكزة على تقنية

بطاقة “SIM”، توافر مساندة نشطة من قبل شركة تشغيل الهاتف 

المحمول، من أجل تركيب قائمة الخيارات )برنامج العميل( وإتاحة 

لتحكم  الخاضعة   )SIM( بطاقة  في  التشفير  مفاتيح  تشغيل 

الشركة  هذه  على  يتعين  إذ  الهاتف.  تشغيل  شركة  وسيطرة 

إتاحة الوصول إلى الذاكرة في بطاقة )SIM( الخاضعة لسيطرتها، 

عبر  بالنقل  الخاص  برنامجها  استخدام  إلى  عالوة على حاجتها 

األثير لتحميل التطبيقات على بطاقات )SIM( الخاصة بالعمالء. 

وسوف يتسع نطاق دور شركة تشغيل الهاتف إذا كانت هناك حاجة 

لتحسين بطاقات )SIM( التي أصدرتها للعمالء )أي تبديل البطاقات 

“ SIM swap”(، ويكون ذلك اإلجراء ضروريا في حالة عدم التحميل 

المسبق لمفاتيح التشفير أو عدم كفاية ذاكرة هذه المفاتيح.

•قد تتطلب الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول باستخدام  	
)USSD( تقديم مساندة من جانب شركة تشغيل  تقنية رسائل 

 .)USSD( الهاتف إذا لم يكن لدى الشركة عرض تجاري بشأن خدمة

نظام  إلى  بالوصول  السماح  إلى  بصفة خاصة  الشركة  وتحتاج 

التوجيه التلقائي )السيرفر( المعني بخدمة )USSD( من أجل إرسال 

وتلقي الرسائل إلى / ومن الهواتف المحمولة للعمالء.

•أما الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول باستخدام السمات  	
األساسية لنظام SMS أو WAP أو Java فال تتطلب أية مساندة 

من قبل شركة تشغيل الهاتف المحمول، بل يمكن عرضها على 

العمالء بدون علم الشركة القائمة بتشغيل الهاتف المحمول.

تؤدي خدمات )STK( التي تتطلب مساندة نشطة من جانب شركة 

تشغيل الهاتف المحمول إلى فرض شروط على نموذج أعمال البنك من 

منظورين هامين. فأوال، قد تتفاوض شركة تشغيل الهاتف المحمول 

على تقاضي رسوم أعلى أو الحصول على نسبة من إيرادات األعمال 

المصرفية عبر الهاتف المحمول مقابل تقديمها للخدمات الالزمة. 

وثانيا، ربما يكون من الصعب على شركة تشغيل الهاتف المحمول أن 

تقوم بتحقيق قابلية التبادل التشغيلي لخدمتها عبر أوساط الشركات 

القائمة بتشغيل الهواتف المحمولة، ألن ذلك يتطلب إبرام اتفاقات 

مستقلة مع كل شركة من شركات تشغيل الهواتف المحمولة.

عالوة على ذلك، هناك مخاطر خاصة باحتمال قيام شركات تشغيل 

الهواتف المحمولة ببساطة برفض التعامل مع البنوك األصغر حجما 

أو مؤسسات التمويل األصغر التي ال تقوم ألول وهلة بتقديم فرصة 

تجارية كافية بالنسبة لتلك الشركات. ومن شأن ذلك أن يضع البنوك 

األصغر حجما في وضع تنافسي صعب. وفي حالة حدوث ذلك، ربما 

تفكر البنوك األصغر حجما في برنامج لألعمال المصرفية المتنقلة 

تقليل  أيضا  شأنه  من  ما  )وهو  واالقتسام  المشاركة  أساس  على 

التكاليف بالنسبة لكل طرف من األطراف المعنية( ووضع إطار تفاوض 

موحد مع شركات تشغيل الهواتف المحمولة.

ومن ثم ماذا يمكن أن تطرحه شركة تشغيل الهاتف المحمول على 

مائدة المفاوضات؟ وما هي الخدمات التي يجب أن يتطلع البنك إلى 

سنقوم،  المحمول؟  الهاتف  تشغيل  شركة  جانب  من  تقديمها 

أن  التي يمكن  األدوار اإلضافية  تالية، ببحث مجموعة من  كخطوة 

الشكل 3. الخدمات التي يمكن أن تقدمها شركة تشغيل الهاتف المحمول

قدرات االتصال

الصورة الذهنية للخدمة 
املبيعات وترويجها

واجهة املستخدم
التحقق من هوية املستخدم

برنامج االتصاالت املأمونة

الشبكة 
الالسلكية

إدارة احلسابات
التصريح بإجناز املعامالت

شبكة وكالء 
التحويل النقدي

حسابات 
بنكية

•

•

•

•
•

•
•

•

•



19

تؤديها شركة تشغيل الهاتف المحمول بالنيابة عن البنك الراغب في 

تقديم خدمات مصرفية متنقلة لعمالئه. ويقدم الشكل 3 عرضا موجزا 

للخدمات والمنافع المتوقعة التي يمكن أن تحصل عليها البنوك من 

شراكتها مع شركات تشغيل الهواتف المحمولة.

سوف يحتاج أي بنك، كحد أدنى، إلى شراء قدرات االتصال الالسلكي 

من شركة تشغيل الهاتف المحمول. وعلى أساس هذا الغرض وحده، 

ال يُشترط إقامة أية عالقة خاصة بين البنك وشركة تشغيل الهاتف 

المحمول، على افتراض أن الشركة تقوم باستخدام إحدى الخدمات 

 SMS المتاحة للجمهور العام بشأن قنوات حامل البيانات )مثل نظام

أو GPRS أو ربما USSD(. إذ يستطيع البنك وعمالؤه االستفادة من هذه 

الخدمة الهاتفية المتنقلة بالشروط التجارية العادية.

هذا هو ما يتعين على البنوك أن تفعله عموما عند عرض خدمات 

معلوماتية محضة )رسائل التسويق، والتنبيهات عبر الرسائل القصيرة( 

على عمالئها.

وتتمثل الخطوة التالية أمام البنوك في البحث عن خدمات الرسائل 

القصيرة التي تقدمها شركة تشغيل الهاتف المحمول: الوصول إلى 

ذاكرة بطاقة )SIM( الستخدام مفاتيح الشفرة وخدمة قائمة الخيارات 

في الهاتف. وتقوم شركة تشغيل الهاتف المحمول عبر األثير بتفعيل 

وتحديث أجهزة الهاتف. ويؤدي ذلك، من منظور البنك، إلى تحسين 

تجربة العمالء وتعزيز أمن المعامالت المصرفية عبر الهاتف المحمول. 

وعلى أقل تقدير تحصل كافة الخدمات المستندة إلى تقنية )STK( على 

مساندة بهذا المستوى من شركات تشغيل الهواتف المحمولة.

وقد يتطلع البنك إلى قيام شركة تشغيل الهاتف المحمول بعرض 

استضافة برنامج أكثر تكامال لالتصاالت المأمونة، تقوم الشركة 

بموجبه بإدارة جميع االتصاالت بين العميل من استخدامات بطاقة 

)السيرفر( في  التلقائي  التوجيه  )SIM( على طول المسار إلى نظام 

مكتب العمليات المساندة بالبنك. ويضطلع البنك بصورة تامة بتنفيذ 

األعمال  قناة  أن  لدرجة  االتصاالت،  لجميع جوانب  الخارجي  اإلسناد 

المصرفية عبر الهاتف المحمول تصبح، بقدر ما يتعلق األمر بالبنك، 

شبيهة بنهر المعامالت المتدفقة إلى البنك من أعلى إلى أسفل عبر 

أنبوب واحد. ويحتفظ البنك فقط بالعمليات المصرفية البحتة.

وقد يمضي البنك إلى ما هو أبعد من ذلك ويطلب فعليا من شركات 

تشغيل الهاتف استضافة برنامج لألعمال المصرفية عبر الهاتف 

المحمول. فتتم استضافة النظام المصرفي األساسي وإدارته من 

قبل شركة تشغيل الهاتف المحمول التي تقوم بإعطاء التصاريح 

البنك.  عن  بالنيابة  المصرفية  المعامالت  إنجاز  على  والموافقات 

ويمتلك البنك الحسابات المصرفية )التي تظهر في دفتر األستاذ العام( 

ولكنه يعطي تفويضا لشركة تشغيل الهاتف المحمول إلدارة هذا 

النظام. وبهذه الطريقة فإن شركة تشغيل الهاتف تقوم فعليا من 

األلف إلى الياء بتنفيذ الخدمة المصرفية المتنقلة بالنيابة عن البنك 

 .)white-label service ولصالحه )أي ما يُعرف بخدمة العالمة البيضاء

 Smart باستخدام شركة )Banco de Oro( وفي الفلبين يقوم مصرف

Communications لتشغيل برنامجه الخاص بالحسابات المدفوعة 

مقدما، ويتم التشغيل حسب الطريقة التي أشرنا إليها.

وهناك حاجة أيضا إلى التروي وإمعان النظر في نموذج المساندة/الدعم 

بين البنك وشركة االتصاالت. فالواقع أن أية مسألة متعلقة بالهاتف 

في شركة  االتصاالت  بمركز  هاتفيا  االتصال  إلى  المحمول ستؤدي 

تشغيل الهاتف المحمول، سواء كانت تلك المسألة مرتبطة أو غير 

مرتبطة بالتطبيقات المصرفية. وسوف يحتاج الطرفان إلى التعاون 

بشكل وثيق سويا لمعالجة قضايا خدمة العمالء، ولكن هناك سببا 

معقوال لقيام شركة تشغيل الهاتف بتقديم خدمة الخط األول لرعاية 

العمالء بالنيابة عن البنك فيما يتعلق بالتطبيقات المصرفية المتنقلة 

وإحالة حاالت إلى البنك على أساس المساندة على المستوى الثاني.

ويمكن أن تقوم شركات تشغيل الهواتف المحمولة أيضا بتقديم 

مساندة كبيرة في مجال التسويق. إذ يمكنها االشتراك في أنشطة 

التسويق المشترك الرامية إلى الترويج والمشاركة في بيع الخدمات 

المصرفية إلى عمالء الهاتف المحمول. وفي مقدور هذه الشركات 

أيضا استخدام شبكاتها الواسعة النطاق من المتاجر ووحدات إعادة 

البيع في ضم العمالء إلى قوائم مستعملي الخدمة المصرفية. عالوة 

على ذلك، يمكن أن يقوم البنك، من خالل تقديم الهواتف المحمولة 

المتميزة، بخلق عرض بديل ينطوي على عوامل جذب مباشرة للعمالء 

المولعين بالهواتف المحمولة وماركاتها المميزة أكثر من شغفهم 

بالخدمات المصرفية.

وفي الحقيقة، فإن خدمات الحسابات المدفوعة مسبقا التي يقدمها 

)Banco de Oro( في الفلبين تتمتع فعليا باسم تجاري متميز أعطته لها 

 .)SmartMoney شركة تشغيل الهاتف المحمول وهو )النقود الذكية

وتوجد نفس العالقة بين شركة MTN و Standard Bank في مشروعهما 

المشترك: إذ تشير عمليات تسويق الضمانات إلى األعمال المصرفية 

لشركة MTN، مع وجود عبارة تحتها بالخط الصغير توضح أن هذه 

.”Standard Bank العمليات تمثل “قسم تابع لـ

وأخيرا، يمكن أن تقوم شركة تشغيل الهاتف المحمول باستخدام 

شبكة بائعي بطاقات شحن أرصدة الهاتف المدفوعة مسبقا ونقاط 

إعادة البيع كشبكة من وكالء إيداع وسحب األموال من أجل مساندة 

خدمة األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول. ويمكن أن تكون شركة 

تشغيل الهاتف المحمول “الجهة القائمة بالتعريف واإلعالن” بالنسبة 
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لشبكة التوزيع، أو يمكنها أداء وظيفة مدير الشبكة. ويوجد مثال وثيق 

الصلة بهذا الموضوع وهو بنك Tavrichesky في روسيا الذي يستخدم 

عناصر شبكة التوزيع الخاصة بشركة Beeline للهاتف المحمول 

 )Pay Cash كوكالء لإليداع والسحب النقدي المرتبط بخدمة )ادفع نقدا

التابعة للبنك. وتفكر إحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول في 

باكستان في تقديم عرض لبنك التعمير )Tameer( بشأن استخدام 

شبكة التوزيع الخاصة بها في توزيع بطاقات )SIM( وخدمة مرتكزة 

على تقنية )STK( إليداع وصرف األموال.

وهناك دور آخر يمكن أن تؤديه شركة تشغيل الهاتف المحمول: وهو 

إصدار الحسابات وحفظ سجالت األموال العائمة. وعند هذه النقطة، 

تعتبر شركة تشغيل الهاتف المحمول الوسيط المالي وليس هناك 

أي دور للبنك. وهذا هو واقع الحال بالنسبة لخدمة G-Cash في الفلبين 

و M-PESA في كينيا حيث تقوم شركتا تشغيل الهاتف المحمول 

وحدهما.  تامة  بصورة  الخدمة  هذه  بتقديم   Safaricom و   Globe

وتُحفظ األموال العائمة باسم شركة تشغيل الهاتف لدى بنك أو أكثر 

من البنوك المتعاملة معها.

وعلى الطرف اآلخر، يمكن أن يسعى البنك إلى أداء بعض أدوار سلسلة 

القيمة “التقليدية” لشركة تشغيل الهاتف المحمول ويصبح وحدة 

ـ من خالل القيام  فعلية من وحدات تشغيل شبكة الهاتف المحمولـ 

أساسا بشراء الوصول بالجملة لشبكة تشغيل الهاتف واالحتفاظ 

شركة  وتقوم  التجاري.  اسمه  تحت  المتنقلة  الهاتفية  بالخدمة 

تشغيل الهاتف بشكل أساسي بتقديم الخدمة المصرفية المتنقلة 

بالنيابة عن البنك ولصالحه )وهو ما يُعرف بخدمة العالمة البيضاء 

white-label service(. وقد قام Bankinter في أسبانيا بتوسيع نطاق 

هذا النموذج، لدرجة أنه يقوم بتقديم بطاقات SIM الخاصة به والتي 

يمكن تحميل التطبيقات الخاصة به عليها بصورة مستقلة تماما عن 

شركة تشغيل الهاتف المحمول.

األطراف  من  اثنين  أوضاع  ببحث  مناقشتنا  في  الحد  هذا  إلى  قمنا 

الفاعلة: البنك أو مؤسسة التمويل األصغر وشركة تشغيل الهاتف 

المذكورة  الوظائف  بعض  تؤدي  ثالثة  أطرافا  هناك  أن  إال  المحمول. 

بالنيابة عن البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول.

أو شراء  الالسلكي  االتصال  باستخدام قدرات  البنوك  فعندما تقوم 

خدمات الرسائل القصيرة بالجملة، فإنها تستطيع عندئذ التعاون 

مع شركات “البوابات اإللكترونية” المختلفة التي لها اتصال مباشر 

بشبكة تشغيل الهاتف المحمول.14 وعندما تبحث البنوك عن تقديم 

تطبيقات بطاقة SIM عبر األثير، فإنه يمكن تطوير تلك التطبيقات من 

جانب البائع لصالح البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول. ويقوم 

البائع بتطوير الحل لصالح البنك فقط أو في إطار ترتيبات شراكة بين 

البنك وشركة تشغيل الهاتف المحمول. وعندما يبحث البنك عن 

تنفيذ برنامج لألعمال المصرفية المتنقلة المستضافة، فإن البائع 

عادة يعمل مع شركة تشغيل الهاتف المحمول أو يدير الحل الموجود 

بالفعل لدى الشركة.

ويوجد أيضا سيناريو آخر قابل للتطبيق: وهو موقع لطرف ثالث يخدم 

كبرنامج لألعمال المصرفية المتنقلة المستضافة لصالح البنوك من 

جهة وشركات تشغيل الهاتف المحمول من الجهة األخرى. ويكون بائع 

البرنامج مسؤوال في هذه الحالة عن ترتيب وتنسيق األوضاع مع شركات 

تشغيل الهاتف المحمول التي تقوم بتسويق الحل لبنوك متعددة. ومن 

ثم فإن بائع البرنامج يخلق مزايا اقتصادية مواتية للبنوك األصغر حجما 

ومؤسسات التمويل األصغر، بل وللشركات األصغر حجما العاملة في 

مجال تشغيل الهاتف المحمول.

إلى  األصغر  التمويل  ومؤسسات  حجما  األصغر  البنوك  تحتاج  وال 

إقامة عالقات فردية مع شركات تشغيل الهاتف المحمول، عالوة على 

وبالنسبة  الخاصة بها.  البرامج  إلى امتالك وتشغيل  عدم حاجتها 

وظيفة  البرنامج  يتضمن  أن  يمكن  الصغر،  الشديدة  للمؤسسات 

المحاسبة )وليس مجرد المدفوعات أو المعامالت(، وهو ما يؤدي إلى 

إعفاء المؤسسة األصغر من هذه األعباء فتتمكن من التركيز على 

اختصاصاتها األساسية.

للبنك  المتاحة  الخيارات  سلسلة  بتوضيح  المناقشة  هذه  قامت 

المحمول.  الهاتف  إقامة عالقة مع شركات تشغيل  بشأن كيفية 

ويمكن أن تمتد هذه السلسلة من شراء خدمات الرسائل القصيرة 

بالجملة إلى اإلسناد الخارجي الكامل لبنية أساسية مصرفية موازية. 

ويتوقف الخيار الواجب اتباعه من قبل البنك على مدى رغبته في دمج 

الخدمة المصرفية المتنقلة في خدماته األساسية، وقدرته على تنفيذ 

المشروعات المرتكزة على التكنولوجيا.

وبطبيعة الحال، من شأن الحل المرتبط بصورة محكمة ومقيدة مع 

شركة معينة لتشغيل الهاتف المحمول أن يؤدي إلى قصر استخدام 

الخدمة على المشتركين في شركة تشغيل الهاتف المحمول، وهو 

ما قد يؤدي إلى تضييق نطاق السوق. ولذا يجب على البنوك أن تقوم 

أيضا بموازنة الحاجة إلى الحلول العامة المتضمنة مجموعة من 

من  المزيد  العملية إلسناد  والجدوى  المختلفة  التشغيل  شركات 

الوظائف لشركة واحدة من شركات تشغيل الهاتف المحمول. والواقع 

أن استخدام قنوات التوزيع والتسويق الخاصة بشركة تشغيل الهاتف 

المحمول له أيضا آثار وتبعات من حيث اإليرادات: إذ يتم اقتسام الرسوم 

14   قد يكون لدى شركة تشغيل الهاتف المحمول نموذج مبيعات الجملة الذي يسمح ألطراف ثالثة باالتصال بمركز خدمات رسائلها القصيرة عن طريق واجهة محددة 
.)SMPP تسمى(
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بين شركة تشغيل الهاتف المحمول كاسم تجاري متميز، وشركة 

التشغيل كموزع، والبنك كوسيط مصرفي.

معالجة العوامل التنظيمية الرئيسية

هنالك مجموعة من العوامل التنظيمية الكبيرة التي تحدد مجال 

المنافسة على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وينبغي 

على مقدمي الخدمات بحث هذه العوامل بصورة متأنية. وتشتمل 

العوامل الواجب بحثها على ما يلي:

البنوك  على  المفروضة  التنظيمية  القيود  السحب:. 1  اإليداع/ 

بشأن إسناد وظائف اإليداع والسحب لطرف ثالث من مؤسسات 

التنظيمية  القواعد  إلى  االفتقار  أو  القيود  أن هذه  إذ  التجزئة. 

الواضحة بشأن استخدام الوكالء تلعب دورا في تحديد كيفية 

ذلك  في  بما  ــ  القائمة  التجزئة  لشبكات  البنوك  استخدام 

وحدات التوزيع التابعة لشركات تشغيل الهاتف المحمول ــ 

كنقاط للسحب واإليداع. وقد تتعلق هذه القيود بالجهة التي 

على  الهند،  في  يتعين  )إذ  مصرفيا  وكيال  تصبح  أن  يمكنها 

سبيل المثال، أن تكون تلك الجهة منظمة غير هادفة للربح(، 

البرازيل،  )ففي  الوكالء  تراخيص  إلصدار  األساسية  وبالشروط 

من  وكيل  كل  على  المركزي  البنك  موافقة  تأمين  يجب  مثال، 

الوكالء المشتغلين بأعمال اإليداع والسحب(، وطبيعة العقد 

المبرم بين البنك والوكيل.

: االلتزامات التنظيمية المفروضة على  قاعدة “اعرف عميلك”. 2

عميلك”،  “اعرف  بقاعدة  عمال  العمالء  معرفة  بشأن  البنوك 

على  البنوك  وقدرة  بالمعامالت،  الخاصة  السجالت  وحفظ 

مؤسسات  بين  من  خارجي  ثالث  لطرف  الوظيفة  هذه  إسناد 

المصرفية  األعمال  اعتمدت  التي  للبنوك  وبالنسبة  التجزئة. 

أو في  اإلفتراضي”  “البنك  نهج  بموجب  المحمول  الهاتف  عبر 

إطار حملة االنتشار، يمكن أن تؤدي قواعد “اعرف عميلك” إلى 

فرض أعباء ثقيلة بشأن تسجيل العمالء بدقة نظرا لعدم وجود 

الالزمة إلجراء  الموظفين  المادية ومجوعات  البنية األساسية 

إلى  البنوك  هذه  وتحتاج  العمالء.  مع  الشخصية  المقابالت 

وصارمة  عملية  حلول  إليجاد  المنظمة  الجهات  مع  التعاون 

بدرجة كافية في ضوء المخاطر المتوقعة.

: القواعد المعنية  3 .)E-banking( المعامالت المصرفية اإللكترونية

ذلك  في  بما  اإللكترونية،  التجزئة  معامالت  قنوات  باستخدام 

البيانات، والمحافظة على السرية  الحد األدنى لمستويات أمن 

وخصوصية العمالء، ومطالبات/شكاوي العمالء وآليات المعالجة 

واإلصالح والتعويض، والقواعد األخرى الخاصة بحماية المستهلك. 

ويفيد وضوح القواعد التنظيمية بشأن هذه الجوانب في التأكيد 

وطمأنة البنوك بأن األنظمة التي تم بناؤها من قبل هذه البنوك لن 

تحتاج إلى إعادة الضبط والتعديل باستمرار كلما تم إصدار قواعد 

جديدة، ومساعدة البنوك على التقييم الدقيق للمخاطر القانونية 

المحيطة بتقديم األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول. ومن 

ناحية أخرى، ربما تفضل البنوك في المراحل األولية لبناء السوق 

عدم إفراط الجهات المنظمة في وضع القواعد في الوقت الذي 

تعمل فيه البنوك على تحقيق الدراية والمعرفة بالقضايا العملية 

ذات العالقة.

لقيود التنظيمية المعنية بإصدار الحسابات من قبل  اإلصدار: ا. 4

مؤسسات غير مصرفية، أو إسناد تشغيل الحسابات البنكية إلى 

جهات غير مصرفية. تسمح الجهات المنظمة في بعض األسواق 

أو ال تفرض حظرا صريحا يحول دون قيام شركات التشغيل نفسها 

بتقديم خدمات المدفوعات عبر الهاتف المحمول مثلما هو الحال 

بالنسبة لخدمة G-Cash في الفلبين أو M-PESA في كينيا. وربما 

تشعر البنوك أن ذلك األمر يؤدي إلى زيادة عدد المشتغلين بما يؤثر 

على أوضاعها التنافسية، إلى جانب أنه قد يؤدي إلى ضعف الحافز 

الذي يدفع شركة التشغيل إلى مساندة جهود البنوك المتعلقة 

القواعد  تؤثر  وقد  المحمول.  الهاتف  عبر  المصرفية  بالخدمات 

تسمح  أن  البنوك  مقدور  في  كان  إذا  ما  على  أيضا  التنظيمية 

لشركات تشغيل الهاتف المحمول باستضافة وإدارة حساباتها 

المالية، وهو أمر من شأنه تبسيط تنفيذ الحلول الخاصة باألعمال 

المصرفية عبر الهاتف المحمول )مثلما هو الحال بالنسبة لخدمة 

SmartMoney في الفلبين أو خدمة MTN المصرفية في جنوب 

أفريقيا(.

الضرائب:. 5 الضرائب المفروضة على خدمات االتصاالت السلكية 

والالسلكية. يمكن أن يؤدي ارتفاع المبيعات والضرائب الخاصة 

المفروضة على خدمات االتصاالت إلى تقييد استيعاب العمالء 

وإعاقة ازدياد عددهم. وقد قامت كينيا في عام 2006 بإلغاء الضرائب 

الخاصة التي كانت تفرضها على االتصاالت، وحدثت بالفعل زيادة 

كبيرة في استخدام الهاتف المحمول منذ ذلك الحين.

ما هو القدر المنشود لقابلية 
التبادل التشغيلي للخدمات

بالنسبة لمقدمي الخدمات مثل البنوك وشركات تشغيل الهاتف 

مقدمي  مع  العمل  ـــ  التشغيلي  التبادل  قابلية  تؤدي  المحمول، 

الخدمات األخرى في ظل إطار تجاري وفني متفق عليه ــ إلى خلق 
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فرص لتحسين الخدمات المتاحة للعمالء. إال أن ذلك الترتيب قد ينطوي 

على مفاوضات مطولة مع األطراف األخرى إلى جانب استثمارات كبيرة 

لتنفيذه.

وينتاب القلق أيضا الجهات المقدمة للخدمات التي تخشى أن يؤدي 

األخرى  الجهات  إلى  العمالء  انتقال  سهولة  زيادة  إلى  الترتيب  هذا 

المنافسة، فقد يستطيع العمالء بصورة أكثر سهولة أن يعثروا على 

تجارب وخبرات مماثلة لدى جهة أخرى قائمة بتقديم نفس الخدمة. 

واألهم من ذلك أنه إذا تم تقديم الخدمة بصورة مشتركة من قبل عدة 

جهات، فإن قاعدة انتماء العمالء والحفاظ على والئهم تصبح غامضة 

ومحاطة بهاالت ضبابية.

وهذه هي المعضلة: فأنت تريد أن يستفيد عمالؤك من الخدمات التي 

تقدمها جهات أخرى، ولكنك ال ترغب في استيالء اآلخرين عليهم. 

إذ أن “التعاون مع المنافسين” )تعاونك مع المنافسين المحتملين 

واستحقاقك “امتالك والء عمالئك( يمثل دائما مسألة شائكة. 

وهناك العديد من الطرق التي تتيح التبادل التشغيلي بين مقدمي 

الخدمات في سياق األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول. وسوف 

نبحث فيما يلي األنواع الخمسة الرئيسية للتبادل التشغيلي للخدمات 

مع شرح كيفية ارتباطها بالشركة المستخدمة في تشغيل الهاتف 

البنوك  بين  المشتركة  والمدفوعات  النقد  وخدمات  المحمول، 

والمقدمة للعمالء، والتطبيق المستخدم في األعمال المصرفية عبر 

الهاتف المحمول )انظر الجدول 4(.

الدروس المستفادة على الطريق

ترى  فكرة  المحمول  الهاتف  قناة  عبر  المصرفية  األعمال  تمثل 

معظم البنوك )وكثير من عمالء البنوك( أنها فكرة منطقية، ولكنها 

الحسابات  عالم  ففي  التنفيذ.  حيث  من  واالرتباك  للقلق  مثيرة 

منقولة  “معلومات”  عن  عبارة  األموال  أن  نجد  اليوم،  اإللكترونية 

من خالل شبكات االتصاالت. فتجربة العميل عند ماكينة الصراف 

ـ وهو يدخل الرقم السري الشخصي المحدد لهويته، ويختار  اآلليـ 

الفوري  بين خيارات مختلفة، مع شعوره  المطلوبة من  المعاملة 

والحيوية في تجربة  النشاط  بالرضا والسرور ــ هي تجربة تبعث 

استخدامنا الهاتف المحمول. ونحن نضع هواتفنا المحمولة في 

ومفاتيح  نقد  من  معنا  ما  مع  ـ  جيوبنا  ــ  للغاية  خاصة  أماكن 

منازلنا، مما يوحي بالقيمة الكبيرة التي نوليها للهاتف المحمول 

هو  المحمول  هاتفي  يكون  ال  فلماذا  عليه.  اعتمادنا  ومستوى 

محفظة نقودي؟

 

الجدول 4. اآلثار والتبعات التي تعرض لها مقدمو األنواع الخمسة الرئيسية للتبادل التشغيلي للخدمات

الخصائص الوظيفية بالنسبة 
للعمالء

األهمية بالنسبة للجهة المقدمة 
لألعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول

المتطلبات الخاصة بالتبادل التشغيلي 
للخدمات

يمكنني البدء في استخدام الخدمة 
المصرفية المتنقلة على هاتفي 

الحالي/ وبطاقة وحدة بيانات المشترك 
.SIM

استقاللية شركة تشغيل الهاتف: يمكن 
أن يحصل البنك على عمالء كانوا يتعاملون 
مع أية شركة من شركات تشغيل الهاتف 

المحمول

• مع  	STK إبرام اتفاقية على أساس تقنية
جميع شركات تشغيل الهاتف المحمول، أو
•استخدام برنامج للخدمة غير معتمد على  	

USSD مثل برنامج ،STK نظام
•تمرير الخدمة عبر برنامج مشترك للهواتف  	

المحمولة

يمكنني إرسال وتلقي األموال إلى/ ومن 
أي شخص باستخدام الحساب البنكي.

الوصول إلى نظام وطني للمدفوعات من خالل عرض القدرات الكاملة إلنجاز المدفوعات
نظام التحويل اإللكتروني لألموال عند نقاط البيع 

 )EFTPOS(

يمكنني استخدام أرقام الهواتف 
المحمولة ألشخاص آخرين لتحويل 

أموال إلى حسابهم.

واجهة/وصلة بينية مريحة للمستخدم 
)عدم طباعة أرقام الحسابات(

الوصول إلى نظام وطني للمدفوعات بالطريقة 
أعاله، باإلضافة إلى قاعدة وطنية للمعلومات تربط 

أرقام هواتف العمالء وأرقام حساباتهم البنكية

يمكنني استخدام هاتفي المحمول 
في اإليداع والسحب أو تحويل األموال 
بواسطة أية ماكينة للصراف اآللي أو 
وكيل مصرفي معتمد كنقطة للبيع.

خيارات الحد األقصى للسيولة بالنسبة 
للعمالء، بأدنى حد من تكاليف مناولة 

األموال الذاتية

•الوصول إلى نظام وطني للمدفوعات من خالل  	
)EFTPOS( نظام

•أدوات الصراف اآللي/ نقاط البيع مبرمجة  	
إلتاحة استخدام البطاقة الذكية الفعلية 

المدمجة في الهاتف؛ أو بطاقتين مع خدمة 
الهاتف المحمول

•اتفاقية تعاقدية مع الوكيل الحائز على  	
الشبكات
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ولكن دعونا نستعرض أوال آخر المستجدات على ساحة على عباس 

اسكندر وبنك التعمير: حيث قرر عباس أن قناة الخدمات المصرفية 

لخدمة  المتاحة  الوحيدة  القناة  تكون  ربما  المحمول  الهاتف  عبر 

عمالئه في المناطق الريفية، ومن ثم فإنها ستكون عنصرا رئيسيا 

في استراتيجية النمو الجريئة. قام عباس وزمالؤه بتحديد مستوى 

المشاركة االستراتيجية مع شركة تشغيل الهاتف ونوع الحل القابل 

للتطبيق بعد استعراض الخيارات التكنولوجية )التي تم شرحها في 

القسم الثاني من هذه الورقة(. ثم قرر عباس استخدام الحل المعتمد 

إلى  البداية  من  لألمن  أعلى مستوى  يتيح  والذي   ،STK تقنية  على 

النهاية، ولكنه يتطلب أيضا شراكة أكثر تكامال مع شركة تشغيل 

الهاتف المحمول.

ومن ثم قرر عباس استخدام شبكة توزيع البطاقات المدفوعة مسبقا، 

وهي واحدة من أكبر شبكات التجزئة في باكستان، المعنية بتوزيع 

النقدي.  والسحب  وبالخدمة كنقاط لإليداع  الجديدة   SIM بطاقات

وعلى الرغم من أنه سيتم على األرجح االشتراك في السمة التجارية 

المميزة بين شركة تشغيل الهاتف المحمول وبنك التعمير، إال أن 

االسم التجاري المميز لشركة تشغيل الهاتف سيكون أكثر بروزا، 

وسوف يساعد في تسويق الخدمة للماليين من مستخدمي الهواتف 

المحمولة الذين ليست لهم أية عالقة رسمية باألعمال المصرفية 

والذين يعرفون جيدا االسم المميز لشركة تشغيل الهاتف المحمول.

بتنفيذ  وقامت  الرائد  ومثاله  عباس  حذو  حذت  قد  البنوك  أن  وبما 

استراتيجياتها المعنية بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، 

فإننا نقدم هنا بعض “الدروس المستفادة على الطريق”.

سوف تكون فرصة األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول الفرصة 

األكبر من نوعها بالنسبة للبنوك المعنية باتجاهات تحقيق النمو. 

وبالتالي فإنه ينبغي على البنوك الرامية إلى تحقيق النمو السريع 

أن تحقق استفادة واسعة النطاق من تحالفاتها االستراتيجية مع 

من  العديد  من  مستفيدة  المحمول،  الهاتف  تشغيل  شركات 

االستفادة  البنوك  الشركات. ففي مقدور  لتلك  الرئيسية  األصول 

التي تتمتع بها شركة  الكبيرة للتغطية الالسلكية  القدرات  من 

لألجهزة  النطاق  الواسع  واالستخدام  المحمول  الهاتف  تشغيل 

فروع  إقامة  بدون  واالنتشار  للتوسع  برنامج  إطار  في  الالسلكية 

بنكية )مثل االستفادة من موظفي نقاط البيع في المحال والمتاجر 

للعمل كوكالء مصرفيين(. وتجدر اإلشارة إلى أن العوامل االقتصادية 

المال  ورأس  البنكية،  الفروع  على  المبني  المصرفي  للعمل 

بكثافة  المأهولة  البنكية  الفروع  بيئة  تحبذ  الكبيرة،  والتكاليف 

المعامالت  بإجراء  القائمين  العمالء  السكان وخصوصاً  عالية من 

المصرفية ذات القيمة األكثر ارتفاعا. ولكن البنوك يمكنها أيضا 

االستفادة من شبكات التوزيع الكبيرة المتعددة المستويات التي 

توسعها  تحقيق  في  المحمول  الهاتف  تشغيل  شركة  تملكها 

وانتشارها عبر الوكالء المصرفيين.

وبما أن شركات االتصاالت السلكية والالسلكية تتمتع بفعالية 

ونفوذ مؤثر في مجال األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، 

فإن البنوك في حاجة إلى الجلوس مع هذه الشركات للتفاوض 

معها. إذ تحتاج البنوك إلى التعاون مع شركات تشغيل الهواتف 

المحمولة، إذا كانت راغبة في خلق خدمات مصرفية متنقلة تتسم 

السرعة  إلى جانب  للعمالء،  والمرونة  الراحة  من  أكبر  قدر  بتوفير 

في  المحمولة  الهواتف  تشغيل  شركات  تحكم  أن  إال  واألمن. 

بطاقات SIM، عالوة على جاذبية نفوذ شبكات توزيعها، يجعلها في 

وضع تفاوضي قوي. ولعل من شأن ذلك أن يخلق تحديات ال يستهان 

التي قد تلمس صعوبة كبيرة في  البنوك األصغر حجما  بها أمام 

القائمة  القوية  الشركات  مع  الصحيح  االتفاق  إبرام  إلى  التوصل 

بالذات  البنوك  تتعرض هذه  ربما  أو  المحمولة،  الهواتف  بتشغيل 

ويمكن  المفاوضات.  مائدة  إلى  الوصول  في  والمعاناة  للصعوبة 

أن يفضي هذا األمر أيضا إلى خلق التوتر والضغوط نتيجة لمبدأ 

التبادل التشغيلي للخدمات عبر سلسلة من الشبكات، نظرا لعدم 

إمكانية إقامة عالقات محكمة مع كل الشبكات دون استثناء.

وسوف تظل السيولة )التحويل إلى/ ومن النقد( بمثابة الركيزة 

المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  لقيمة  األساسية 

للعمالء. فالحصول على القيمة القصوى للمعامالت عن بعد ــ 

يبدأ  ــ  طرفية  إنترنت  كوحدة  المحمول  الهاتف  استخدام  عبر 

النقد في حساباتهم المصرفية.  الناس بحفظ المزيد من  بإقناع 

الطرق  من  الكثير  هناك  أن  الناس  يرى  عندما  ذلك  يحدث  وربما 

المدفوعات،  للغة  وطبقا  األموال.  وسحب  صرف  لهم  تتيح  التي 

هناك حاجة ماسة إلى وجود شبكة قبول عريضة النطاق. فبمجرد 

إقامة شبكة إيداع وسحب األموال، سوف يزداد وضوح قيمة إنجاز 

المعامالت المصرفية عن بعد. وربما يكون هناك بديل للنقد، ولكنها 

ستكون عملية تدرجية إلى حد كبير.

أما البنوك الراغبة في استخدام المعامالت المصرفية المتنقلة، 

من أجل الوصول إلى العمالء غير المتعاملين مع البنوك، فتحتاج 

إلى إقامة شراكات قوية من أجل الترويج الجماعي لهذه الخدمة 

في أوساط عريضة من السوق. والواقع أن معظم البنوك ال تملك 

السوق  في  المكثف  التسويق  حمالت  إنجاز  على  الذاتية  القدرة 

لألعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول. ومن ثم فإن البنوك الراغبة 

في استخدام األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، للوصول إلى 

العمالء الذين ال تغطيهم البنوك، تحتاج إلى الحصول على قنوات 

التسويق واألسماء التجارية الموثوقة من قبل هؤالء العمالء المحرومين 

من استخدام األعمال المصرفية. وبخالف معظم البنوك، فإن شركات 
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تشغيل الهاتف المحمول تقوم تقليديا باستخدام نهج استهداف أكبر 

فئات من المستهلكين والعمالء في السوق، وتهدف هذه الشركات إلى 

مد يدها في جيب كل مواطن.

ويجب على البنوك أن تتعلم من نهج التسويق المكثف الذي تتبعه 

شركات تشغيل الهاتف المحمول، أو اتباع طريقة أفضل هي الدخول 

في شراكة مع تلك الشركات ــ في جانب التسويق وتقديم السلع 

الخدمية المتميزة، وليس جانب تقديم الخدمات الفنية فحسب. ولعل 

هناك أيضا أنواع أخرى من مقدمي الخدمات أو تجار التجزئة الذين يمكن 

أن تسعى إليهم البنوك كشركاء في التسويق.

ال تثير األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول أية قضايا جديدة 

متعلقة باألمن؛ ولكن ضمان توفر مستوى األمن المالئم من خالل 

مزيج من التكنولوجيا وعمليات التشغيل يظل أمرا بالغ األهمية. 

ففي مقدور أي بنك يمتلك قناة لألعمال المصرفية عبر اإلنترنت أن 

يقوم اآلن بتقديم خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول: فكل ما 

سيحتاجه البنك هو “إعادة تشكيل” محتوى العمل المصرفي عبر 

الدخول  سهولة  إلتاحة   ،WAP نظام  إلى   HTML نظام  من  اإلنترنت 

ومتصفحي  الصغيرة  الشاشات  ذات  األجهزة  قبل  من  واالستعمال 

الشبكة عبر الهاتف المحمول.

الجدير بالذكر أن الحلول األمنية لمشكلة األعمال المصرفية عبر 

اإلنترنت )وأهمها مسألة االتصاالت من خالل جهاز العميل عبر شبكة 

ال يمكن االفتراض بأنها مأمونة بصورة تامة( تنطبق بنفس الدرجة 

على األعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول. عالوة على ذلك، تتيح 

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول فرصة استخدام الحلول 

األمنية المستندة إلى تقنية بطاقات SIM التي تعتبر مناظرة لنموذج 

استخدام  حيث  من   )ATM( لألموال  التلقائي  والصرف  اإليداع  آالت 

 .)SIM بطاقة  في  أو مدمجة  )بطاقات مصرفية حقيقية  البطاقات 

وبصرف النظر عن المستويات األمنية للحلول الفنية، فإن شركات 

إجراءاتها  أن  ضمان  إلى  تحتاج  سوف  المحمول  الهاتف  تشغيل 

التشغيلية لن تفتح أي مجال للتعرض للمخاطر.
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تقنية )STK ( باستخدام قناة التقنية المستخدمة
 )SMS( حمل بيانات بطاقة

نظام SMS األصلي )يتم العمل 

بنظام STK، ولكن لم تتم 
مناقشته هنا( 

تقنية )STK ( باستخدام قناة 
 )SMS( حمل بيانات بطاقة

USSD نظام

نوفمبر/تشرين الثاني 2004 ديسمبر/كانون األول 2003متى بدأ؟
تجريب في 2006، تدشين في 

إبريل/نيسان 2007 

نوفمبر/تشرين الثاني 2005

دوالر أمريكي = 6.8 راند جنوب أفريقيدوالر أمريكي = 64 شلنا كينيادوالر أمريكي = 42 بيزودوالر أمريكي = 42 بيزوسعر الصرف مقابل الدوالر األمريكي

األطراف الفاعلة

من هو صاحب االسم التجاري المميز 
للخدمة؟

Smart Communications نظام 
 Smart Money فرع مملوك ،GXchange )GXI(

 ،Globe Telecom بالكامل لـ
GCash نظام

شركة سفاريكوم التابعة 

M-PESA لشركة فودافون، نظام

WIZZIT )بمساهمة من المؤسسة الدولية 

) Oiko Credit و Africap للتمويل، وشركة

ما هي شبكات الهاتف المحمول 
التي يمكن أن يستعملها 

المستخدمون؟

Globe أو Touch Mobile وهو Smart فقط
أحد فروع

Globe Telecom

شركة Safaricom )يمكن إرسال 
التحويالت إلى مستخدمي أي 

شبكة للهاتف المحمول(

أي نظام

إعفاء فردي 17 حساباحسابات مدفوعة مسبقا حسابات مدفوعة مسبقاحسابات مدفوعة مسبقا ما هي أنواع الحسابات المعروضة؟

ما هي الجهات القائمة باإلصدار؟
Banco de Oro، وتحفظ البيانات 

من قبل نظام Smart على 
السيرفر الخاص به 

GCash نظام
شركة )M-PESA( االئتمانية، 

وشركة )Vodafone( هي الوصي 
عليها

 )South African Bank of قسم تابع لـ
Athens( – )SABA(

ما هو الترخيص الذي في حوزة 
جهة اإلصدار؟ وما هو االحتياطي أو 

متطلبات رأس المال؟

رخصة مزاولة كافة األعمال 
المصرفية

.)Banco de Oro( 

ترخيص كوكيل تحويالت، يتم 
إيداع أرصدة مدفوعة مسبقا 

بالكامل كحساب مجمع )باسم 
GXI(( في 16 بنكا مرخصا

أنظمة غير مرخصة، لكن يتم 
إيداع أرصدة مدفوعة مسبقا 
بالكامل كحساب مجمع في 

البنك )البنك التجاري األفريقي(

رخصة مزاولة كافة األعمال المصرفية، مع 

17 إعفاء، يحد من متطلبات اعرف عميلك 

مقابل معرفة الرصيد، وإجراء المعامالت، 
وقيود أخرى على الحسابات

ما هي شبكات الدفع المستخدمة، 
ومن يديرها؟

برنامج Smart للمعامالت بين 

المستخدمين، وقامت بوضعه 
شركة GFG؛ وماستركارد 

للمعامالت بالبطاقات في نقاط 
البيع

برنامج خاص لنظام )GXI(، قامت 
)Utiba( بإعداده شركة

برنامج خاص لشركة 
)Safaricom( )BankServ( ثم نظام ،Bank of Athens

لتحويل المدفوعات، بما في ذلك قيام 
)Mastercard( و )WIZZIT( بتطوير نظام 

خاص يربط البيانات الواردة عبر خدمة 

)USSD( بالنظام المصرفي األساسي للبنك، 
ويوضح قائمة الخيارات على جهاز هاتف 

العميل

فتح الحسابات

أين وكيف يسجل العمالء لتلقي 
الخدمة؟

تعبئة المستخدم للنموذج 
في مركز )Smart( لالتصاالت 

الالسلكية، وإبراز بطاقة هوية 
صالحة لالستخدام؛ ويمكن 

تفعيل خدمة )OTA( أيضا.

من هاتف محمول بإرسال رسالة 
قصيرة بكلمة )REG تسجيل( 

ثم الـ )PIN( واسم األم، واالسم 

األول واسم العائلة، وعنوان 

اإلقامة، ورقم التليفون األرضي

لدى وكيل)M-PESA(، يقدم 
المستخدم االسم مع إبراز 

البطاقة الشخصية أو رقم جواز 

السفر، ورقم التليفون

لدى خدمة )WIZZkids( للهاتف الجوال أو 

محالت )Dunn’s( للمالبس، مع ذكر االسم 
وتاريخ الميالد ورقم البطاقة الشخصية 

الوطنية

متى يمر العميل بإجراءات "اعرف 
عميلك" ومن يقوم بتطبيقها؟

في مركز )Smart( لالتصاالت 

الالسلكية عند تقديم الطلب، 
أو قبل أية سحوبات نقدية أو 

مشتريات

عند إجراء أول معاملة نقدية 

)سحب أو إيداع(، وتتم اإلجراءات 

بمعرفة الوكيل، مع إبراز 
المستخدم بطاقة الهوية 

عند الوكيل وقت تقديم الطلبوتعبئة نموذج من صفحة واحدة.

عن طريق خدمة )WIZZkids( وقت تقديم 

الطلب، مع متطلبات كبيرة لقاعدة اعرف 
عميلك: )اعرف عميلك بشأن األرصدة: 

25 ألف راند، اعرف عميلك بشأن إنجاز 
المعامالت: 5 آالف راند.

شروط فتح الحساب والرسوم 
المطلوبة

مجانا لألعمال المصرفية عبر 

الهاتف المحمول، و220 بيزو 

للبطاقة، وال حد أدنى لإليداع
مجانا، وليس هناك حد أدنى 

لإليداع
مجانا، وليس هناك حد أدنى 

لإليداع

40 رانداً في البداية )للبطاقة ودليل 

المستخدم(، وليس هناك حد أدنى لإليداع

ما هي التجهيزات المطلوبة من 
العميل لخدمة الهاتف المحمول؟

 )64K SIM( قد تكون بطاقة
مطلوبة )ويمكن تحميل تقنية 

STK عبر األثير(
ال شيء )تستند إلى الرسائل 

)SMS القصيرة

مطلوب بطاقة )SIM(جديدة مع 
قائمة سابقة التحميل )تطبيق 

ال شيء )تستند إلى خدمة الرسائلSTK) USSD السابق التحميل(

كيف يحصل المستخدم على رقم 
تحديد الهوية؟

يختاره المستخدم؛ في أول مرة 

الستخدام قائمة STK، يُطلب 
من المستخدم إدخال رقم 

سري يتم تخزينه فيما بعد في 
SIM بطاقة

يختاره المستخدم في وقت 
التسجيل

يتلقى المستخدم رسالة قصيرة 

بها رقم سري مبدئي، وعند أول 
مرة لالستخدام يقوم المستخدم 

بإدخال رقم سري مبدئي ورقم 
الهوية ثم يُطلب منه إدخال رقم 

يختاره المستخدم في وقت التسجيلسري جديد
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حفظ الحسابات

هل هناك حدود لحجم الحساب؟
50 ألف بيزو كحد أقصى في 

المحفظة
40 ألف بيزو كحد أقصى في 

50 ألف شلن كحد أقصىالمحفظة
25 ألف راند كحد أقصى، وبخالف ذلك تنشأ 

الحاجة إلى تطبيق قاعدة اعرف عميلك

هل هناك رسوم متكررة أو رسم 
صيانة؟

تكلفة االشتراك السنوي فقط 
الالاللبطاقة الخصم

هل يتم تعويض الحسابات؟ من 
يحفظ األموال العائمة؟

ال يتم تعويضها، ويحتفظ البنك 
المصدر باألموال العائمة

 )GXI( ال يتم تعويضها، وتحتفظ
باألموال العائمة

ال يتم تعويضها، وتحتفظ 
)سفاريكوم( باألموال العائمة

تدفع فائدة لألرصدة الكبيرة، ويحتفظ بنك 

)SABA( باألموال العائمة، ويتم اقتسام 
)WIZZIT( الفائدة على األموال العائمة مع

التحويل اإللكتروني لألموال )تقنية الند للند األساسية(

هل هناك قيود على حجم وعدد 
100 ألف في الشهرومرات تكرار المعامالت؟

100 بيزو كحد أدنى للمعاملة 
وحد أقصى 10 آالف بيزو 

للمعاملة، 40 ألف بيزو في 

35 ألف شلن كحد أقصىاليوم، 100 ألف بيزو في الشهر

نعم تنطبق قيود بشأن 17 حسابا معفاة، 

ورصيد بحد أقصى 25 ألف راند، وأقصى حد 
للمعاملة 5 آالف راند

كيف يبدأ المستخدم إنجاز 
المعاملة؟

يختار المستخدم نوع المعاملة 

من قائمة )STK( على هاتفه، 
فيتلقى تعليمات بشأن البيانات 

الضرورية، كل معلومة على حدة 

)كرقم الهاتف، والمبلغ، والرقم 
الشخصي السري( ثم يُعرض 
عليه ملخص المعاملة لكي 

يؤكدها قبل إرسالها في رسالة 
)SMS( قصيرة

يقوم المستخدم بإعداد رسالة 
قصيرة )SMS( بها المبلغ والرقم 

الشخصي السري ثم يرسلها 
إلى رقم: 10 2882+ يليه رقم 

الهاتف المحمول للمرسل

يختار المستخدم نوع المعاملة 

من قائمة )STK( على هاتفه، 
فيتلقى تعليمات بشأن البيانات 

الضرورية، كل معلومة على حدة 

)كرقم الهاتف، والمبلغ، والرقم 
الشخصي السري( ثم يُعرض 
عليه ملخص المعاملة لكي 

يؤكدها قبل إرسالها في رسالة 
)SMS( قصيرة

 يرسل المستخدم رسالة )USSD( بها 
الرموز الخاصة بالمعاملة )من قائمة متاحة 

للمستخدمين(، فيتلقى تعليمات بإرسال 
رقم هاتفه والمبلغ والرقم السري في رسائل 

)USSD( منفصلة ثم يُعرض عليه ملخص 
المعاملة لكي يؤكدها قبل إرسالها

كيف يوافق المستخدم على 
المعاملة؟ وكيف يتم التحقق من 

شخصيته؟

الرقم الشخصي السري الذي 
يدخله المستخدم ال يكون 

ظاهرا ويتم التأكد من صحته 
)SMS( بواسطة تقنية

يقوم المستخدم بإدخال رقمه 
 )SMS( السري في طلب بواسطة

وال يكون الرقم ظاهرا؛ وتظل 
الرسائل في سجل الرسائل 

بالهاتف ما لم يتم حذفها

الرقم الشخصي السري الذي 
يدخله المستخدم ال يكون 

ظاهرا ويتم التأكد من صحته 
)SMS( بواسطة تقنية

يذهب الرقم الشخصي السري إلى الشبكة 

في رسالة )USSD(، وال يتم تخزين الرسالة 
في قائمة الرسالة على هاتفة

WIZZIT بالنيابة عن بنك )SmartGXISafaricom)SABAمن يعتمد إنجاز المعاملة؟

كيف يتم إخطار المرسل 
والمستفيد بالمعاملة؟

يتلقى كالهما تأكيدا بواسطة 
)SMS( تقنية

يجب على المستفيد قبول 

التحويل أوال، ويتلقى كالهما 
)SMS( تأكيدا بواسطة تقنية

يتلقى كالهما تأكيدا بواسطة 
)SMS( تقنية.)SMS( يتلقى كالهما تأكيدا بواسطة تقنية

هل يمكن للمستخدم إنجاز 
المعاملة من بطاقة )SIM(/هاتف 

خاص بشخص آخر؟

ال. ولكن يمكن للمستخدم إنجاز 
المعاملة باستخدام بطاقة 

الالماستركارد ذات العالقة

ال. ولكن يمكن للمستخدم إنجاز المعاملة 
باستخدام بطاقة ماستركارد ذات العالقة أو 

)SABA( في فروع بنك

من يقوم بالمراقبة واإلبالغ عن 
المعامالت المشبوهة؟

Smart بتفويض من البنك 
GXIالمصدر

Safaricom )وهي تطبق المعايير 
المتشددة لبريطانيا والواليات 

المتحدة
 )SABA( من خالل بنك WIZZIT تتحمل

المسؤولية أمام البنك المركزي

 بيزو 2.5رسوم التحويالت من شخص آلخر
ال يدفع المستخدم أية رسوم 
)SMS( غير بيزو واحد لرسالة(

30 شلنا كينيا )والرسم المحدد 
)SMS لرسالة

 WIZZIT 2.99 راند للتحويل إلى عمالء
اآلخرين؛ 4.99 راند للتحويل إلى آخرين )+ 

)SMS الرسم المحدد لرسالة

المعامالت إلى/ ومن غير المستخدمين والحسابات المصرفية األخرى للمستخدمين

هل يمكن أن يرسل المستخدمين 
الالأمواال إلى غير المستخدمين؟

أجل، يمكن للمستفيد صرف 
المبلغ من منافذ التجزئة بعد 

الرمز الكودي المرسل إلى هاتفة 
)SMS( نعمفي رسالة

هل يمكن أن يتلقى المستخدمون 
أمواال من غير مستخدمين؟

نعم )خدمة Padala المحلية( 
نعمالالمقابل رسم قدره 10 بيزوات

هل يمكن أن يسحب المستخدم من 
حسابات أخرى له في بنوك أخرى؟

نعم، من حسابات العميل في 
15 بنكا شريكا في المعامالت 

المصرفية عبر الهاتف المحمول
نعم، من بنوك مختارة فقط 

)BPI( نعم، من أي بنك عبر تحويل األموال إلكترونياًالمثل بنك

هل يسمح بالدفع لحسابات 
نعم، إلى أي بنكالالالالغير)طرف ثالث( المصرفية؟
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المعامالت التجارية الخاصة بالنقد أو شراء السلع

أداة نقطة البيعهاتف محمولهاتف محمولأداة نقطة البيع أو هاتف محمولما هي األداة التي يستخدمها التاجر؟

من يملك المتاجر؟

ماستركارد تملك نقاط البيع 

المرتكزة على البطاقات، وتملك 
Smart متاجر التجزئة المعنية 

GXIبالمعامالت النقدية
ال أحد )تعمل المتاجر كوحدات 

ماستركاردمعيارية لمعامالت الند للند(

من يبدأ شراء السلع عبر استخدام 
الهاتف المحمول وكيف؟

المتجر، يتلقى المستفيد 
رسالة SMS مع تحديد المبلغ 
الواجب دفعه ويؤكد المعاملة

المتجر، يتلقى المستفيد 
رسالة SMS مع تحديد المبلغ 
الواجب دفعه ويؤكد المعاملة 

بالرد في رسالة SMS )نعم + 
الرقم الشخصي السري(

القائم بالدفع )أي العميل(. ويتم 
التعرف على هوية المتجر من 

الطرف القائم بالدفعرقم الهاتف الخاص به

من يبدأ معامالت اإليداع النقدي 
المستندة الستخدام الهاتف 

المحمول وكيف؟

يقوم المستخدم بتعبئة 

قسيمة اإليداع، ويذهب 

للصراف، ويبرز بطاقة الهوية، 
فيقوم المتجر بإرسال الطلب في 

SMS رسالة

يقوم المستخدم بتعبئة 

قسيمة اإليداع، ويذهب للصراف، 

ويبرز بطاقة الهوية، فيقوم 
المتجر بإرسال طلب دفع الند 

SMS للند في رسالة

إجراءات مماثلة لمعاملة الند 

للند األساسية، ال يتم إعطاء 
إيصال ورقي

ال تنطبق)تتم الودائع عبر الفروع وماكينات 
 Postbank, ABSA, الصراف اآللي التابعة لـ

)SABA

من يبدأ معاملة السحب النقدي 
وكيف؟

يقوم المستخدم بتعبئة 

قسيمة اإليداع، ويذهب للصراف، 
ويبرز بطاقة الهوية

يقوم المستخدم بتعبئة نفس 

القسيمة، ويذهب للصراف، 

ويبرز بطاقة الهوية، ثم يرسل 
المستخدم طلب دفع الند للند 

SMS في رسالة

يعطي المستخدم رقم هاتفه 

للوكيل ويبرز بطاقة الهوية، ثم 
يختار "سحب نقدا" من قائمة 

STK، ويدخل رقم الوكيل، 

والقيمة النقدية، ورقمه 

الشخصي السري، فيصله على 
هاتفه ملخص للمعاملة لكي 

يؤكدها

ال تنطبق)يتم السحب من الفروع وماكينات 
 Postbank, ABSA, الصراف اآللي التابعة لـ

)SABA

رسوم الودائع النقدية

يدفع المستخدم %1 من قيمة 
اإليداع للصراف )يدفع الرسم 

المقرر إذا كان يستخدم بطاقة(

يدفع المستخدم %1 من قيمة 

المبلغ المودع، ورسما قدره 10 
مجانابيزوات كحد أدنى

يدفع المستخدم %1 من قيمة الودائع 
النقدية )4.99 راند كحد أدنى( ورسم موحد 

يبلغ 4.99 راند على إيداع الشيكات

رسوم السحوبات النقدية

رسم استخدام ماكينة الصراف 
اآللي 3 إلى 11 بيزو )حسب 
الجهة المالكة للماكينة(

يدفع المستخدم %1 من قيمة 

المبلغ المسحوب، ورسما قدره 
10 بيزوات كحد أدنى

 25 إلى 170 شلنا كينيا حسب 
حجم المعاملة

4.99 راند على استخدام ماكينات الصراف 
اآللي عالوة على 0.99 راند على كل 100 
راند؛ و 1.99 راند لتلقى نقد من المتاجر 

)كاش باك(

الخدمات األخرى المتاحة ورسوم المعامالت

إدارة الحسابات )تغيير الرقم 

الشخصي السري، معرفة الرصيد 
الخ(

مجانا بالنسبة لمعرفة الرصيد 
الدائن الجاري

 SMS بيزو واحد كتكلفة إرسال
بشأن الطلب

شلن واحد )باإلضافة إلى تكلفة 
)SMS رسالة

راند واحد لمعرفة الرصيد عبر الهاتف 

المحمول، و 5 شلنات لمعرفته عن طريق 
ماكينة الصراف اآللي

شراء بطاقات إعادة شحن رصيد 
30 بيزو كحد أدنىالهاتف المحمول

مجانا، مع رد %10 )كتشجيع( 
للمستخدمين أو لهاتف طرف 

مجانامجاناثالث

نعمال ينطبقنعمنعمدفع الفواتير

اإليداع المباشر للرواتب
 Smart نعم )مماثل لنموذج

)Padalaنعمال ينطبقفقط لموظفي البنوك الريفية

التحويالت الدولية
نعم بالتعاون مع 47 شريكا 

للتحويالت الخارجية في 19 دولة

نعم بالشراكة مع البنك المتحد 
لمزارعي جوز الهند أو الشركاء 

من سلسلة متاجر االمتياز مثل 
الال ينطبقمحال 11/7 إلتاحة اإليداع النقدي



وهو  ـ  ماس  إغناسيو  هم  الحالية  المركزة  المناقشة  مذكرة  مؤلفو 
مستشار في برنامج التكنولوجيا، وكابير كومار ـ وهو محلل تمويل أصغر 
الفقراء.  لمساعدة  االستشارية  بالمجموعة  التكنولوجيا  برنامج  في 
ويتقدم المؤلفان بالشكر إلى األشخاص التالين لما قدموه من مساعدة 

بيكينز من  ومارك  وهانا صديق،  إيفاتوري،  المذكرة: غوتام  تلك  إعداد  في 
بوتيس، وعباس علي  وديفيد  الفقراء،  المجموعة االستشارية لمساعدة 

اسكندر على المناقشات المفيدة للغاية معهم.

كثيراً ما يحال إلى مواد المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء في أعمال أخرى .  وفيما يلي صيغة مقترحة لالستشهاد بالبحث الحالي:
Mas, Ignacio, and Kabir Kumar. 2008. ”Banking on Mobiles: Why, How, for Whom?“ Focus Note 48. Washington, D.C.: CGAP, June.
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رجاء، ال تتردد في تبادل مذكرة 

المناقشة المركزة تلك مع 

زمالئك وال تتردد في طلب نسخ 

إضافية من هذه الدراسة أو غيرها 

في هذه السلسلة.

ترحب المجموعة االستشارية 

لمساعدة الفقراء بمالحظاتكم 

على هذه الدراسة.
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