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تدرك خطة العمل متعددة السنوات بشأن االشتمال املايل التي وافق عليها زعماء دول مجموعة العرشين 

يف قمة سول املنعقدة يف نوفمرب/ترشين الثاني 2010 التزامات الهيئات املعنية بوضع معايري القطاع املايل 

)SSBs( إزاء “مساندة االشتمال املايل” وتشجيع هيئات وضع املعايري عىل “اكتشاف املزيد من ...عنارص 

التكامل بني االشتمال املايل ونطاق اختصاصها )الهيئات(”. وتأتي هذه الدعوة لتتّوج فرتة شهدت وترية 

نمو رسيعة يف االعرتاف العاملي بأهمية توفري الخدمات املالية الرسمية آلالف املاليني من األشخاص يف جميع 

أنحاء العالم ممن يعانون يف الوقت الحايل من عدم القدرة عىل الوصول إىل هذه الخدمات عىل نحو كاف 

ــ وفرتة من اإلدراك املتنامي للدور بالغ األهمية الذي يمكن أن تقوم به هيئات وضع املعايري يف سد هذه 

الفجوة الخاصة بتوفري سبل الوصول إىل الخدمات املالية. ولتدعيم هيئات وضع املعايري يف هذا املوضوع 

الرشاكة  العرشين  مجموعة  أطلقت  األعم،  الوجه  عىل  املايل  باالشتمال  املعنية  العمل  لخطة  وتنفيذاً  املهم، 

العاملية من أجل االشتمال املايل )GPFI(، وهي منطلق شامل للجميع سواء لدول املجموعة أو البلدان األخرى 

بالتعلم من  امللتزمني  املبارشة  من غري دول املجموعة، وكذلك أطراف معنية أخرى من أصحاب املصالح 

خالل األقران، وتبادل املعارف، والدعوة ملساندة السياسات، والتنسيق بشأن االشتمال املايل.

التي أطلقها زعماء  القيام بمرشوعني نيابة عنها بناًء عىل الدعوة   ويف السنة األوىل لهذه الرشاكة، تم 

مجموعة العرشين من أجل االنخراط مع هيئات وضع املعايري: املرشوع األول هو 5 دراسات لحاالت قطرية 

أجل  من  )التحالف  املايل  االشتمال  أجل  من  العاملية  للرشاكة  التنفيذي  الرشيك  إرشاف  تحت  إعدادها  تم 

الهيئات  التي وضعتها هذه  املعايري واإلرشادات  الدراسات تطبيق  املايل(، حيث تستكشف هذه  االشتمال 

عىل املستوى القطري يف البلدان التي تتصدر السعي نحو تحقيق أجندة سياسات االشتمال املايل )الربازيل 

وكينيا واملكسيك والفلبني وجنوب أفريقيا(. أما املرشوع الثاني فهو وثيقة بيضاء بعنوان “ الهيئات العاملية 

تحت  إعدادها  تم  متناسبة.”  ومعايري  إرشادات  نحو  ــ  للفقراء  املايل  واالشتمال  املعايري  بوضع  املعنية 

إرشاف الرشيك التنفيذي للرشاكة العاملية من أجل االشتمال املايل )سيجاب(، وتعمل هذه الوثيقة عىل زيادة 

درجات الوعي ووضع إطار للقضايا من أجل إثراء العمل املتواصل الذي تقوم به الهيئات الخمس املعنية 

بوضع املعايري لدمج االشتمال املايل ضمن املعايري واإلرشادات التي يتم تطبيقها عىل نحو فعال عىل املستوى 

القطري.

 وتحرص كل من هذه الدراسات الخمس والوثيقة البيضاء إنجازات هيئات وضع املعايري حتى تاريخه 

والخطوات اإلضافية التي اتخذتها هذه الهيئات لتشجيع بيئة أكثر دعماً لالشتمال املايل. كما تقرتح هذه 

الدراسات والوثيقة املزيد من العمل بشأن املعايري واإلرشادات التي تضعها هذه الهيئات، وكذلك الرشاكة 

العاملية من أجل االشتمال املايل وأصحاب املصالح التابعني لها وآخرين من أجل إحراز املزيد من التقدم عىل 

صعيد تحقيق هذا الهدف املشرتك. 

تمهيد
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تم إعداد هذه املطبوعة نيابة عن الرشاكة العاملية لالشتمال املايل التابعة ملجموعة العرشين تحت إرشاف 

سيجاب بصفتها الرشيك التنفيذي لهذه الرشاكة. وتضمنت العملية التشاورية التي بناًء عليها تم إعداد هذه 

املطبوعة استخالص آراء ومدخالت غري رسمية يف مراحل التخطيط والصياغة من أفراد لهم صلة باألمانات 

الخمس لهيئات وضع املعايري، واستعراض أقران من ثالثة بلدان أعضاء يف التحالف من أجل االشتمال املايل 

التابع للرشيك التنفيذي للرشاكة العاملية من أجل االشتمال املايل )جهات تنظيمية مالية من كينيا واملكسيك 

والفلبني(، وموظفي وحدات فنية مختصة لدى البنك الدويل، وأربعة رؤساء مشاركني للمجموعة الفرعية 

للرشاكة العاملية من أجل االشتمال املايل املعنية بمبادئ مجموعة العرشين لالشتمال املايل واالنخراط القائم 

عىل اإلبداع واالبتكار، باإلضافة إىل املشاركة مع هيئات وضع املعايري )إندونيسيا وكينيا وكوريا والفلبني(، 

وموظفي مؤسسة التمويل الدولية بصفتها رشيك تنفيذي للرشاكة العاملية من أجل االشتمال املايل، وموظفي 

مكتب املستشارة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون التمويل الشامل صاحبة السمو امللكي األمرية 

من  البيضاء خرباء  الوثيقة  هذه  وأعد  غيتس.  ميليندا  آند  بيل  مؤسسة  وموظفي  هولندا،  أمرية  ماكسيما 

سيجاب والبنك الدويل تحت إرشاف تيموثي ليمان من سيجاب. وتضمنت هذه الكوكبة من الخرباء لويس 

دي كوهري، ودينيس دياس، وكاثرين إيمبودين، وكات لوير، وكات ماك كي، ورفائيل مازير، ومايكل ترزي 

)جميعهم من سيجاب(، وبيريـ لوريت شاتان، وأندريه كورتريير، وكلري ماك غوير، ورفائيل باردو، وسيو 

برييرا، وسو روتليدج، وكريغ ثوربرين، وإيميكو تودوروكي )وجميعهم من البنك الدويل(. كما قدم تيلمان 

وغريغ تشني )كالهما من سيجاب(، وماسيمو سرياسينو، وماريون غواداميالس، وإريك هايثورن، وجني 

بيسم، ودافيد سكون )جميعهم من البنك الدويل( إرشادات ذات قيمة بالغة. 

وتجدر اإلشارة أنه لم يتم السعي للحصول عىل أية مصادقة لهذه الوثيقة البيضاء من أي طرف، كما يجب 

أال يتم االستدالل عىل املصادقة من خالل املشاركة يف العملية التشاورية التي بموجبها تم إعدادها. ومن ثم 

فإن سيجاب مسؤولة وحدها عما جاء بها من محتويات.

شكر�وتقدير
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مقدمة

عىل  باإلرشاف  املعنية  بازل  للجنة  االستشارية  واإلرشادات  القياسية  املعايري  من  لكل  هائل  تأثري  ثمة 

املصارف، واللجنة املعنية بنظم املدفوعات والتسويات، ومجموعة العمل املايل )فاتف(، والجمعية الدولية 

لضامني الودائع، والجمعية الدولية ملرشيف التأمني معاً عىل عدد األرس املعيشية الفقرية التي تحصل عىل 

الخدمات املالية ونطاق هذه الخدمات وتكلفتها. وملا كان لهذه الهيئات الخمسة املعنية بوضع املعايري أهمية 

ودرجة صلة متباينة بالنسبة لالشتمال املايل، فلكل منها أهميتها كما أنها جميعاً منخرطة يف هذا الشأن. 

الذي  املتواصل  العمل  إثراء  أجل  للقضايا من  إطار  الوعي ووضع  إىل رفع  البيضاء  الوثيقة  وتهدف هذه 

تقوم به الهيئات الخمس املعنية بوضع املعايري لدمج االشتمال املايل ضمن املعايري واإلرشادات التي يمكن 

تطبيقها عىل نحو فعال عىل املستوى القطري.

وبالنسبة لهيئات وضع املعايري، فإن تبني االشتمال املايل للجميع عىل نحو تام يمثل تحوالً مهماً محتمالً 

عىل  متباينة  مواقع  تحتل  الهيئات  هذه  أن  نجد  لكننا  التفكري،  يف  مكافئاً  تطوراً  ويتطلب  الرتكيز  ملجال 

سلم هذا التطوير. أما القضايا التي سيتم تناولها بعني االعتبار فهي تخص نطاق اختصاص كل هيئة، 

بينما هناك قضايا أخرى ذات عالقة بالعديد من هذه الهيئات. وعىل صعيد كال النوعني من القضايا، فإن 

االنخراط املشرتك يتيح لهيئات وضع املعايري الفرصة لفهم وجهة نظر بعضها البعض والتعلم من بعضها 

البعض. كما إنه يدعم التعهدات الواردة يف إطار هذه املعايري واإلرشادات التي تضعها هذه الهيئات التي 

مفادها مساعدة واضعي السياسات عىل املستوى القطري عىل إحداث توازن بني األولويات يف إطار سعيهم 

لتحقيق أجندة االشتمال املايل واسعة النطاق. 

خلفية مرجعية: ثالثة محاور تركيز ومبدأ التناسب

البالغني  لجميع  فيها  يتهيأ  إىل حالة  الوثيقة  هذه  املصطلح يف  هذا  يُستخدم  كما  املايل”  “االشتمال  يشري 

لتقديم  والتأمني من رشكات رسمية  واملدفوعات  القروض واملدخرات  إىل خدمات  الوصول  العمل  يف سن 

الخدمات عىل نحو مريح ومسؤول بتكلفة ميسورة إىل  الفعال” عىل تقديم  الخدمة. وينطوي “الوصول 

العمالء مع استدامة عمل رشكات تقديم الخدمة بحيث تكون النتيجة إتاحة خدمات مالية رسمية للعمالء 

املستبعدين واملحرومني من الخدمات املالية بدالً من الخيارات غري الرسمية املتاحة أمامهم. 

ويعترب العمل نحو تحقيق االشتمال املايل عىل نحو تام عملية ديناميكية متواصلة. وواقع الحال بالنسبة 

الرسمية ربما  الخيارات غري  أن  املالية هو  الخدمات  املستبعدة واملحرومة من  املعيشية  األرس  للعديد من 

تكون أفضل املتاح عرب سنوات ممتدة عىل األقل بالنسبة لبعض احتياجاتهم من الخدمات املالية. وتعرض 

هذه الوثيقة ثالثة محاور تركيز مرتبطة ببعضها البعض بالنسبة لهيئات وضع املعايري للنظر إليها بعني 

االعتبار يف إطار هذه العملية.

 أوالً، يحمل االستبعاد املايل يف طياته مخاطر داخل مجاالت اهتمام هيئات وضع املعايري )تلك املجاالت 

التأمني، ولجنة بازل لإلرشاف املرصيف عىل وجه  الدويل للمرشفني عىل رشكات  الخاصة بفاتف، واالتحاد 

املعامالت  مخاطر  املثال  سبيل  )عىل  الدويل  واألمن  املالية  للسالمة  تهديدات  ذلك  ويتضمن  الخصوص(. 

ملخص�واف
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النقدية املرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تكون يف الغالب عرب الحدود من خالل رشكات غري 

رسمية لتقديم الخدمة(، واالستقرار االجتماعي والسيايس، وحتى االستقرار املايل املحتمل )عىل سبيل املثال، 

االضطراب السيايس بفعل خطط االستثمار الهرمية املنظمة كمدخرات غري رسمية وفرص استثمار تشيع 

عدم الثقة يف النظام املرصيف(. وعىل الرغم من أن فاتف أقرت رصاحة يف اآلونة األخرية بأن االستبعاد املايل 

2011(، لم تتم دراسة هذا املوضوع بصورة منهجية بالنسبة ألية هيئة من  يمثل مخاطر هائلة )فاتف 

هيئات وضع املعايري. 

ثانياً، ستعمل خطوات زيادة االشتمال املايل عىل تغيري طبيعة هذه املخاطر )وأحياناً مستواها(. وتأتي 

هذه التغريات من مجموعة متنوعة من العوامل تتضمن خصائص العمالء املستبعدين حالياً من الخدمات 

املألوفة بدرجة كبرية بالنسبة لهيئات وضع  النوعية  املالية )وهم يختلفون عما “يُخدمون بالفعل” وهي 

املعايري(، وكذلك طبيعة املنتجات والخدمات ورشكات تقديم الخدمة القادرة عىل الوصول إىل هؤالء العمالء، 

ال سيما النُهج املبتكرة املطلوبة لتحقيق زيادة كبرية يف االشتمال املايل. وتعمل املنافع املتأتية من االشتمال 

املتغرية  املخاطر  هذه  عن  التعويض  عىل  الرفاهية  وزيادة  الكفاءة،  وزيادة  االقتصادي،  النمو  مثل  املايل 

والتخفيف من مخاطر االستبعاد املايل. 

املعايري.  وضع  هيئات  وإرشادات  معايري  تطبيق  فيه  يجري  الذي  القطري  للسياق  أهمية  ثمة  ثالثاً، 

وهناك محددان يستحقان التدبر فيهما: الطبيعة الحالية لالشتمال املايل ومستواه يف البلد املعني، وقدرة 

املعايري.  وضع  هيئات  وإرشادات  معايري  تنفيذ  عىل  واإلرشافية  التنظيمية  والجهات  السياسات  واضعي 

فبالنسبة للبعض، وخاصة البلدان األقل دخالً التي تزيد فيها معدالت األرس املعيشية املستبعدة حالياً من 

االشتمال املايل، فإن االلتزام التام باملعايري واإلرشادات املوجودة الصادرة عن هذه الهيئات ربما يكون هدفاً 

بعيد املدى. وبالتايل، فعىل الرغم من أن املعايري القياسية لهذه الهيئات ذات الصلة بزيادة االشتمال املايل قد 

يتم تصميمها كي تُطبق بمرونة يف جميع السياقات القطرية، قد تكون هناك حاجة إىل إرشادات استشارية 

تراعي تحديات التنفيذ التي تُواجه يف العديد من السياقات القطرية املتباينة. 

تكاليف  مقابل  واملنافع  املخاطر  بني  توازن  إحداث  ــ  التناسب  مبدأ  بتطبيق  الوثيقة  هذه  وتطالب 

التنظيم واإلرشاف ــ كوسيلة أساسية لتناول محاور الرتكيز هذه يف كل من معايري وإرشادات هذه الهيئات 

بصورة  واملنافع  املخاطر  وقياس  تصّور  يتم  األحوال  أغلب  ويف  املعني.  البلد  مستوى  عىل  تنفيذها  وعند 

تطبيق  عند  واملنافع  املخاطر  تقييم  تعقيد  درجة  وتتضاعف  املصالح،  أصحاب  قبل مختلف  من  مختلفة 

املعايري املتنوعة التنظيمية واإلرشافية الصادرة عن هيئات وضع املعايري عىل املنتجات والخدمات املختلفة 

وكذلك رشكات تقديم الخدمة املختلفة التي تتضمنها أجندة االشتمال املايل واسعة النطاق. ويتطلب حساب 

تتجاوز  التي  املايل  االشتمال  بمنافع  أيضاً  ولكن  املايل،  االستبعاد  بمخاطر  فقط  ليس  اهتماماً  التناسب 

تخفيف مخاطر االستبعاد املايل مثل النمو االقتصادي وزيادة الكفاءة، وزيادة الرفاهية. وعىل الرغم أن هذه 

املنافع قد تكون مرتبطة بصورة غري مبارشة فقط بنطاق االختصاص األسايس لهيئة محددة معنية بوضع 

املعايري، فإنها قد تربز عىل نحو كبري بني تحفيز هيئات وضع املعايري لدمج دراسة قضايا االشتمال املايل 

ضمن أعمالها، كما إنها تمثل أولويات للعديد من واضعي السياسات عىل املستوى القطري الذين يسعون 

إىل تطبيق معايري وإرشادات هيئات وضع املعايري. 

موضوعات خاصة بهيئات وضع المعايير

معايري  املصارف  باإلرشاف عىل  املعنية  بازل  لجنة  املصارف. تضع  باإلرشاف عىل  املعنية  بازل  لجنة 

وإرشادات بشأن القضايا ويقوم بتطبيقها العديد من البلدان عند تنظيم كل من البنوك ومؤسسات تلقي 

الودائع واإلرشاف عليها. ويتيح تقرير اللجنة الصادر بعنوان “أنشطة التمويل األصغر واملبادئ األساسية 
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بشأن اإلرشاف الفعال عىل املصارف” نقطة بداية مفيدة للنظر بعني االعتبار إىل التطبيق املتناسب ملبادئ 

بازل األساسية لتدعيم أجندة لالشتمال املايل األوسع نطاقاً. وتتضمن القضايا اإلضافية التي يتم النظر إليها 

بعني االعتبار، ضمن ما تتضمن، اإلرشادات املختلفة بشأن أنواع مختلفة من مؤسسات تلقي الودائع غري 

املرصفية التي تخدم اليوم عدداً كبرياً من األرس املعيشية الفقرية دون تنظيم أو إرشاف فعال يف الغالب، 

وكذلك النُهج املتناسبة إزاء تنظيم املبتكرات يف مجال االشتمال املايل واإلرشاف عليها مثل تقديم الخدمات 

املرصفية بدون فروع بنكية )يشمل ذلك إصدار األموال اإللكرتونية من مؤسسات غري مرصفية واستخدام 

لفحص  فرصة  الحايل  الوقت  يف  بها  القيام  يجري  التي  األساسية  بازل  مبادئ  مراجعة  وتتيح  الوكالء(. 

التحوطية، وحماية  والرقابة  املايل،  االشتمال  الروابط بني  ــ خاصة،  املايل  باالشتمال  املبادئ  عالقة هذه 

العميل املايل. وعىل الرغم من اعتبار إطار مبادئ بازل األساسية كاف بالنسبة للتمويل األصغر )لجنة بازل 

بازل  مبادئ  تأثري  يف  االعتبار  بعني  للنظر  فرصة  أيضاً  املراجعة  عملية  تتيح   ،)2010 املرصيف  لإلرشاف 

األساسية عىل االشتمال املايل بشكل أوسع نطاقاً، وتقييم جوانب االشتمال املايل التي تتم معالجتها عىل نحو 

التعامل عىل نحو أكثر  مالئم يف هذه املبادئ )بسبب الروابط مع البنوك والقطاع املرصيف( والتي قد يتم 

فعالية يف إطار إرشادات فرعية. 

اللجنة املعنية بنظم املدفوعات والتسويات. ركزت اللجنة املعنية بنظم املدفوعات والتسويات عرب 

تاريخها عىل املدفوعات ذات القيمة الكبرية، ونظم الدفع املهمة من الناحية املنهجية )نظم الدفع املنتظمة(، 

وذلك عىل الرغم من أنها، يف السنوات األخرية، عملت عىل توسيع نطاق انخراطها يف قضايا نظم مدفوعات 

إيجابي  ارتباط  هناك  املبدأ،  حيث  ومن  بالكفاءة.  تتسم  والتي  اآلمنة  الدفع  وأدوات  )األفراد(  التجزئة 

معايري  تنفيذ  يؤدي  أن  املايل يف حدود  االشتمال  وتحقيق هدف  اللجنة  هذه  به  تقوم  ما  كل  بني  محتمل 

وإرشادات هذه اللجنة ذات الصلة إىل استفادة نسبة أكرب من السكان من تحسني جودة نظم املدفوعات 

السماح  الهدف مع  اللجنة بتحقيق هذا  الصادرة عن هذه  الحالية  املعايري  التكاليف. وتسمح  مع خفض 

إىل  للوصول  تتيح سبالً جديدة  التي  اإللكرتونية(  األموال  املبتكرة )مثل  الدفع  برامج وأدوات  بنطاق من 

يف  خاصة  املعامالت،  زيادة حجم  عىل  تعمل  والتي  املالية،  الخدمات  من  واملحرومني  املستبعدين  العمالء 

األسواق الناشئة والبلدان النامية حيث يعيش أغلب املحرومني من الخدمات املالية. وتتيح مجموعة العمل 

املعنية بمدفوعات التجزئة القائمة عىل االبتكار التابعة لهذه اللجنة منتدى للنظر بعني االعتبار يف املزيد من 

اإلرشادات وتطويرها بغية وضع السلطات عىل املستوى القطري يف مكانة تمكنها من تدعيم هذا االبتكار 

من خالل املعالجة التنظيمية واإلرشافية املتناسبة. 

غسل  بمكافحة  املعنية  الوطنية  بالنظم  الخاصة  املعايري  فاتف  تضع  )فاتف(.  املايل  العمل  مجموعة 

األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب. ويفرض االستبعاد املايل تحدياً كبرياً عىل نطاق اختصاص فاتف املعني 

بالسالمة والنزاهة املالية. وملا كان االشتمال املايل يجلب املزيد من العمالء واملعامالت من عالم املعامالت 

يرتبط عىل نحو  فإنه  تتبعه،  الذي يمكن  الرسمية  املالية  الخدمات  عالم  إىل  تتبعه  الذي ال يمكن  النقدية 

املتمثل يف مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما ورد يف  الهدف األسايس لفاتف  وثيق ومتكامل مع 

وثيقة إرشادات فاتف الرائدة لعام 2011 الصادرة بعنوان “تدابري مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

واالشتمال املايل” ــ وهي أول حالة لهيئة معنية بوضع املعايري تتناول عىل نحو رصيح مخاطر االستبعاد 

املايل يف إرشاداتها. لكن عىل الرغم من التكامل املحتمل بني االشتمال املايل ومكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب كأهداف متعلقة بالسياسات، نجد أن االشرتاطات الوطنية املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

االستبعاد  زيادة  أو  استمرار  تعمل عىل  البلدان  فاتف يف بعض  التي تستهدف تطبيق توصيات  اإلرهاب 

الوصول  يحاولون  الذين  الخدمات  مقدمي  عىل  تنظيمية  ومعوقات  رضورية  غري  تكاليف  بفرض  املايل 

بالعناية  الخاصة  االشرتاطات  بتطبيق  وكذلك  املالية،  الخدمات  من  واملحرومني  املستبعدين  العمالء  إىل 

الدخول  أصحاب  من  العديد  يستطيع  ال  اشرتاطات  وهي  هويتهم،  من  والتحقق  العمالء  بشأن  الواجبة 
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املخفضة استيفاءها. وياُلحظ أن اتباع نهج “يستند إىل املخاطر” )أي متناسب( إزاء مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب بموجب توصيات فاتف يمكن أن يسمح للبلدان بإعفاء الخدمات املالية املقدمة عىل أسس 

محدودة للغاية من أعمال الرقابة الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع السماح بتبسيط 

املتواصلة  املراجعة  وتتيح  املخاطر.  متدنية  املالية  بالخدمات  يتعلق  فيما  العمالء  بشأن  الواجبة  العناية 

املخاطر، وكذلك  إىل  املستند  النهج  لفاتف بشأن  للوثائق اإلرشادية  القادمة  لتوصيات فاتف واملراجعات 

العمل املستقبيل املعني بمنهجية التقييم املتبادل وتدريب خرباء التقييم فرصاً محتملة لرشح نُهج مقبولة 

تستند إىل املخاطر، وأخذ يف الحسبان الصلة بني غسل األموال وتمويل اإلرهاب من ناحية واالستبعاد املايل 

من ناحية أخرى. 

الجمعية الدولية لضامني الودائع. تعقد الجمعية منتدى للتعاون الدويل بني ضامني الودائع، والبنوك 

حسم  وأعمال  الودائع  وتأمني  املايل  باالستقرار  الصلة  ذات  القضايا  بشأن  الدولية  واملنظمات  املركزية، 

النزاعات. وقد تم وضع املبادئ األساسية للجمعية واعتمادها عىل نحو مشرتك مع لجنة بازل لإلرشاف 

املرصيف يف يونيو/حزيران 2009 مما أظهر حقيقة مفادها أن تأمني الودائع يمثل جزءاً من “شبكة أمان” 

مالية فعالة تتضمن أيضاً أعمال مراقبة وتنظيماً تحوطياً. ويمكن أن يلعب الوعي الجماهريي يف البلدان 

الودائع الصغرية باألساليب  الودائع دوراً مهماً يف ضمان إحاطة أصحاب  لتأمني  التي بها نظم واضحة 

ثقة  زيادة  عىل  أيضاً  الودائع  بتأمني  الخاصة  الفعالة  النظم  تعمل  أن  يمكن  كما  أموالهم.  لحفظ  اآلمنة 

من  املشاركة  من  املزيد  تحفيز  عىل  يعمل  مما  املضمونة  بالودائع  تحتفظ  التي  املؤسسات  يف  الجماهري 

جانب األرس املعيشية الفقرية املحرومة من الخدمات املالية يف النظام املرصيف السائد. ويف 2010، شكلت 

وتأمني  املايل  باالشتمال  الصلة  ذات  القضايا  لدراسة  واالبتكار  املايل  لالشتمال  الفرعية  اللجنة  الجمعية 

الودائع. وتقوم هذه اللجنة الفرعية يف الوقت الحايل بعمل استقصاء عن أعضاء الجمعية لتحديد نطاق 

املمارسات بني أعضائها بشأن القضايا ذات الصلة باالشتمال املايل وتأمني الودائع. وعىل الرغم من أنه من 

السابق ألوانه التنبؤ باتجاهات العمل املستقبيل الذي قد تقوم به هذه اللجنة الفرعية، فقد يفكر بعض 

التي  املؤسسات غري املرصفية  لتشمل  الودائع  تأمني  املتمثلة يف توسيع نطاق مظلة  التحديات  البلدان يف 

العمالء  إىل  الوصول  إمكانية  أثبتت قدرتها عىل  اإللكرتونية والتي  األموال  تتلقى ودائع وما شابهها مثل 

الناشئة  األسواق  يواجه  الذي  األول  التحدي  فإن  هذا  ومع  املالية.  الخدمات  من  واملحرومني  املستبعدين 

للودائع  املتلقية  املرصفية  غري  املؤسسات  ليشمل  الودائع  تأمني  نطاق  بتوسيع  املهتمة  النامية  والبلدان 

سيكون توطيد دعائم اإلرشاف القوي واملستقل عىل هذه املؤسسات وهو رشط مسبق للدخول يف مظلة 

النظم الفعالة لتأمني الودائع. 

االتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني. يأتي االشتمال املايل كأولوية قصوى لالتحاد تتشابك 

مع أهدافه التحوطية وتلك الخاصة بحماية املستهلك وذلك عىل ضوء نطاق اختصاص االتحاد املتمثل يف 

تطوير أسواق التأمني واتساع مظلة عضويته )التي تتضمن العديد من جهات االختصاص واملناطق التي 

تعاني من معدالت استبعاد مايل مرتفعة(. ومنذ الرشوع يف عمله الخاص بالتأمني األصغر )الذي أصبح 

مرادفاً ملفهوم أسواق التأمني التي تشتمل الجميع(، أدرك االتحاد فئتني متميزتني من القضايا ذات الصلة: 

)1( تلك التي تنطبق عىل توسيع مظلة التأمني التقليدية للوصول إىل العمالء املستبعدين واملحرومني و)2( 

التأمني  تأمني مع مبادئ  تقدم منتجات  التي  الرسمية  الجهات غري  أوضاع  توفيق  تنطبق عىل  التي  تلك 

األساسية ويف نهاية املطاف إخضاعها لإلرشاف. وسيتم اعتماد مبادئ التأمني األساسية املنقحة التي تعمل 

عىل تعزيز مبدأ التناسب يف خريف 2011، كما من املتوقع أن يتبع ذلك موافقة عىل إرشادات االتحاد بشأن 

الناجح  لعمل االتحاد  التأمني الشاملة للجميع، وهو ما يمثل تتويجاً  املبادئ يف سياق أسواق  تنفيذ هذه 

الذي بدأ يف 2005. ويف أعقاب اعتماد وثيقة اإلرشادات، ستتأتى الفرصة لتحويل محور الرتكيز إىل إعداد 

األدوات وتطوير القدرات من أجل التنفيذ عىل املستوى القطري. 
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 موضوعات ذات أهمية مشتركة

تتناول هذه الوثيقة بعني االعتبار ثالثة موضوعات يمثل كل منها أهمية قصوى يف إحراز الهدف املتمثل 

يف تحقيق االشتمال املايل، وهي ترتبط عىل نحو وثيق بنطاقات االختصاص األساسية للعديد من هيئات 

وضع املعايري ــ الهيئات الخمسة يف بعض الحاالت: إضفاء الصبغة الرسمية عىل الجهات غري الرسمية 

لتقديم الخدمات، وحماية العميل املايل، واألعمال املرصفية بدون فروع بنكية )متضمنة األموال اإللكرتونية، 

والوكالء، واالبتكارات املماثلة(. وبالنسبة لبعض جوانب كل موضوع، ستقوم جهات وضع املعايري بطرح 

للجوانب األخرى فإن كل ما هو  إىل مواقف مشرتكة؛ وبالنسبة  للوصول  املايل عىل نحو متقدم  االشتمال 

مطلوب هو تفهم الشواغل واملخاوف ووجهات النظر املختلفة لبعضهم البعض. 

ويعترب إضفاء الصبغة الرسمية عىل الجهات غري الرسمية لتقديم الخدمات موضوعاً بالغ األهمية بالنسبة لالشتمال 

املايل عىل ضوء العدد الكبري )ويف بلدان كثرية( لهذه الجهات التي تخدم بالفعل األرس املعيشية الفقرية. ويالحظ 

أن التناسب وإضفاء الصبغة الرسمية مفهومان متشابكان نظراً ألن التنظيم املتناسب من املمكن أن يكون 

عنرصاً بالغ األهمية بالنسبة لعملية إضفاء الصبغة الرسمية. وعندما تكون النُهج التنظيمية واإلرشافية غري 

أن  متناسبة، قد ال تستطيع املؤسسات غري الرسمية دخول مظلة القطاع الرسمي. ومع ذلك، نجد أيضاً 

إضفاء الصبغة الرسمية يمثل أيضاً موضوعاً معقداً تجب دراسته يف إطار املعايري واإلرشادات الصادرة عن 

الهيئات الخمسة املعنية بوضع املعايري نظراً ألن له معنى وأهمية مختلفة بحسب جهة وضع املعايري ونوعية 

جهة تقديم الخدمة املعنية. إضافة إىل ذلك، ففي العديد من املواقف يتناقض إغالق الباب أمام الوصول إىل 

الخدمات املالية غري الرسمية بسبب عدم قدرة مقدمي الخدمة عىل استيفاء متطلبات التحول إىل القطاع 

الرسمي أو عدم رغبتها يف ذلك مع الهدف العام لالشتمال املايل املتمثل يف تحسني رفاهية األرس املعيشية 

الفقرية. والحق كل الحق أن هناك مربراً قوياً للسماح بمؤسسات صغرية معينة )مثل املؤسسات التعاونية 

املالية الصغرية التي ال تمثل أي تهديد للنظام( للعمل عىل نحو غري رسمي إن كان من غري امليرس ألعضائها 

الوصول إىل خيارات أكثر أماناً. 

وتمثل الحماية الفعالة للعميل املايل عنرصاً أساسياً “لالشتمال املايل” كما أيدت ذلك هذه الوثيقة نظراً 

مقدمي  جانب  من  السوق  يف  مسؤوالً  سلوكاً  مسبقاً  يفرتض  للخدمات”  املسؤول  “التقديم  مفهوم  ألن 

الخدمة ورقابة فعالة عىل حماية عمالء. كما أن ذلك يمثل أيضاً موضوعاً مهماً بالنسبة ألربعة من هيئات 

املرصيف،  لإلرشاف  بازل  ولجنة  التأمني،  رشكات  عىل  للمرشفني  الدويل  )االتحاد  الخمسة  املعايري  وضع 

والجمعية الدولية لضامني الودائع، ولجنة نظم املدفوعات والتسويات( وذلك عىل الرغم من تفاوت درجات 

الخدمات  من  واملحرومني  املستبعدين  العمالء  بشأن  محددة  اعتبارات  املوضوع  هذا  ويثري  األهمية.  هذه 

الجهات  املايل وترتاجع فيها قدرات  التي ترتفع فيها معدالت االستبعاد  الدخل  املنخفضة  املالية والبلدان 

حماية  لتنظيم  بالنسبة  مهمة  تداعيات  املستبعدين  للمستهلكني  املحددة  وللسمات  والرقابية.  التنظيمية 

هيئات  عن  الصادرة  واإلرشادات  للمعايري  بالنسبة  أيضاً  ثم  ومن  الحماية،  هذه  عىل  واإلرشاف  العمالء 

وضع املعايري التي تهدف إىل تدعيم االشتمال املايل. ومن املرجح أن تتضمن السمات ذات الصلة خربات 

الثقة فيها؛ وتدني مستوى  املالية وأحياناً عدم  وتجارب محدودة مع الجهات الرسمية لتقديم الخدمات 

التعليم وزيادة األمية املالية وتراجع اإلمكانات؛ وانخفاض عدد الجهات الرسمية التي تقدم الخدمة لالختيار من بينها، إن 

وجدت؛ والبعد املكاني. وتتيح بحوث املستهلكني أداة مفيدة لواضعي السياسات الذين يحاولون فهم سلوكيات املستهلكني 

فعالة  حماية  إجراءات  تصميم  وكذلك  الرسمي،  املايل  بالنظام  امللتحقني  املالية  الخدمات  من  واملحرومني  املستبعدين 

ومتناسبة ووضعها ضمن األولويات. 

ويرتبط بذلك تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية )يتضمن ذلك األموال اإللكرتونية، والوكالء، واملبتكرات 

املماثلة( بسبب اإلمكانات الفريدة لهذا النظام التي تعمل عىل زيادة نطاق االشتمال املايل. وعالوة عىل ذلك، فإن هذا النظام 

يثري العديد من القضايا التي تستفيد من االهتمام املنسق من جانب اثنتني أو أكثر من هيئات وضع املعايري. وكما هو الحال 

أنه  املعايري عىل نحو مشرتك نجد  املالية حيث عملت هيئات وضع  الخدمات  بالنسبة لالبتكارات األخرى يف مجال تقديم 

كلما تفهمت الهيئة املعنية بوضع املعايري مخاطر وفوائد النشاط املرصيف بدون فروع بنكية عىل نحو أفضل كما يتفهمه 



اآلخرون، كلما كان من األرجح أن يعكس انخراط هذه الهيئة نهجاً متناسباً إزاء تنظيم األطراف الفاعلة املعنية واملنتجات 

ذات الصلة واإلرشاف عليها. وبالنسبة لواضعي السياسات والجهات التنظيمية واإلرشافية عىل املستوى القطري، وبالنسبة 

لهيئات وضع املعايري يفرض تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية واألموال اإللكرتونية والوكالء تحديات نظراً ألن 

ذلك ينطوي عىل وجود أطراف فاعلة جديدة وعالقات جديدة بني هذه األطراف. 

 وعالوة عىل ذلك، نجد أن وترية االبتكار حافلة بالتحديات مع تطور نماذج جديدة عىل نحو رسيع. 

العنارص  يضع  املتطورة  النماذج  من  العديد  وجود  أن  املعايري  وضع  هيئات  إرشادات  تدرك  أن  ويجب 

املختلفة لسلسلة قيمة الخدمات املالية يف أياد مختلفة. وهذا يدعو إىل تفكيك سلسلة القيمة واتخاذ نهج 

“يستند إىل الخدمة”، والتنظيم إىل املدى املالئم بناًء عىل طبيعة النشاط وما ينطوي عليه من مخاطر، مع 

عمل الحساب الالزم، يف الوقت نفسه، للمخاطر الخاصة بالطرف املنفذ للنشاط املعني. 

مالحظات وتوصيات

تختتم هذه الوثيقة البيضاء بمالحظات عامة وتوصيات محددة للمزيد من االنخراط يف االشتمال املايل فيما 

يتعلق باملعايري واإلرشادات الصادرة عن كل هيئة معنية بوضع املعايري. وعىل الرغم من أن جهات وضع 

الوثيقة،  املستهدفة من هذه  الجهة  املعايري )متضمنة أعضائها ومالحظيها وسكرتاريتها/أماناتها( هي 

املوارد املحدودة  أوسع نطاقاً وذلك عىل ضوء  نجد أن هذه املالحظات والتوصيات تخص أيضاً جمهوراً 

لجهات وضع املعايري والحقيقة التي مفادها أن هناك آخرين قد يكونوا يف وضع أفضل للقيام باألنشطة 

املوىص بها عىل عاتقهم أو يف إطار رشاكة مع جهات وضع املعايري. وقد تم إثراء هذه املالحظات والتوصيات 

من خالل العالقة املتنوعة بني االشتمال املايل ونطاق اختصاص كل جهة من جهات وضع املعايري واملدة 

املتباينة النخراط كل جهة يف هذا املوضوع وطبيعة هذا االنخراط. وأدت هذه العوامل إىل مستويات مختلفة 

التباين واسع  املعايري، وكذلك  املعنية بوضع  الخمسة  الهيئات  املالحظات عىل  العمق يف تطبيق هذه  من 

النطاق يف مستوى تحديد التوصيات الخاصة لكل جهة. ومع ذلك، فبالنسبة لجميع الهيئات املعنية بوضع 

املعايري، فإن السعي لتحقيق األجندة الطموحة املتأصلة يف مفهوم “االشتمال املايل” املقرتح يف هذه الوثيقة 

سيستغرق وقتاً. وتجئ هذه الوثيقة كخطوة أوىل نحو وضع إطار للقضايا الواردة يف املعايري واإلرشادات 

املتناسبة بشأن االشتمال املايل الصادرة عن هيئات وضع املعايري. 
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مقدمة

تعيش داليساي يف بارانغيي بابايا وهي قرية نائية يف جزيرة تينغلوي يف الفلبني ــ وتقع هذه القرية عىل 

مسافة يتم قطعها يف ساعتني زمن للوصول إىل أقرب فرع بنك. وليس لدى هذه السيدة أي مستند هوية 

حكومي أو أي عنوان رسمي يمكن الوصول إليها فيه. ولكن بناًء عىل تفسري ورشح التوصيات ذات الصلة 

لفاتف التي تم اعتمادها يف اللوائح التنظيمية يف الفلبني، فبإمكان هذه السيدة الحصول عىل خطاب من 

شيخ القرية لفتح حساب لدى جي كاش وهو نظام مدفوعات مقدم من ثاني أكرب رشكة تشغيل هواتف 

محمولة. كما يمكنها استخدام هاتفها املحمول الستالم التحويالت من ذويها يف مانيال ودفع أقساط قرضها 

الصغري الذي حصلت عليه من بنك بانغكو كابايان وهو بنك ريفي متخصص يف تقديم خدمات التمويل 

األصغر. كما تستخدم داليساي املتجر املوجود يف قريتها )وهو مشرتك أيضاً يف نظام جي كاش( لسحب 

النقود وإيداعها يف حسابها لدى جي كاش. وال تمثل فاتف وهي الهيئة املعنية بوضع املعايري املسؤولة عن 

قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الجهة الوحيدة التي تؤثر عىل وصول هذه السيدة إىل الخدمات 

املالية الرسمية. وعند قيام البنك املركزي الفلبيني بتنظيم بنك بانغكو كابايان وجي كاش واإلرشاف عليهما 

عمل عىل جعل نهجه يتماىش مع قواعد هيئتني أخريني عىل األقل من الهيئات املعنية بوضع املعايري هما 

لجنة بازل املعنية باإلرشاف عىل املصارف؛ واللجنة املعنية بنظم املدفوعات والتسويات.

وثمة تأثري هائل لتفسري املعايري القياسية واإلرشادات االستشارية1 لفاتف، ولجنة بازل املعنية باإلرشاف 

عىل املصارف، واللجنة املعنية بنظم املدفوعات والتسويات، والجمعية الدولية لضامني الودائع، والجمعية 

الدولية للمرشفني عىل رشكات التأمني معاً عىل عدد األرس املعيشية الفقرية التي تحصل عىل الخدمات املالية 

ونطاق هذه الخدمات وتكاليفها.2 وتتباين تركيبة هذه الهيئات ونطاقات اختصاصاتها األساسية ودرجات 

ارتباطها وأهميتها بالنسبة لالشتمال املايل عىل نحو كبري. وثمة أهمية لجميع هذه الهيئات الخمسة كما 

الهيئات  هذه  من  فقط  اثنتني  كانت  وبينما  املايل  باالشتمال  متزايد  نحو  عىل  الراهن  الوقت  يف  تهتم  إنها 

الهيئات  أن  نجد  املايل،  االشتمال  5 سنوات يف قضايا تخص  منذ  نحو واضح  تعمل عىل  كانت  التي  هي 

1  تستخدم كلمة “املعايري” يف هذه الوثيقة لإلشارة إىل معايري رفيعة املستوى بوجه عام اعتمدتها الجهات الخمس املعنية بوضع املعايري 
رسمياً ويُشار إليها من جانب هذه الهيئات عىل نحو متباين إما باملبادئ أو املبادئ الرئيسية أو التوصيات أو التوصيات الخاصة. 
أو  التفسريية  أو  االستشارية  التابعة  الوثائق  من  النطاق  واسعة  إىل مجموعة  لتشري  الوثيقة  هذه  “اإلرشادات” يف  كلمة  وتستخدم 
الوصفية أو التحليلية دون مستوى املعايري القياسية والتي تتضمن منهجيات وإرشادات عامة وتطبيقات ووثائق قضايا، وأوراق 

عمل، وغريها من الوثائق املماثلة.
2  عىل الرغم من أن هذه الهيئات الخمسة ليست فقط هيئات وضع املعايري الوحيدة، فإن املعايري واإلرشادات التي تصدرها هذه الجهات 
لها تأثري عىل االشتمال املايل، وقد أفاد فريق خرباء مجموعة العرشين املعني باالشتمال املايل أن لكل منها صلة مهمة سواء أكانت 
الثاني، )“موضوعات  الجزء  )انظر  املايل  تتناول قضايا االشتمال  أنشطة وإجراءات ومنتديات  أو غري مبارشة، ولكل منها  مبارشة 
تمت  التي  املعايري  وضع  هيئات  بشأن  تنسيقي  بدور  املايل  االستقرار  مجلس  ويقوم  املعايري”(.  بوضع  معنية  هيئة  بكل  خاصة 
مناقشتها يف هذه الوثيقة خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة باالستقرار املايل. وقد تم إنشاء مجلس االستقرار املايل يف 2009 
)حيث حل محل منتدى االستقرار املايل فعلياً( أثناء األزمة املالية ملعالجة نقاط الضعف التي كانت سائدة وتطوير وتنفيذ سياسات 
تنظيمية وإرشافية قوية وغريها من السياسات األخرى بهدف تحقيق االستقرار املايل. ولم يتم تناول أعمال هذا املجلس عىل نحو 

مبارش يف هذه الوثيقة، كما لم يتم تناول أعمال املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية أو املنظمة الدولية للمرشفني عىل املعاشات.

 الهيئات�العالمية�المعنية�بوضع�المعايير،�
واالشتمال�المالي�للفقراء

نحو�إرشادات�ومعايير�متناسبة�
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الخمسة جميعاً تقوم اآلن بهذا العمل بتشجيع كبري من الحكومات األعضاء وغري األعضاء، ومجموعة الخرباء 

املعنية باالشتمال املايل التابعة ملجموعة العرشين والرشاكة العاملية لالشتمال املايل التي خلفتها، واملستشارة 

الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون التمويل الشامل صاحبة السمو امللكي األمرية ماكسيما أمرية 

هولندا، ومجموعة البنك الدويل، وآخرين كثريين. 

وتعتمد هذه الوثيقة عىل هذا العمل املهم. كما تهدف هذه الوثيقة البيضاء إىل رفع الوعي ووضع إطار 

للقضايا من أجل إثراء العمل املتواصل الذي تقوم به الهيئات الخمس املعنية بوضع املعايري لدمج االشتمال 

املايل ضمن املعايري واإلرشادات التي يمكن تطبيقها عىل نحو فعال عىل املستوى القطري. وتضم قائمة من 

تستهدفهم هذه الوثيقة هيئات وضع املعايري )وسكرتاريتها ومراقبيها وأعضائها(؛ وآخرين من واضعي 

الهيئات؛  هذه  عن  الصادرة  واإلرشادات  املعايري  بتفسري  يقومون  الذين  الوطني  املستوى  عىل  السياسات 

وخرباء التقييم واملثمنني الذين يقيّمون تنفيذ مواقف هذه الهيئات عىل املستوى القطري؛ واألطراف الفاعلة 

يف هذه الصناعة الذين يعدلون من مسار عملياتهم وأعمالهم لتوفيق األوضاع. 

التقدم  تام عملية ديناميكية متواصلة. وسيكون  املايل عىل نحو  العمل نحو تحقيق االشتمال  ويعترب 

املحرز عىل هذا الصعيد تراكمياً، وسيظل هذا الهدف طموحاً يسعى العديد من البلدان للوصول إليه عىل 

بالنسبة  البعض  ببعضها  مرتبطة  تركيز  ثالثة محاور  الوثيقة  هذه  وتعرض  القادمة.  السنوات  يف  األقل 

لهيئات وضع املعايري للنظر إليها بعني االعتبار بالنسبة لهذه العملية. 

وهي  ــ  املعايري  وضع  هيئات  اهتمام  نطاقات  داخل  مخاطر  طياته  يف  املايل  االستبعاد  يحمل  أوالً، 

مخاطر اعرتفت بها إحدى هيئات وضع املعايري مؤخراً عىل نحو رصيح وهي فاتف غري أن هذه املخاطر لم 

يُنظر إليها بعني االعتبار عىل نحو موسع من جانب أية هيئة من هذه الهيئا

الوثيقة  المصطلح في هذه  كما يستخدم هذا  المالي”  يشير “االشتمال 
فيهم  بمن  العمل  سن  في  البالغين  لجميع  فيها  يتهيأ  حالة  إلى 
المالية  الخدمات  إلى  الوصول  المالي  النظام  من  حاليًا  المستبعدين 
والتسهيالت  القروض  الخدمة:  لتقديم  رسمية  مؤسسات  من  التالية 
والمدفوعات  الجارية(،  الحسابات  ذلك  )يشمل  والمدخرات  االئتمانية، 

والتأمين. 
مريح  نحو  على  الخدمات  تقديم  على  الفعال”  “الوصول  وينطوي 
تقديم  العمالء مع استدامة عمل شركات  إلى  بتكلفة ميسورة  ومسؤول 
الخدمة بحيث تكون النتيجة إتاحة خدمات مالية رسمية للعمالء المستبعدين 

من الخدمات المالية بداًل من الخيارات غير الرسمية المتاحة أمامهم. 
إلى  المالية”  الخدمات  من  “المستبعدين/المحرومين  عبارة  وتشير 
منها.  المحرومين  أو  الخدمات  هذه  الوصول  سبل  يعدمون  الذين  هؤالء 
جميع  في  البالغين  من  نسمة  مليار   2.7 أن  إلى  التقديرات  وتشير 
أية  أو  بنك  لدى  ائتماني  حساب  أو  مدخرات  لديهم  ليس  العالم  أنحاء 
إيضاح  بمثابة  الشكل  هذا  )ُيعد  )سيجاب 2010(.  أخرى  رسمية  مؤسسة 
المالية  الخدمات  من  “المستبعدين/المحرومين”  األشخاص  لعدد  تقريبي 
مثل  عوامل  على  الضوء  يسلط  ال  ألنه  نظرًا  العالم  أنحاء  جميع  في 
مدى  أو  تكلفتها  أو  استدامتها  أو  ميسور  بسعر  إتاحتها  أو  الخدمة  جودة 
يقيس  ال  إنه  كما  لآلخرين،  المتاحة  والقروض  االدخار  حسابات  مالءمة 

التأمين(.  أو  المدفوعات  خدمات  إلى  الوصول  سبل 
سلوك  على  للخدمات”  المسؤول  “التقديم  مفهوم  وينطوي 
على  فعالة  ورقابة  الخدمة  مقدمي  جانب  من  السوق  في  مسؤول 
مهمة  تداعيات  المستبعدين  للعمالء  المحددة  وللسمات  أ  عمالء.  حماية 
ثم  ومن  الحماية،  هذه  على  واإلشراف  العمالء  حماية  لتنظيم  بالنسبة 
المعايير  وضع  جهات  عن  الصادرة  واإلرشادات  للمعايير  بالنسبة  أيضًا 

اإلطار 1

“االشتمال�المالي”:�تعريف�عملي

تتضمن  أن  المرجح  ومن  المالي.  االشتمال  تدعيم  إلى  تهدف  التي 
لتقديم  الرسمية  الجهات  مع  وتجارب محدودة  خبرات  الصلة  ذات  السمات 
وزيادة  التعليم  مستوى  وتدني  فيها؛  الثقة  عدم  وأحيانًا  المالية  الخدمات 
التي  الرسمية  الجهات  عدد  وانخفاض  اإلمكانات؛  وتراجع  المالية  األمية 
الجزء  )انظر  المكاني  والبعد  وجدت؛  إن  بينها،  من  لالختيار  الخدمة  تقدم 

المالي”(.  العميل  “حماية  باء،  الثالث 
خدمات  تقدم  رسمية  جهة  إلى  رسمية”  “مؤسسة  عبارة  وتشير 
ممكن  البلدان  بعض  )وفي  كيانات  وتضم  القانونية  بالصفة  تتمتع  مالية 
نحو  على  متباينة  تنظيمية  سمات  ولها  أفرادًا(  الجهة  هذه  تكون  أن 
يعني  وال  الخارجية.  الرقابة  أنواع  من  مختلفة  لمستويات  وتخضع  واسع 
المالية  الخدمات  تقديم  لجهة  بها  المعترف  القانونية  الصفة  وجود 
التعريف  وفق  المالية”  بالخدمة  “مشمواًل  العميل  هذا  يعتبر  أن  للعميل 
الشروط  جميع  استيفاء  يجب  ولهذا،  الوثيقة:  هذه  في  المستخدم 
المنتجات  تتيح  ال  ذلك،  إلى  وإضافة  الفعال”.  “بالوصول  الخاصة 
قيمة  الحاالت  جميع  في  للعمالء  الرسمية  الخدمات  تقديم  وجهات 
غير  الخدمة  تقديم  وجهات  المنتجات  تقدمها  التي  القيمة  من  أفضل 
المستبعدة  المعيشية  األسر  من  للعديد  بالنسبة  الحال  وواقع  الرسمية. 
تكون  ربما  الرسمية  غير  الخيارات  أن  هو  المالية  الخدمات  من  والمحرومة 
لبعض  بالنسبة  األقل  على  المنظور  المستقبل  في  المتاح  أفضل 
الطابع  “إضفاء  ألف  الثالث  الجزء  )انظر  المالية  الخدمات  من  احتياجاتهم 

الرسمي”(. 

الخدمات  مقدمي  جانب  من  األسواق  في  المسؤول  السلوك  أ.  يتضمن 

مخاطر  وتخفيف  العادلة،  والمعاملة  الشفافية  لضمان  معقولة  خطوات 
)المستهلكين(.  العمالء 
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ثانياً، ستعمل خطوات زيادة االشتمال املايل عىل تغيري طبيعة هذه املخاطر )وأحياناً مستواها( داخل 

امللتحقة  املعيشية  أعداد األرس  التغريات مع زيادة  . وستستمر هذه  املعايري  مجاالت اهتمام هيئات وضع 

هؤالء  إىل  للوصول  املطلوبة  املبتكرة  النُهج  إىل  ما  حد  إىل  ذلك  يف  السبب  ويرجع  الرسمي،  املايل  بالنظام 

من خالل  املايل(  االستبعاد  مخاطر  من  )والتخفيف  املتغرية  املخاطر  هذه  عن  التعويض  ويأتي  العمالء. 

املنافع املتأتية من االشتمال املايل مثل النمو االقتصادي وزيادة الكفاءة وزيادة الرفاهية وهي عوامل يصعب 

توصيفها كمياً وتتجاوز ما يرتبط عىل نحو مبارش بنطاق اختصاص هيئات وضع املعايري. 

ثالثاً، يجب أن تنظر هيئات وضع املعايري بعني االعتبار إىل السياق القطري الذي يجري فيه تطبيق 

معدالت  ارتفاع  من  تعاني  التي  البلدان  يف  أهمية خاصة  هذا  ويمثل  عنها.  الصادرة  واإلرشادات  املعايري 

معايري  تنفيذ  عىل  واإلرشافية  والتنظيمية  والجهات  السياسات  واضعي  قدرات  وتدني  املايل  االستبعاد 

وإرشادات هيئات وضع املعايري. وتطالب هذه الوثيقة بتطبيق مبدأ التناسب ــ إحداث توازن بني املخاطر 

واملنافع مقابل تكاليف التنظيم واإلرشاف ــ عند تناول محاور الرتكيز هذه يف كل من معايري وإرشادات 

هذه الهيئات وعند تنفيذها عىل مستوى البلد املعني. 

ويناقش الجزء األول من هذه الوثيقة االشتمال املايل يف سياق هذه املعايري واإلرشادات ويعرض الدور 

األسايس الذي سيقوم به مبدأ التناسب يف ضمان مساندة مواقف هذه الهيئات والتنفيذ عىل املستوى القطري 

للهدف املتمثل يف تحقيق االشتمال املايل. ويُجّمع الجزء الثاني كل الهيئات املعنية بوضع املعايري مع رشح 

تركيبتها ونطاقات اختصاصها األصلية الحالية وقضايا االشتمال املايل األساسية ذات الصلة بهذه النطاقات 

ويختتم بإطار لكل هيئة يربز أنشطتها وعملياتها ومنتدياتها املرتبطة باالشتمال املايل. ويستكشف الجزء 

أكثر من واحدة من هيئات  اختصاص  بنطاقات  ترتبط  املايل  االشتمال  الثالث ثالثة موضوعات مهمة يف 

وضع املعايري: إضفاء الصبغة الرسمية عىل الجهات غري الرسمية لتقديم الخدمات، وحماية العميل املايل، 

واألعمال املرصفية بدون فروع بنكية )متضمنة األموال اإللكرتونية، والوكالء، واالبتكارات املماثلة(. وترد يف 

الجزء الرابع املالحظات والتوصيات املتأتية من املناقشات الواردة يف األجزاء األول والثاني والثالث. 

الجزء�األول.�هيئات�وضع�المعايير،�واالشتمال�المالي،�والتناسب

ألف. تأثير هيئات وضع المعايير على االشتمال المالي

تتيح املعايري التي تصدرها هذه الهيئات الخمسة األطر األساسية لتنظيم الخدمات املالية واملؤسسات املالية 

التي تقدمها واإلرشاف عليها عىل املستوى القطري. ومن املمكن أن تعمل إرشادات هذه الهيئات عىل صياغة 

تنفيذ هذه املعايري يف البلد املعني عىل نحو كبري. ومن املمكن أن تساعد هذه املعايري واإلرشادات مجمعة 

)وكذلك اللوائح التنظيمية وأعمال اإلرشاف املتأثرة بها( يف تدعيم االشتمال املايل. ومع ذلك قد يكون للتنفيذ 

أثر عكيس.  كليهما(  أو  اإلرشادات  أو  املعايري  هذه  يف  إما  الوضوح  عدم  يعكس  )الذي  امُلقيّد  التطبيق  أو 

وتؤثر اللوائح التنظيمية وأعمال اإلرشاف بدورها عىل العديد من جوانب تقديم الخدمات املالية الرسمية ــ 

والجدوى العملية واالقتصادية من الوصول إىل األرس املعيشية املحرومة من الخدمات املالية. 

وتؤثر نطاقات االختصاص املتباينة لهيئات وضع املعايري عىل كل من عالقتها باالشتمال املايل واملواقف 

التي تتخذها بشأن القضايا ذات الصلة. كما تسهم نطاقات االختصاص هذه أحياناً يف إحداث تأثري “منفرد” 

القضايا )خاصة  الهيئات تشدد عىل  الهيئات: فكل هيئة من هذه  يمكن فهمه يف معايري وإرشادات هذه 

املخاطر ونُهج تخفيف هذه املخاطر( األكثر ارتباطاً وصلًة بأعضائها ومراقبيها يف سياساتها ولوائحها عىل 
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املستوى الوطني.4,3 وهذه التأثريات املنفردة يمكن أن تفيض إىل وجهات نظر متباينة وأحياناً متعارضة 

بشأن بعض املوضوعات ذات الصلة بالعديد من هذه الهيئات حيث تظهر هذه املوضوعات عند السعي إىل 

تحقيق أجندة سياسات واسعة النطاق معنية باالشتمال املايل، وهذا بدوره يمكن أن يتحول إىل نوع من 

الشك والريبة عىل املستوى القطري بشأن كيفية تنفيذ معايري هذه الهيئات وإرشاداتها )انظر الجزء الثالث 

جيم، “الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية: األموال اإللكرتونية، والوكالء، واالبتكارات املماثلة”(. 

3  ال يقترص تأثري املعايري واإلرشادات الصادرة عن هيئات وضع املعايري، بالطبع، عىل البلدان األعضاء واملراقبني يف هذه الهيئات، كما أن 
للبلدان غري األعضاء تأثري عىل هذه الهيئات. وبالنسبة لالشتمال املايل عىل وجه التحديد، نجد أن لهذه الهيئات سجل حافل باإلنجازات 
فيما يتعلق بالسعي للحصول عىل آراء ومعلومات من البلدان صاحبة التجارب والخربات يف هذا املجال بغض النظر عن عضويتها أو 

وضعها كمراقب لدى هذه الهيئات.
االتصاالت  يف  القصور  بسبب  يزداد  املنفرد  التأثري  هذا  فإن  املعايري،  وضع  هيئات  من  هيئة  من  أكثر  يف  األعضاء  لبعض  4  بالنسبة 

والتنسيق بني ممثيل البلدان املعنية لدى مختلف الهيئات.

اإلطار 2

 �كم�عدد�األسر�المعيشية�التي�تتوافر�لها�سبل�الوصول�إلى�الخدمات�المالية�الرسمية،�
وما�هو�نطاق�هذه�الخدمات،�وما�هي�جودتها،�وتكفتها؟�

الخدمات  إلى  الوصول  سبل  لها  تتوافر  التي  المعيشية  األسر  عدد  كم 
المالية الرسمية؟ 

النائية  الفلبينية  تينغلوي  جزيرة  داليساي في  بالسيدة  الخاص  المثال  يبين 
كيف يمكن لتطبيق توصيات فاتف والتوصيات الخاصة لها على المستوى 
القطري )والتحقق من هوية العمالء( أن يعمل على التخلص من المعوقات 
السيدة  كانت هذه  الرسمية. فإذا  المالية  الخدمات  التي تحول دون تقديم 
تعيش في إحدى البلدان العديدة التي تشترط فيها اللوائح التي تستهدف 
تطبيق توصيات فاتف وتوصياتها الخاصة المتعلقة بمكافحة غسل األموال 
ــ وكذلك محل  الهوية  للتحقق من  اإلرهاب وجود مستند رسمي  وتمويل 
من  ُتحرم  قد  فإنها  العادة،  جرت  كما  رسمي  محرر  بموجب  ثابت  إقامة 

الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. 

األسر  إليه  تصل  أن  يمكن  الذي  الرسمية  المالية  الخدمات  نطاق  هو  ما 
المعيشية؟ 

من الممكن أن تعمل أنظمة منح التراخيص للمؤسسات المتلقية لودائع بناًء 
على تفسير صارم للمبادئ األساسية للجنة بازل إلى تقييد الجدوى القانونية 
من “تحويل” مؤسسة إقراض أصغر ال تتلقى ودائع إلى مؤسسة تقدم 
التنظيمية  الجدوى  تقييد  أيضًا على  بل قد تعمل  ادخارية،  منتجات وأوعية 
“تقديم  الثالث،  الجزء  )انظر  الخدمة  لتقديم  المبتكرة  النماذج  من  للعديد 
والوكالء،  اإللكترونية،  األموال  بنكية:  فروع  بدون  المصرفية  الخدمات 

واالبتكارات المماثلة”(. 

ما جودة الخدمات المالية الرسمية؟ 

األساسية  التأمين  مبادئ  ينتج عن مرونة  أن  يمكن  اإليجابي،  الجانب  على 
إضفاء  تستهدف  التي  التأمين  شركات  علي  للمشرفين  الدولي  لالتحاد 

الطابع الرسمي على ضامني التأمين غير الرسميين تحسين جودة الخدمة 
لألسر المعيشية الفقيرة التي يخدمها هؤالء الضامنون على نحو معتاد. 

ما التكلفة؟ 

للبنك  العامة  المبادئ  تشديد  يعكس  ما  تنظيمي  هيكل  وجود  حالة  في 
التحويالت  خدمات  بشأن  والتسويات  المدفوعات  نظم  الدولي/لجنة 
الدولية على تشجيع المنافسة بين جهات تقديم خدمات التحويل والتنظيم 
خفض  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الهيكل  هذا  فإن  للمخاطر،  بالنسبة  المتناسب 
الذين يقومون بعمل تحويالت  الفقراء  الدولية للعمالء  التحويالت  تكاليف 

مالية بمبالغ قليلة. 

وتوضح هذه األمثلة التباين واسع النطاق لألثر المحتمل للمعايير واإلرشادات 
الصادرة عن هيئات وضع المعايير على االشتمال المالي وإذا ما كان هذا 
األثر مباشر أم غير مباشر. وفي أحد جوانب هذا المشهد نجد أنه من السهل 
على نحو معتاد ربط توصيات فاتف وتوصياتها الخاصة ـ وخاصة النهج الذي 
تتخذه البلدان لتطبيقها ــ إما مع األمثلة الناجحة لتدعيم االشتمال المالي أو 

مع االستمرار غير المقصود لالستبعاد المالي. 

لضامني  الدولية  للجمعية  األساسية  المبادئ  تعمل  قد  النقيض،  وعلى 
كبيرة  زيادة  إحداث  الودائع على  للتأمين على  الفعالة  النظم  الودائع بشأن 
التي  المضمونة  الرسمية والمؤسسات  المدخرات  الثقة في خدمات  في 
تقدمها، ومن ثم إحداث أثر إيجابي على االشتمال المالي، لكن هذه العالقة 

تكون في العادة غير مباشرة كما يصعب تتبع األسباب المؤدية إلى ذلك. 
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باء. تأثير االشتمال المالي على هيئات وضع المعايير

مهماً  تحوالً  يمثل  تام  نحو  للجميع عىل  املايل  االشتمال  تبني  فإن  املعايري،  هيئات وضع  لجميع  بالنسبة 

محتمالً ملجال الرتكيز ويتطلب تطوراً مكافئاً يف التفكري، لكننا نجد أن هذه الهيئات تحتل مواقع متباينة 

عىل سلم هذا التطوير. فقد تم إنشاء هذه الهيئات يف األصل لوضع معايري وإرشادات عىل نطاق واسع بشأن 

تنظيم املؤسسات الحالية وعمالئها غري الفقراء واإلرشاف عليهم )املؤسسات والعمالء( مع عدم االكرتاث 

كثرياً بنوعية العمالء الذين لم يكن لديهم نصيب كاف من خدمات النظام املايل الرسمي. وكما أسلفنا، فإن 

الهيئات يطرح  لهذه  األساسية  االختصاص  بنطاقات  له مخاطر ذات صلة  املايل  االستبعاد  بأن  االعرتاف 

عنرصاً مهماً جديداً يف مشهد هذه الهيئات.5 فاملخاطر التي يتعني النظر إليها بعني االعتبار ــ عندما تشري 

التقديرات إىل أن 2.7 مليار نسمة من البالغني ممن هم يف سن العمل محرومون من الحصول عىل خدمات 

ـ لم تتم دراستها بعد بصورة منهجية، مع أنها تتضمن تهديدات لسالمة النظام املايل واألمن  مالية رسميةـ 

الدويل )عىل سبيل املثال مخاطر املعامالت النقدية ذات الصلة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تكون 

الخدمات(، واالستقرار االجتماعي والسيايس  الحدود من خالل جهات غري رسمية لتقديم  الغالب عرب  يف 

بل وحتى االستقرار املايل )عىل سبيل املثال، االضطراب السيايس بفعل خطط االستثمار الهرمية املنظمة 

كمدخرات غري رسمية وفرص استثمار تشيع عدم الثقة يف النظام املرصيف(. ويف جميع هذه الحاالت، فإن 

التقدم يف مجال االشتمال املايل يتيح وسائل محتملة للتخفيف من هذه املخاطر قد تعدمها هيئات وضع 

املعايري إذا ظلت مركزة عىل الجهات الرسمية الحالية لتقديم الخدمة وعمالئها الذين يُخدمون بالفعل. 

وتحمل التغريات يف طبيعة )وربما مستوى( املخاطر الناجمة عن زيادة االشتمال املايل أيضاً تداعيات 

تتضمن  العوامل  من  متنوعة  مجموعة  من  التغريات  هذه  وتأتي  الهيئات.  لهذه  نطاقاً  أوسع  تكون  ربما 

وهي  بالفعل”  “يُخدمون  عما  يختلفون  وهم  املالية  الخدمات  من  حالياً  املستبعدين  العمالء  خصائص 

باء،  الثالث  الجزء  املثال  سبيل  عىل  )انظر  املعايري  وضع  لهيئات  بالنسبة  كبرية  بدرجة  املألوفة  النوعية 

“حماية العميل املايل”(، وكذلك طبيعة املنتجات والخدمات ورشكات تقديم الخدمة القادرة عىل الوصول 

إىل هؤالء العمالء، ال سيما النُهج املبتكرة املطلوبة لتحقيق زيادة كبرية يف االشتمال املايل )انظر عىل سبيل 

املثال الجزء الثالث جيم، “الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية: األموال اإللكرتونية، والوكالء، واالبتكارات 

املماثلة”(. ومع إحراز تقدم عىل صعيد االشتمال املايل، وإدخال املزيد من األرس املعيشية الفقرية يف القطاع 

املايل الرسمي، سيزداد نطاق املخاطر وربما وتريتها أيضا. وتعمل املنافع املتأتية من االشتمال املايل مثل 

عىل  “التناسب”(  جيم،  األول  الجزء  يف  نُوقش  )كما  الرفاهية  وزيادة  الكفاءة،  وزيادة  االقتصادي،  النمو 

التعويض عن هذه املخاطر املتغرية والتخفيف من مخاطر االستبعاد املايل. 

ونظراً لزيادة أعداد البلدان التي تتباين مستويات دخولها والتنمية فيها التي تتبنى أجندة سياسات 

لزيادة االشتمال املايل، فثمة اعتبار آخر بالنسبة للهيئات الخمسة املعنية بوضع املعايري يتمثل يف أهمية تباين 

السياق القطري. وهناك محددان يمثالن أهمية خاصة هما: )1( املستوى الحايل لالشتمال املايل وطبيعته 

يف بلد ما )قد يتباين عرب نطاق املنتجات التي يحتاجها العمالء املستبعدون واملحرومون من الخدمات(، 

و)2( قدرة واضعي السياسات والجهات التنظيمية واإلرشافية عىل تنفيذ معايري وإرشادات هذه الهيئات. 

فبالنسبة للبعض، وخاصة البلدان األقل دخالً التي تزيد فيها معدالت األرس املعيشية املستبعدة حالياً من 

االشتمال املايل، فإن االلتزام التام باملعايري واإلرشادات املوجودة الصادرة عن هذه الهيئات ربما يكون هدفاً 

بعيد املدى. وبالتايل، فعىل الرغم من أن املعايري القياسية لهذه الهيئات ذات الصلة بزيادة االشتمال املايل قد 

5  ترتبط مخاطر االستبعاد املايل يف معظم الحاالت بشكل مبارش بنطاق اختصاص فاتف )انظر الجزء الثاني جيم، “مجموعة العمل 
املايل ]فاتف[(، وعىل نطاق أكثر تقييداً بنطاق اختصاص بازل )انظر الجزء الثاني ألف،” لجنة بازل”( وعىل الجانب اآلخر، نجد أن 
مخاطر االستبعاد املايل ترتبط بصورة ضئيلة للغاية بمحور الرتكيز األسايس للجنة نظم املدفوعات والتسويات حول نظم الدفع املهمة 

من الناحية املنهجية )نظم الدفع بانتظام(. 
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يتم تصميمها كي تُطبق بمرونة يف جميع السياقات القطرية، قد تكون هناك حاجة إىل إرشادات استشارية 
تراعي تحديات التنفيذ التي تُواجه يف العديد من السياقات القطرية املتباينة.6

جيم. التناسب

بني  )من  املخاطر  هذه  فهم  إىل  املعايري  وضع  هيئات  تحتاج  املايل،  االشتمال  يف  كبرية  بصورة  لإلسهام 

املخاطر الكثرية األخرى( واملعوقات املحددة التي تواجهها البلدان التي تظهر فيها أكرب تحديات االشتمال 

العرشين  مجموعة  مبادئ  أن  املالحظ  ومن  التحديات.  هذه  ملواجهة  وسيلة  التناسب  مبدأ  ويتيح  املايل. 

لالشتمال املايل واالنخراط القائم عىل اإلبداع واالبتكار استعانت بواضعي السياسات عىل املستوى القطري 

لبناء إطار سياسات وإطار تنظيمي يتناسب مع املخاطر واملنافع التي تنطوي عليها املنتجات والخدمات 

املبتكرة ويستند إىل فهم املعوقات والفجوات يف التنظيم الحايل )انظر امللحق ألف “مبادئ مجموعة العرشين 

لالشتمال املايل القائم عىل اإلبداع واالبتكار”(. 

تأسيس  إىل  متفاوتة  بدرجات  الهيئات  هذه  اتجهت  السنني  مر  فعىل  سهالً.  بالرضورة  ليس  وهذا 

معايريها وإرشاداتها بالدرجة األوىل عىل خربات وتجارب األنظمة املالية يف البلدان املتقدمة بسبب أهميتها 

املتزايدة بالنسبة لالستقرار املايل العاملي وسجلها الحافل من اإلنجازات األطول أمداً واألعمق تأثرياً يف مجال 

التنظيم واإلرشاف. وعىل الرغم من أن محور تركيز كل هيئة من هذه الهيئات الخمسة يتضمن نطاقاً من 

البلدان أكثر اتساعاً، فإن إدراج أجندة االشتمال املايل يتطلب من كل هيئة النظر بعني االعتبار عىل نحو 

الخدمات  التي بها عدد كبري من األرس املعيشية املحرومة واملستبعدة من  البلدان  محدد تجارب وخربات 

املالية )خاصة تلك البلدان التي تحرز تقدماً كبرياً عىل صعيد االشتمال املايل والتي قد يمكن االستفادة من 

الدروس املستقاة منها(.

وثمة تحد كبري آخر أمام تنفيذ نهج متناسب يتمثل يف أن املخاطر واملنافع غالباً ما تُفهم وتُقاس عىل 

نحو مختلف من جانب مختلف أصحاب املصالح. وفضالً عىل هذا، ال يمكن توصيف املخاطر واملنافع كمياً 

بصورة بسيطة أو قاطعة، وذلك عىل الرغم من إمكانية إجراء تحليل نوعي لها.7 وتتضاعف هذه التحديات 

واإلرشافية  التنظيمية  املعايري  تطبيق  عند  التعقيد  درجات  حيث  من  واملنافع  املخاطر  بتقييم  الخاصة 

بتطبيق  الخاصة  الصعوبات  الهيئات عىل منتجات وخدمات ومؤسسات مختلفة. وتفرض  لهذه  املتباينة 

البلدان  يف  واإلرشافية  التنظيمية  والجهات  السياسات  واضعي  عىل  تحديات  املختلفة  واإلرشادات  املعايري 

التي بها مستويات مرتفعة نسبياً من القدرات التنظيمية واإلرشافية واالشتمال املايل. وبالنسبة للبلدان التي 

تعاني من مستويات أدنى من القدرات واالشتمال املايل فإن التحدي سيكون أكرب. 

ويتطلب حساب التناسب اهتماماً ليس فقط بمخاطر االستبعاد املايل، ولكن أيضاً بمنافع االشتمال املايل 

التي تتجاوز تخفيف مخاطر االستبعاد املايل مثل النمو االقتصادي وزيادة الكفاءة، وزيادة الرفاهية. وعىل 

الرغم أن هذه املنافع قد تكون مرتبطة بصورة غري مبارشة فقط بنطاق االختصاص األسايس لهيئة محددة 

معنية بوضع املعايري، فإنها قد تربز عىل نحو كبري بني تحفيز هيئات وضع املعايري لدمج دراسة قضايا 

االشتمال املايل ضمن أعمالها، كما إنها تمثل أولويات للعديد من واضعي السياسات عىل املستوى القطري 
الذين يسعون إىل تطبيق معايري وإرشادات هيئات وضع املعايري.8

املتباينة  القطرية  التي تسعى إىل املواءمة مع السياقات  املعايري  6  تتضمن األمثلة الجديرة باملالحظة ملعايري وإرشادات هيئات وضع 
)وخاصة املستويات املتدنية من القدرات التنظيمية واإلرشافية( اعرتاف فاتف برضورة تنفيذ توصياتها عىل نحو متدرج ال سيما يف 
البلدان التي تعاني من ضعف القدرات التنظيمية واإلرشافية، وتضمني لجنة بازل لنُهج أكثر بساطة بشأن املعايري فيما يتعلق بقياس 

كفاية رأس املايل يف بازل 2 بازل 3. 

7  عندما تتواجد مخاطر يف الواقع فإن ذلك مهم أيضاً. وكما أملح شاتان، وهرينانديزـ كوس، وبوروويك، وزيرزان “]1[ فحتى يتسنى 
الفعلية  املخاطر  بالنشاط، يتعني تحديد  أن ترض  التي يمكن  التنظيم  اإلفراط يف  املخاوف بشأن  للمفاهيم يف مقابل  توازن  إحداث 

وليست املتصّورة.
8  عىل سبيل املثال، تم تحفيز مشاركة لجنة نظم املدفوعات والتسويات )مع البنك الدويل( يف مرشوع تطوير املبادئ العامة لخدمات 
التحويالت الدولية )انظر الجزء الثاني باء، “لجنة نظم املدفوعات والتسويات”( ليس فقط بسبب وجود ارتباط بني تحويالت األموال 
املنهجية  الناحية  من  املهمة  املدفوعات  نظم  استقرار  لتشجيع  الرئييس  اللجنة  اختصاص  ونطاق  للحدود  العابرة  القيمة  صغرية 

)املنتظمة(، ولكن أيضاً بسبب االهتمام بمكاسب الرفاهية التي قد تتأتى من هذا املرشوع.
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وواقع الحال أن الهيئات الخمسة تدمج بالفعل عىل نحو رصيح أو ضمني نهجاً متناسباً يف معايريها 

الرابع  األسايس  واملعيار  لها  الثاني  األسايس  املبدأ  يف  تنص  املرصيف  لإلرشاف  بازل  فلجنة  وإرشاداتها. 

بهذه  التام  االلتزام  وفق  عليها  واإلرشاف  البنوك  تنظيم  رضورة  من  الرغم  عىل  أنه  عىل  املبادئ  هذه  يف 

التنظيم يتكافأ من  املبادئ األساسية، فهناك مجال إلخضاع مؤسسات تلقي الودائع األخرى “لشكل من 

نوعية وحجم املعامالت” برشط أال تستحوذ بشكل جماعي عىل نسبة كبرية من الودائع يف نظام مايل ما 

)لجنة بازل لإلرشاف املرصيف 2006 أ(. وعىل نحو مماثل، اعتمدت فاتف عىل نحو فعال مبدأ التناسب يف 

التي تسمح للبلدان باتباع “نهج يستند إىل املخاطر” ــ وهو يف جوهره  توصياتها وتوصياتها الخاصة 

بمكافحة غسل  الخاصة  الرقابة  إجراءات  اإلعفاء من  مثل  األساسية  الجوانب  ــ يف بعض  متناسب  نهج 

أو  البيانات  إزاء طبيعة  املحدودة، واملرونة  املعامالت والخدمات  بالنسبة لبعض  اإلرهاب  األموال وتمويل 

العناية  بشأن  مخففة  أو  مبسطة  إجراءات  تطبيق  وإمكانية  العمل،  هوية  لتحديد  املستخدمة  املعلومات 

الواجبة )بالنسبة للعميل( عىل الخدمات املالية منخفضة املخاطر. ويف حالة االتحاد الدويل للمرشفني عيل 

رشكات التأمني نجد أن مبدأ التناسب موجود يف املبادئ األساسية للتأمني حيث يتم قياس املخاطر حسب 

املنقحة  املبادئ  يف  أكثر رصاحة  نحو  املبدأ عىل  هذا  كما سيظهر  تعقيدها”،  “طبيعتها وحجمها ودرجة 

التي ستظهر قريباً. 

لكن ال زال هناك الكثري الذي يتعني القيام به لدمج التناسب يف معايري وإرشادات هيئات وضع املعايري 

واإلرشادات  املعايري  هذه  تنفيذ  عند  القطري  املستوى  عىل  التناسب  مبدأ  تطبيق  كيفية  يف  واالستفاضة 

مع تحقيق أجندة االشتمال املايل واسعة النطاق يف الوقت نفسه. وتركز لجنة بازل يف الوقت الحايل عىل 

البنوك وعمالئها الحاليني. ونتيجة لذلك، ال يوجد الكثري من اإلرشادات بشأن كيفية تطبيق التناسب عىل 

املايل  باالشتمال  الصلة  وثيقة  بالودائع  الشبيهة  واملنتجات  لودائع  املتلقية  املرصفية  املؤسسات غري  أنواع 

يف بعض البلدان. 

تقديم  جهات  حول  التحديد  وجه  عىل  اآلن  لفاتف  األسايس  الرتكيز  محور  يدور  مماثل،  نحو  وعىل 

خطوة  اتخذت  فاتف  أن  من  الرغم  وعىل  املخاطر.  عالية  العمالء  وقاعدة  والخدمات  واملنتجات  الخدمات 

ناجحة يف اآلونة األخرية تمثلت يف االعرتاف بأن االستبعاد املايل يمثل مخاطر تتعلق بغسل األموال وتمويل 

اإلرهاب )فاتف 2011(، ال تزال ظالل الشك والريبة تخيم عىل تطبيق نهج فاتف املستند إىل املخاطر عىل 

األنشطة واملنتجات وجهات تقديم الخدمة وثيقة الصلة باالشتمال املايل.

وهناك تحديات مماثلة تلوح يف األفق بشأن هيئات وضع املعايري األخرى أيضاً. ويستلزم التغلب عىل 

هذه التحديات تنحية املفاهيم املسبقة جانباً املستندة إىل املخاطر فقط فيما يتعلق “بمن يُخدمون بالفعل” 

وكذلك املنتجات والخدمات وجهات تقديم الخدمة التي تخدمهم ــ واالعرتاف، عند تقييم املخاطر واملنافع 

باملزايا واملنافع التي ستأتي من دمج األرس املعيشية املستبعدة واملحرومة من الخدمات املالية يف النظام 

املايل الرسمي، والنظر بعني االعتبار إىل النُهج املتناسبة التي تمكن من إحداث ذلك مثل “االختبار والتعلم”، 

والتنفيذ التدريجي، واملعالجة التنظيمية واإلرشافية بنظام الرشائح بناًء عىل طبيعة وحجم ودرجة تعقيد 
األنشطة املعنية.9

9  يويص املبدأ رقم 7 ملجموعة العرشين واضعي السياسات “باالستفادة من البيانات املحسنة لوضع سياسات قائمة عىل أدلة وشواهد، 
وقياس التقدم املحرز، ودراسة النهج الرتاكمي الخاص “باالختبار والتعلم” املقبول لكل من الجهة التنظيمية وجهة تقديم الخدمة”، 
)انظر امللحق ألف، “مبادئ مجموعة العرشين لالشتمال املايل القائم عىل اإلبداع واالبتكار”(. وتتيح بحوث املستهلكني أداة مفيدة 
املالية  الخدمات  من  واملحرومني  املستبعدين  املستهلكني  فهم سلوكيات  يحاولون  الذين  السياسات  لواضعي  البيانات(  )الستخراج 

امللتحقني بالنظام املايل الرسمي، وكذلك تصميم إجراءات تنظيمية وإرشافية فعالة ومتناسبة ووضعها ضمن األولويات. 
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الجزء الثاني. موضوعات خاصة بكل هيئة معنية بوضع المعايير

ألف. لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف

ألنشطة هذه اللجنة تأثري واسع النطاق عىل بيئة اإلرشاف عىل البنوك يتجاوز نطاق العضوية األصلية لها 

بالرتكيز عىل بنوك كربى  البداية  أن معايري وإرشادات بازل قد تم وضعها يف  الرغم من  وأهدافها. وعىل 

البلدان  يف  نطاق واسع  اآلن عىل  تُطبق  فإنها  البنوك،  متقدمة وكذلك عمالء هذه  بلدان  ودولية نشطة يف 

األعضاء وغري األعضاء عىل حد سواء عىل البنوك الكبرية والصغرية وكذلك املؤسسات غري املرصفية املتلقية 

للودائع. ونجد أن املشهد املتغري عىل نحو جذري لالشتمال املايل يف العديد من البلدان ــ الذي يعكس توسع 

البنوك واملؤسسات غري املرصفية، وتطوير منتجات  نطاق وحجم مؤسسات تلقي الودائع وزيادة تكامل 

مبتكرة وكذلك تطوير قنوات تقديم الخدمات ــ له آثار كبرية عىل لجنة بازل.

وتعقد اللجنة منتدى دولياً من أجل التعاون املستمر وتحقيق تفاهم مشرتك بشأن األمور التي تخص 

اإلرشاف عىل البنوك وتؤثر عليها وعىل مؤسسات تلقي الودائع األخرى ال سيما األمور املرتبطة باستقرار 

القطاعات املالية والسالمة املالية لفرادى البنوك. وباإلضافة إىل مبادئ بازل األساسية، فإن اللجنة معروفة 

الحدود.10  عرب  املرصفية  األعمال  عىل  اإلرشاف  واتفاقية  املال  رأس  نسبة  كفاية  بشأن  الدولية  بمعايريها 

واستجابة لنداء من زعماء دول مجموعة العرشين لقيام الهيئات الكربى املعنية بوضع املعايري بمراجعة 

ناشئة  إليها بلدان مهمة تمثل أسواقاً  2009 حيث انضم  يف  هيكل عضويتها، شهدت لجنة بازل توسعاً 

كأعضاء.11 وساعد هذا التوسع عىل فتح الطريق إلدخال تغيريات عىل مواقف اللجنة بشأن قضايا تهم عىل 

نحو خاص بلدان نامية وذات أسواق ناشئة. إضافة إىل ذلك، تتيح املجموعة االستشارية للجنة بازل )وهي 

الدويل ومجلس  النقد  الدويل وصندوق  للبنك  لغري األعضاء وكذلك  لجنة فرعية تتبع بازل مبارشة( منرباً 

الخدمات املالية اإلسالمية للتعبري عن آرائهم كما تعمل بمثابة منتدى لتعميق مشاركة اللجنة مع الجهات 

اإلرشافية يف جميع أنحاء العالم بشأن قضايا اإلرشاف عىل البنوك والقضايا ذات الصلة املحتملة التي تخص 

املؤسسات غري املرصفية املتلقية لودائع. 

قضايا االشتمال المالي األساسية

عىل الرغم من أن عدداً كبرياً من البلدان يسعى إىل تطبيق معايري وإرشادات لجنة بازل، فإن تركيز اللجنة 

بعد  تُؤخذ  لم  املايل  االستبعاد  مخاطر  أن  يعني  كان  الرسمي  املايل  النظام  مظلة  تحت  التي  البنوك  عىل 

واملخاطر  املنافع   )1( عىل  شاملة  نظرة  هناك  تكن  لم  مماثل،  نحو  وعىل  رصيح.  نحو  عىل  الحسبان  يف 

املتغرية لزيادة االشتمال املايل وذلك عىل ضوء أنواع جهات تقديم الخدمة والخدمات املعنية أو عىل )2( أثر 

معايري  تنفيذ  عىل  اإلرشاف(  لقدرات  املتباينة  املستويات  )وخاصة  التباين  شاسعة  القطرية  السياقات 
وإرشادات اللجنة.12

وال يتم النظر بعني االعتبار يف الوقت الراهن إىل توسيع نطاق اختصاص اللجنة ليتضمن اإلرشاف عىل 

املؤسسات  لبازل عىل  األساسية  املبادئ  تركيز  يزال  ال  ثم،  لودائع. ومن  املتلقية  املرصفية  املؤسسات غري 

عىل الرغم من أنه قد يكون لبازل 2 وبازل 3 آثر مبارش عىل االشتمال املايل، لم تتم مناقشتهما يف هذه الوثيقة.   10
11  يوجد اليوم 27 عضواً يف لجنة بازل )انظر امللحق باء، “عضوية وضع املعايري”(.

القطري  بالسياق  االعرتاف  عىل  مثااًل مهماً  املال  أكثر بساطة الحتساب كفاية رأس  3 عىل “معايري”  2 وبازل  بازل  اشتمال  12  يمثل 
املتباين. إضافة إىل ذلك، فإن التدرج يف النهج التنظيمي واإلرشايف بناًء عىل طبيعة األنشطة املعنية وحجمها ودرجة تعقديها، وكذلك 
النهج املسلسل نحو تنفيذ املعايري واإلرشادات الصادرة عن جهات وضع املعايري يمكن أن يكون فعاالً بالنسبة للبلدان التي تعاني من 

تدني مستويات القدرات التنظيمية واإلرشافية.
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أن  نطاق  تكون يف  املرصفية  املؤسسات غري  مع  الصلة  بينما  كبنوك  والتي تخضع إلرشاف  لها  املرخص 

ارتباطها بالبنوك والقطاع املرصيف يثري مخاوف تحوطية تتعلق بأوضاع االقتصادي الكيل والجزئي.13 ومع 

ذلك قدمت اللجنة إرشادات مبدئية بشأن االشتمال املايل تجاوزت البنوك والنشاط املرصيف )انظر اإلطار 3، 

“أنشطة لجنة بازل لإلرشاف املرصيف، واإلجراءات، واملنتديات ذات الصلة باالشتمال املايل”(. وهناك آثار 

كبرية ناجمة عن املخاطر املرتبطة باالستبعاد املايل واملنافع واملخاطر املتغرية املرتبطة باالشتمال املايل عىل 

أهداف اللجنة الخاصة باالستقرار تدعو إىل إجراء املزيد من الدراسة وإصدار املزيد من اإلرشادات. 

اآلثار بالنسبة للبنوك ومؤسسات تلقي الودائع األخرى. بخالف االنخراط املبارش يف أنشطة التمويل 

األصغر،14 فإن لالشتمال املايل )كما ورد تعريفه يف هذه الوثيقة( آثار واسعة النطاق عىل أنشطة البنوك 

واملؤسسات األخرى املتلقية للودائع. ويتيح التوسع يف الفروع وقنوات تقديم الخدمة الجديدة )مثل وكالء 

التجزئة غري املرصفيني( وتقديم منتجات جديدة )مثل منتجات االدخار املبسطة( سبالً لدخول مدخرات 

السكان املستبعدين واملحرومني من الخدمات إىل نظام الوساطة املالية الرسمي وتوجيهها إىل االستثمار. 

وبسبب أهمية التحويالت يف العديد من األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، تغتنم البنوك الفرصة عىل 

التي تقدم خدمات ادخار وإقراض تماثل ما  املالية غري املرصفية  13  تعزي مبادئ بازل الرئيسية تناسب املبادئ لوضعية املؤسسات 
تقدمه البنوك، علماً بأن قد يتم تنظيم بعض فئات هذه املؤسسات عىل نحو متميز عن البنوك برشط أال تستحوذ بشكل جماعي عىل 
نسبة كبرية من الودائع يف نظام مايل ما )لجنة بازل لإلرشاف املرصيف 2006 أ(. ومع ذلك، تركز منهجية املبادئ الرئيسية بشكل تام 
عىل البنوك، مع إيعاز تقييم أنشطة املؤسسات املالية غري املرصفية إىل مدى أن يكون لها تأثري عىل البنوك الخاضعة إلرشاف )لجنة 

بازل 2006 ب(.
14  تعرف لجنة بازل “التمويل األصغر” بأنه تقديم خدمات مالية بمبالغ محدودة لذوي الدخول املنخفضة والرشكات الصغرية غري 
النطاق  فقط  ليس  يتضمن  نطاقاً  أوسع  كمفهوم  الوثيقة  هذه  يف  املايل”  “االشتمال  تعريف  ويأتي   .)2010 بازل  )لجنة  الرسمية 
التام للمنتجات املالية، ولكن أيضاً مفهوم “الوصول الفعال” لها: وينطوي “الوصول الفعال” عىل تقديم الخدمات عىل نحو مريح 
ومسؤول بتكلفة ميسورة إىل العمالء مع استدامة عمل رشكات تقديم الخدمة بحيث تكون النتيجة إتاحة خدمات مالية رسمية للعمالء 

املستبعدين من الخدمات املالية بدالً من الخيارات غري الرسمية املتاحة أمامهم )انظر اإلطار 1 “االشتمال املايل: تعريف عميل”(. 

في أغسطس/آب 2010، أصدرت لجنة بازل وثيقة أنشطة التمويل األصغر 
وتعتبر   .)2010 )بــازل  البنوك  على  الفعال  لإلشراف  األساسية  والمبادئ 
االشتمال  بشأن  بازل  تصدرها  التي  نوعها  األولــى من  الوثيقة هي  هذه 
المالي، كما إنها تعطي إرشادات بشأن تطبيق مبادئ بازل األساسية على 

مؤسسات التمويل األصغر التي تتلقى ودائع. 
وتدعو هذه الوثيقة إلى المعرفة المتخصصة، لكنها تقترح أن تقدم هذه 
المبادئ بشكل عام إطارًا مناسبًا لجهات اإلشراف على التمويل األصغر مع 

بعض التعديل المطلوب وفق نوع وحجم ودرجة تعقيد المعامالت. 
كما تبرز الحاجة إلى تجنب الزيادة غير المبررة في تكاليف جهات تقديم 

الخدمة، وتطبيق مبدأ التناسب عند تخصيص الموارد اإلشرافية النادرة. 
وتمثل إرشادات بازل بشأن تطبيق المبادئ األساسية على مؤسسات 
الجهات  زيادة فهم  نحو  ودائع خطوة مهمة  تتلقى  التي  األصغر  التمويل 
اإلشرافية على أنشطة التمويل األصغر. ومع ذلك، ال تتناول هذه اإلرشادات 
الكثير من القضايا التي أثارتها أحدث التطورات في مجال االشتمال المالي 
على نحو أوسع نطاقًا خاصة في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، 
كما أنها لم تعالج موضوع المعاملة التمييزية التي قد تمنح ألنواع مختلفة 
بناًء على طبيعة  المتلقية لودائع  البنوك والمؤسسات غير المصرفية  من 

وحجم ودرجة تعقيد األنشطة المسموح لها العمل فيها. 

اإلطار 3

�أنشطة�لجنة�بازل�لإلشراف�المصرفي،�واإلجراءات�والمنتديات�ذات�الصلة�باالشتمال�المالي

لفحص  فرصة  اآلن  تجري  التي  األساسية  المبادئ  هذه  مراجعة  وتتيح 
هناك  الخصوص  وجــه  فعلى  أ   . المالي  باالشتمال  المبادئ  هــذه  صلة 
وحماية  التحوطية  والرقابة  المالي  االشتمال  بين  الروابط  لتناول  فرصة 
العميل المالي على نحو أكثر وضوحًا )انظر الجزء الثالث باء، “حماية العميل 
بالنسبة  بازل األساسية كاف  اعتبار إطار مبادئ  الرغم من  المالي”( وعلى 
للتمويل األصغر )لجنة بازل لإلشراف المصرفي 2010( تتيح عملية المراجعة 
أيضًا فرصة للنظر بعين االعتبار في تأثير مبادئ بازل األساسية على أجندة 
التي  المالي  االشتمال  جوانب  وتقييم  نطاقًا،  األوسع  المالي  االشتمال 
تتم معالجتها على نحو مالئم في هذه المبادئ )بسبب الروابط مع البنوك 
والقطاع المصرفي( والتي قد يتم التعامل معها على نحو أكثر فعالية في 

إطار إرشادات فرعية. 

أ.   تم إطالق عملية مراجعة مبادئ بازل األساسية في فبراير/شباط 2011. 

وسيتم تعميم المبادئ المنقحة للحصول على مالحظات الجمهور عليها 
في نهاية 2011. ومن المتوقع أن تتوقف لجنة بازل في نهاية يوليو/
تموز 2012 حيث من المتوقع أن تكون الموافقة النهائية في المؤتمر 
الدولي بشأن اإلشراف على البنوك المزمع انعقاده في سبتمبر/أيلول 

.2012
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التوسع الرسيع يف نطاق  الكبرية. وزيادة عىل ذلك، فإن  املالية  التدفقات  نحو متزايد للحصول عىل هذه 

الناشئة  األسواق  يف  ــ  املحمولة  الهواتف  باستخدام  األموال  مع  التعامل  ــ وخاصة  اإللكرتونية  األموال 

الودائع األخرى لالستحواذ عىل عمالء  للبنوك ومؤسسات تلقي  النامية يخلق فرصاً جديدة  واالقتصادات 

وتطوير النشاط ال سيما بني العمالء املستبعدين واملحرومني من الخدمات املالية. 

وينطوي االشتمال املايل، باعتباره فرصة للنشاط يف صناعة الخدمات املالية وهدف سياسات واضح 

بالنسبة للحكومة، عىل أنماط متغرية من التعرض للمخاطر يمكن تمييزها عن النشاط املرصيف التقليدي 

لألفراد )نظام التجزئة(. وهناك أطراف جديدة تدخل السوق، وهذا يخلق املزيد من املنافسة. وتقوم البنوك 

التكامل  التمويل، ويف بعض الحاالت، تنشئ مؤسسات تمويل أصغر، مما يعمق  يف الوقت الحايل بإعادة 

بني هذين القطاعني يف الكثري من األسواق، ويدعم االهتمام باإلفراط يف االستدانة وتدهور جودة األصول 

جودة  بضعف  تتسم  التي  األسواق  نحو  برسعة  التحرك  فإن  نالحظ  وكما  األخرى.15  الحاالت  بعض  يف 

املعلومات وضعف البنية األساسية للقطاع املايل وتراجع مستوى التثقيف املايل والقدرات قد يخلق مخاطر 

جديدة. كما أن العمالء الذين كانوا مستبعدين من قبل قد يترصفوا بصورة تختلف عن ترصفات أصحاب 

الودائع التقليديني مع وجود آثار ممكنة )حميدة أو سيئة( بالنسبة الستقرار املركز املايل واستقرار إدارة 

تقدير  استخالص  عىل  االبتكار وحده  نطاق  يعمل  وقد  الودائع.  تلقي  لدى مؤسسة  وااللتزامات  األصول 

مغاير ألشكال املخاطر املتغرية وزيادة تعقيد وظائف إدارة املخاطر بالنسبة لكل من البنوك والجهات غري 

املرصفية التي تقدم الخدمات ال سيما عندما نتذكر أنه يف العديد من األسواق نجد أن عمالء الجهات الرسمية 

قد يقوموا باالقرتاض بشكل مكثف من مصادر غري رسمية. 

اآلثار عىل الجهات اإلرشافية. هناك أصوات يف جميع أنحاء العالم تطالب الجهات اإلرشافية عىل نحو 

منها  والتخفيف  املحتملة  املخاطر  تفهم  مع  املايل  االشتمال  تدعيم  يف  املتمثل  التحدي  بمواجهة  متزايد 

أيضاً. ويتطلب ذلك إحداث توازن بني األمان واالنفتاح عىل االبتكار مع العمل يف الوقت نفسه عىل تحقيق 

اإلرشافية  الجهات  تواجه  الحاالت،  من  كثري  ويف  املودعني.  وحماية  النظام  الستقرار  األساسية  األهداف 

قيوداً كبرية فيما يتعلق باملوارد والقدرات البرشية. ويضيف اشتمال أعداد كبرية من العمالء ذوي الدخول 

أخرى  وقضايا  العميل  بحماية  تتعلق  أيضاً  جديدة  أبعاداً  الرسمي  بالتمويل  الخربة  وعديمي  املخفضة 

الثالث  الجزء  )انظر  األساسية  بازل  السوق ــ وهو رشط مسبق يف مبادئ  االنضباط يف  بتحقيق  تتعلق 

باء، “حماية العميل املايل”(. 

ويف كثري من األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، تنمو املؤسسات غري املرصفية التي تتلقى ودائع مثل 

األنواع العديد من املؤسسات التعاونية املالية بوترية رسيعة ويكون ذلك أحياناً بدعم سيايس قوي ولكن مع 

عدم االكرتاث كثرياً بالتحديات الناشئة الخاصة باإلرشاف عىل هذه األنشطة. ويف عدد متزايد من البلدان، 

تقدم أطراف جديدة مثل شبكات تشغيل الهواتف املحمولة ورشكات التكنولوجيا يف الوقت الحايل خدمات 

األموال اإللكرتونية مما يتيح املجال أمام أطراف غري مرصفية لدخول نطاق األنشطة اإلرشافية )انظر الجزء 

الثالث جيم، “الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية: األموال اإللكرتونية، والوكالء، واالبتكارات املماثلة”(. 

البنوك  عىل  واإلرشاف  املدفوعات  نشاط  بني  التاريخي  التقسيم  فإن  مؤخراً،  التي حدثت  التطورات  ومع 

وكذلك النُهج املتعلقة بالرقابة عىل البنوك التي ثبت نجاحها يدعو إىل االهتمام بهذا األمر مجدداً. 

ويف حالة عدم وجود آثار تتعلق باستقرار فرادى البنوك والنظام املرصيف، فإن هذه الظواهر يف الوقت 

الراهن ال تكون محور تركيز لجنة بازل عىل وجه العموم. 

التمويل األصغر إىل منافسة غري صحية، مما أفىض إىل إقراض غري  الجدد مجال  البنوك واألطراف  الحاالت، أدى اخرتاق  15  يف بعض 
مسؤول واإلفراط يف املديونيات )شيكس وروزينربغ 2011(.
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ومع ذلك فإن صلتها باالستقرار الشامل للنظام املايل والثقة يف املودعني األفراد واضحة يف بعض البلدان ــ خاصة 

التقليدي محدود. ونجد أن  النامية حيث يكون االنتشار الحايل للقطاع املرصيف  الناشئة واالقتصادات  يف هذه األسواق 

دمج االعتبارات الخاصة بكل من مخاطر االستبعاد املايل وكذلك املنافع واملخاطر املتغرية التي تصاحب زيادة االشتمال 

املايل ضمن املمارسات اإلرشافية يدعو إىل التفكري الحذر بشأن تطبيق معايري وإرشادات بازل الحالية مع وضع هذه 

العوامل نصب العني. وكما أقرت لجنة بازل )بازل 2012(، من املهم كثرياً بناء موارد إرشافية كافية تتضمن مجموعة 

من املهارات واملعارف السليمة للتعامل عىل نحو فعال مع هذا املشهد رسيع التغري. 

باء. اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات

تمثل نظم املدفوعات البنية األساسية الرضورية لتقديم معظم الخدمات املالية الرسمية. ونتيجة لذلك، نجد أن معايري 

وإرشادات هذه اللجنة لها صلة مبارشة باالشتمال املايل الذي يتجاوز عمليات التجزئة )األفراد( الخاصة باملدفوعات. 

ويتمثل الهدف األسايس للجنة يف تعزيز هذه البنية األساسية املالية من خالل تشجيع نظم مدفوعات وتسويات آمنة 

وتتسم بالكفاءة مع الرتكيز عىل استقرار النظم املهمة من الناحية املنهجية. وتعترب هذه اللجنة بمثابة منتدى ألعضائها 

)بنوك مركزية من 24 بلداً منها بلدان متقدمة وبلدان أسواق ناشئة كربى بصفتها جهات رقابية عىل نظم املدفوعات(16 

العمالت.  الحدود ومتعددة  عابرة  التسويات  نظم  املحلية وكذلك  واملقاصة  والتسويات  املدفوعات  نظم  لرصد وتحليل 

ونظراً ألن هذه اللجنة تشدد عىل نظم املدفوعات املهمة من الناحية املنهجية والرقابة عليها، فإنها تمثل خطوة من جانب 

املشاركني يف هذه النظم. 

قضايا االشتمال المالي األساسية

املدفوعات كبرية  املدفوعات والتسويات يدور حول نظم  الرغم من أن محور تركيز معايري وإرشادات لجنة نظم  عىل 

األفراد  لنظم مدفوعات  االهتمام  املزيد من  بإعطاء  قامت  اللجنة  فإن  )املنتظمة(،  املنهجية  الناحية  واملهمة من  القيمة 

)التجزئة( وأدوات الدفع التي تتسم باألمان والكفاءة.17 وتشرتك اللجنة بصورة متزايدة يف أنشطة تركز بصورة محددة 

عىل قضايا مدفوعات األفراد ذات الصلة املبارشة باالشتمال املايل مثل التحويالت ومدفوعات األفراد املبتكرة واألدوات 

املبتكرة. ويتم تحفيز هذه األنشطة ليس فقط من خالل ارتباطها بنطاق اختصاص اللجنة ولكن أيضاً بسبب االهتمام 

بتحقيق رفاهية محتملة تنجم عن مثل هذه األعمال. 

ومن حيث املبدأ، هناك ارتباط إيجابي محتمل بني كل ما تقوم به هذه اللجنة وتحقيق هدف االشتمال املايل يف حدود 

أن يؤدي تنفيذ معايري وإرشادات هذه اللجنة ذات الصلة إىل استفادة نسبة أكرب من السكان من تحسني جودة نظم 

املدفوعات مع خفض التكاليف. وتتناول معايري اللجنة قضاياً ذات أهمية كربى بالنسبة لالشتمال املايل مثل )1( كفاءة 

تكاليف املدفوعات من خالل تشجيع البنوك املركزية عىل تقديم خدمات أكثر فعالية ألسواق محددة، وضمان خدمات 

الرقابي، وكذلك التشجيع عىل تهيئة  البنوك يف العمليات ودروها  مقاصة وتسوية تتسم بالكفاءة من خالل دور هذه 

ترتيبات إلقامة بنية أساسية فعالة تعمل عىل خفض تكاليف إنجاز العمليات؛ )2( األمان والثقة يف املال كوسيلة للتبادل 

يتبع ذلك من تشجيع  املدفوعات وما  االبتكار يف  اآلمنة؛ )3(  الدفع  التسوية واملقاصة وأدوات  من خالل تشجيع نظم 

16  انظر امللحق باء، “عضوية هيئات وضع املعايري” ــ العضوية الحالية يف لجنة املدفوعات والتسويات.
17  تتضمن مطبوعات لجنة املدفوعات والتسويات ذات الصلة بمدفوعات التجزئة “مبادئ عامة لخدمات التحويالت الدولية” )تم إعدادها بصورة مشرتكة 
مع البنك الدويل( )2007(؛ و “مسح عن آخر التطورات يف مجال األموال اإللكرتونية واملدفوعات من خالل شبكة اإلنرتنت والهاتف املحمول” )2004(، 
و”قضايا السياسات الخاصة بالبنوك يف مدفوعات التجزئة” )2003(، و”مسح عن آخر التطورات يف مجال األموال اإللكرتونية” )2000(، و “ترتيبات 
املقاصة والتسوية ملدفوعات التجزئة يف بلدان مختارة” )2000(، و”مدفوعات التجزئة يف بلدان مختارة: دراسة مقارنة” )1999(، و “تأمني األموال 

اإللكرتونية” )1996( )تم اإلعداد بصورة مشرتكة مع دول مجموعة العرشة(.
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أسواق   )4( االبتكار؛  أمام  التي تقف حجر عثرة  والتنظيمية  القانونية  املعوقات  املركزية ملعالجة  للبنوك 

يف  املنافسة  وسلوكيات  أجواء  بتشجيع  املركزية  البنوك  مطالبة  خالل  من  املنافسة  عىل  قادرة  مدفوعات 

األسواق؛ )5( تشجيع الوصول املنفتح والعادل إىل نظم املدفوعات برشط تطبيق تدابري كافية للتخفيف 

النظام؛ و)6( إدخال تحسينات يف أسواق  من املخاطر لضمان عدم قيام املشاركني بتهديد سالمة وأمن 

التحويالت من خالل تطبيق املبادئ العامة لخدمات التحويالت الدولية. 

املدفوعات  نظم  تطوير  يف  املتمثل  الهدف  بتحقيق  اللجنة  هذه  عن  الصادرة  الحالية  املعايري  وتسمح 

الوطنية مع السماح بنطاق من برامج وأدوات الدفع املبتكرة )مثل األموال اإللكرتونية( التي ال تتيح فقط 

سبالً جديدة للوصول إىل العمالء املستبعدين واملحرومني من الخدمات املالية، ولكن أيضاً تعمل عىل زيادة 

الخدمات  من  املحرومني  أغلب  يعيش  النامية حيث  والبلدان  الناشئة  األسواق  يف  املعامالت، خاصة  حجم 

والوكالء،  اإللكرتونية،  األموال  بنكية:  فروع  بدون  املرصفية  “الخدمات  جيم،  الثالث  الجزء  )انظر  املالية 

وغري  عادل  وصول  سبل  لهم  تتوافر  هؤالء  املبتكرين  الخدمة  مقدمي  أن  وطاملا  املماثلة”(.  واالبتكارات 

مبارش، فإن الحقيقة التي مفادها أنه قد ال يُسمح لهم باملشاركة عىل نحو مبارش يف نظم املدفوعات املهمة 
من الناحية املنهجية/النظامية يجب أال تُقيد إمكاناتهم يف مجال االشتمال املايل.18

18  يف بعض البلدان، ال يمكن للكيانات التي ال تخضع إلرشاف السلطة املرصفية إىل الوصول املبارش إىل نظم املدفوعات املهمة من الناحية 
املنهجية/النظامية )املدفوعات املنتظمة( )انظر الجزء الثالث ألف، “إضفاء الصبغة الرسمية”(.

اإلطار 4

أنشطة�لجنة�نظم�المدفوعات�والتسويات،�واإلجراءات�والمنتديات�ذات�الصلة�باالشتمال�المالي

يوجد في الوقت الحالي اتجاهان رئيسيان بشأن أنظمة مدفوعات األفراد 
وأدوات الدفع ذات الصلة التي تتعامل فيها اللجنة. 

ويهدف المنتدى المشترك بين البنك الدولي واللجنة إلى تشجيع تبادل 
المشترك  االهتمام  وذات  الصلة  ذات  الموضوعات  بشأن  النظر  وجهات 
مدفوعات  مجال  في  الرئيسية  العالمية  التطورات  أحــدث  على  للوقوف 

األفراد. 
التجزئة  بمدفوعات  المعنية  للجنة  التابعة  العمل  مجموعة  وتعتزم 
)األفراد( تصنيف التطورات والمستجدات ذات الصلة في مجال مدفوعات 
التجزئة لتحديد )1( العوامل الدافعة لالبتكار في مختلف البلدان والعوامل 
وآثار  تداعيات  وأية  المحتملة  والمزايا   )2( المبتكرات،  نجاح  على  تؤثر  التي 
المحتملة  القضايا  و)3(  المدفوعات،  نظم  مستخدمي  جانب  من  تنشأ 

بالنسبة للسلطات العامة وخاصة البنوك المركزية.أ
المعنية  التالية  المنتديات  فــي  اللجنة  تــشــارك  ذلـــك،  إلــى  إضــافــة 

باالشتمال المالي: 
التي  الحكومية  بالمدفوعات  المعنية  الدولية  االستشارية  •  المجموعة 
عامة  ــادات  إرشــ تقديم  إلــى  تهدف  والــتــي  الــدولــي  البنك  يترأساها 
لديها.  العامة  المدفوعات  نظم  تحسين  الراغبة في  البلدان  لمساعدة 
ماله صلة  وهو  األفــراد  إلى  الحكومة  من  المدفوعات  ذلك  ويتضمن 

على نحو خاص بسياق االشتمال المالي .ب 

•  مجموعة العمل المعنية بالتحويالت الدولية التي يترأسها أيضًا البنك 
لدعم  مؤسسي  إطــار  لتقديم  المجموعة  هذه  أنشئت  وقد  الدولي. 
الجهود الرامية إلى التأكيد على المبادئ العامة للجنة والبنك التي تنظم 
خدمات التحويل الدولية وأكثر من ذلك تشجيع تقديم خدمات التحويل 

على نحو أمن ويتسم بالكفاءة. 

أ.  تعمل المجموعة المعنية بتطوير نظم المدفوعات لدى البنك الدولي )التي تتعاون 
اللجنة في عدد من األنشطة ذات الصلة باالشتمال المالي( في الوقت  مع 
الحالي لتحديد إستراتيجية شاملة لمدفوعات التجزئة لدى البلدان المتعاملة مع 
أعمال  مع  كلي  إطار  المحاولة في  تنسيق هذه  يتم  أن  المتوقع  البنك. ومن 

المنتدى المشترك ألنشطة التجزئة. 
ب.  تشير المدفوعات من الحكومة إلى األفراد إلى جميع التدفقات المالية التي تذهب 
فقير  مليون   170 أن  سيجاب  تقديرات  وتشير  المواطنين.  إلى  الحكومة  من 
)تقدم  الحكومة  من  مبالغ  على  يحصلون  العالم  أنحاء  جميع  في  األقل  على 
المدفوعات  هذه  وتتيح   ،)2009 وروتمان  وبورتيوس،  )بيكينز،  األفــراد(  إلى 
يعانون من فقر مدقع ضمن مظلة  المستفيدين ممن  لدمج  وسيلة محتملة 
الهواتف  سيما  ال  التكنولوجيا  في  التقدم  وأدى  الرسمي.  المالي  النظام 
المدفوعات من  برامج  إعادة تصميم  إمكانية  إلى  الخصم  وبطاقات  المحمولة 
الحكومة إلى األفراد مع وضع 4 أهداف نصب العين: )1( خفض تكاليف تقديم 
الخدمة؛ )2( الحد من فرص التسرب والفساد؛ )3( جعل الخدمة أكثر راحة ويسرًا 
للمستفيدين، على سبيل المثال بتقليل الوقت المستغرق في الحصول على 
المدفوعات؛ و)4( إتاحة السبيل أمام المستفيدين للوصول إلى مجموعة من 
وبورتيوس،  )بيكينز،  لهم  مصرفي  معامالت  حساب  بتوفير  المالية  الخدمات 

وروتمان 2009(.
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جيم. مجموعة العمل المالي )فاتف(

تضع توصيات فاتف معايري للوائح الوطنية املعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتغطي هذه 

املعايري مجموعة واسعة النطاق من مقدمي الخدمات املالية وبعض الرشكات غري املالية واملهنيني املعرضني 

وليس  النشاط  عىل جوانب  املايل”  لالشتمال  “فاتف  تعريف  ويركز  املالية.  الجريمة  الرتكاب  لالستغالل 

النواحي املؤسسية، كما يغطي نطاقاً كامالً من املنتجات وجهات تقيم الخدمة الواردة يف هذه الوثيقة.19 

وحتى وقت قريب، ركزت فاتف بصورة كبرية عىل تكامل وسالمة الخدمات املالية املقدمة للرشائح السكانية 

2011 “تدابري مكافحة  يونيو/حزيران  قبل  فاتف  إرشادات  تتناول  لم  بالفعل:  إليها  الوصول  يتم  التي 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالشتمال املايل” املستبعدين واملحرومني من الخدمات املالية. ونتيجة لذلك، 

التي  للتحديات  تقييماً  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  قواعد  تظهر  ال  البلدان،  من  العديد  ففي 

تفرضها هذه القواعد عىل املحرومني واملستبعدين من الخدمات املالية. وعىل الرغم من االعرتاف باالستبعاد 

املايل يف وثيقة إرشادات فاتف الناجحة بشأن االشتمال املايل )التي ستناقش الحقاً(، فإن االستبعاد املايل 

باعتباره مخاطر ترتبط بغسل األموال وتمويل اإلرهاب لم يتم تناوله عىل نحو محدد يف توصيات فاتف 

الحالية، كم لم ينظر إليه بعني االعتبار عىل نحو رصيح يف منهجية التقييم املتبادل الحالية لفاتف )ستناقش 

الحقاً أيضاً(. 

الخاصة  والتوصيات  األموال  غسل  بشأن  األربعني  فاتف  لتوصيات  الوطني  التنفيذ  أن  املرجح  ومن 

التسعة بشأن تمويل اإلرهاب لها أثر شديد العمق ومبارش عىل االشتمال املايل بني معايري وإرشادات هيئات 

وضع املعايري الخمسة التي تمت مناقشتها يف هذه الوثيقة.20 وثمة عنارص ذات صلة خاصة بذلك تتمثل 

يف )1( التحدي الخاص بالتعرف عىل هوية العمالء الفقراء واملحرومني من الخدمات املالية والتحقق منها، 

تقديم  تكاليف  إىل زيادة  اإلرهاب  األموال وتمويل  بقواعد مكافحة غسل  االلتزام  أن يؤدي  احتمال  و)2( 

الخدمات املالية الرسمية إىل هؤالء العمالء. ويف الوقت نفسه، يفرض االستبعاد املايل تحديات عميقة عىل 

نطاق اختصاص فاتف املعني بالسالمة املالية. وملا كان االشتمال املايل يجلب املزيد من العمالء واملعامالت 

من عالم املعامالت النقدية الذي ال يمكن تتبعه إىل عالم الخدمات املالية الرسمية الذي يمكن تتبعه، فإنه 

يرتبط عىل نحو وثيق ومتكامل مع الهدف األسايس لفاتف املتمثل يف مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

كما ورد يف وثيقة إرشادات فاتف )فاتف 2011(.

وتضع هذه التوصيات معايري العمل التي يتعني عىل البلدان تنفيذها وفق أطر قانونية وظروف خاصة. 

كما تركز عىل الحد األدنى من اإلجراءات التي يتعني عىل البلدان القيام بها، لكننا نجدها، مع ذلك، طموحة، 

وقد  الحالية.  للممارسة  توصيفاً  وليست  مشرتك  نحو  عىل  عليها  متفق  أهدافاً  تمثل  الحاالت  بعض  ويف 

اتسمت فاتف واألطراف املعنية التابعة لها بالفعالية يف دفع البلدان نحو االلتزام بتحقيق هذه األهداف، 

لكن ال يوجد أي بلد حقق التزاماً تاماً بجميع هذه التوصيات. 

ومن املالحظ تنظيم فاتف عىل هيئة مجموعة عمل حيث يتم إعادة النظر يف نطاق اختصاصها من وقت 

آلخر من قبل أعضائها. ويمثل غري األعضاء عىل نحو غري مبارش الهيئات الثمانية التي عىل نمط فاتف يف 

أفريقيا، وآسيا، واملحيط الهادئ، ومنطقة الكاريبي، وأوروبا، وأوراسيا، والرشق األوسط وشمال أفريقيا، 

وأمريكا الجنوبية. كما أن لفاتف 19 هيئة دولية ممثلة تعمل بمثابة مراقبني تضم صندوق النقد الدويل، 

والبنك الدويل، ولجنة بازل، واالتحاد الدويل للمرشفني عيل رشكات التأمني، ومنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي.21 وتستخدم فاتف والهيئات اإلقليمية التي عىل نمطها آليات تقييم متبادل لتقييم مدى 

من:  أغسطس/آب   9 يف  مأخوذة  األربــعــني”.  التوصيات  يف  الـــواردة  املصطلحات  مــرسد  األمـــوال،  “غسل   19  انظر 
http://www.fatf-gaf.org/glossary/0,3414, en_32250379_32236930_35433764_1_1_1_1,00.html
20  تقوم هيئات وضع املعايري األخرى التي نُوقشت يف هذه الوثيقة أيضاً بتضمني توصيات فاتف ضمن معايريها. 

34 بلداً ومنظمتني إقليميتني )مجلس التعاون الخليجي، واملفوضية األوروبية(. ولجميع الهيئات  36 عضواً يف فاتف:  21  يوجد حالياً 
اإلقليمية التي عىل نمط فاتف، التي بها جميعاً 166 عضواً، أعضاء منتسبون يف فاتف حيث تمثل هذه الهيئات وجهات النظر اإلقليمية 
داخل فاتف. ويتيح هذا النمط من العضوية لدى فاتف ألعضاء هذه الهيئات اإلقليمية سبل الوصول إىل اجتماعات فاتف ووثائقها 
ومناقشتها وطرح اآلراء واملدخالت فيها. ويبني امللحق باء، “عضوية هيئات وضع املعايري” األعضاء الحاليني واملنتسبني واملراقبني 

لدى فاتف والهيئات اإلقليمية التي عىل نمط فاتف.
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قيام البلدان بتنفيذ توصياتها. كما يقوم بالتقييم أيضاً البنك الدويل وصندوق النقد الدويل باستخدام نفس 

املنهجية املوحدة للتقييم )فاتف 2004(22 وقد اتخذت فاتف إجراءات مضادة مقابل البلدان غري امللتزمة 

التي تعاني من أوجه قصور إسرتاتيجي تتعلق بقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل 

إصدار قوائم سوداء ورمادية. ومن املمكن أن يكون لهذه اإلجراءات املضادة تبعات كبرية.23 ويلتزم جميع 

األعضاء يف فاتف والهيئات اإلقليمية التي عىل نمطها رسمياً بتنفيذ هذه التوصيات واملشاركة يف التقييمات 

املتبادلة ملدى التزامها. 

قضايا االشتمال المالي األساسية

منذ 2009، أقرت فاتف أن االشتمال املايل ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يمثل أهداف سياسات 

وثيقة  يف  النقطة  هذه  فاتف  دعمت  وقد   .)2010 ويوروتيا   ،2009 )فالندرين  البعض  لبعضها  مكملة 

إرشادات يونيو/حزيران 2011 بعنوان “تدابري مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالشتمال املايل” 

التي تم إعدادها عىل نحو مشرتك مع البنك الدويل ومجموعة آسيا واملحيط الهادئ، والهيئة اإلقليمية التي 

عىل نمط فاتف ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ )فاتف 2011(. وتعرتف وثيقة اإلرشادات بأن االستبعاد املايل 

يمثل مخاطر تتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ــ وهي املرة األوىل التي تحدد فيها إحدى هيئات وضع 

املعايري الخمسة االستبعاد املايل كمخاطرة كربى. وعىل الرغم من هذا االعرتاف، ال تزال متطلبات مكافحة 

22  انظر أيضاً امللحق جيم “تقديرات وتقييمات القطاع املايل واالشتمال املايل عىل املستوى القطري”. 
23  تعترب التوصية رقم 21 أساسية يف هذا الشأن حيث تشرتط عىل املؤسسات املالية أن تويل اهتماماً خاصاً للتعامالت مع أي أشخاص أو 
مؤسسات من أي بلد غري ملتزم باملعايري. ويف الواقع، يمكن أن تؤدي هذه التدابري يف أغلب األحوال إىل تباطؤ املعامالت؛ بل قد تؤدي 

إىل اتخاذ قرار بتجنب عالقات العمل مع هؤالء األشخاص أو تلك املؤسسات.

اإلطار 5

�أنشطة�فاتف،�واإلجراءات�والمنتديات�ذات�الصلة�باالشتمال�المالي

تمثل وثيقة إرشادات فاتف الصادرة في يونيو/حزيران 2011 بعنوان )تدابير 
غير  تقدمًا  المالي(  واالشتمال  اإلرهــاب  وتمويل  األمــوال  غسل  مكافحة 
بالنسبة  المالي  االشتمال  بأهمية  االعتراف  في  الوتيرة  وسريع  مسبوق 
على  أمثلة قطرية  اإلرشــادات  وثيقة  وتقدم  لفاتف.  األساسية  لألهداف 
الصلة  ذات  اإلرهــاب  وتمويل  األمــوال  غسل  لمكافحة  التنظيمية  اللوائح 
بمنتجات االشتمال المالي وكذلك تدابير التخفيف من مخاطر هذا المجال. 
وعلى الرغم من أن هذه األمثلة لم تكن بالضرورة ملتزمة بتوصيات فاتف، 
الحلول  إلــى  االعتبار  بعين  النظر  على  التنظيمية  الجهات  ساعدت  فإنها 
األمــوال  غسل  ومخاطر  المالي  االشتمال  مواءمة  تعمل  التي  المبتكرة 
الرغم  وتمويل اإلرهاب مع نطاق واليتها واختصاصها. ومع ذلك، فعلى 
من أن وثيقة اإلرشادات تقر بأن االستبعاد المالي يمثل مخاطر ذات صلة 
بغسل األموال وتمويل اإلرهاب، فإنها لم تقدم توجيهات صريحة للبلدان 
بشأن  كثيرة  أسئلة  هناك  تــزال  ال  لذلك،  ونتيجة  المخاطر.  هــذه  لمعالجة 

التقييم العام للمخاطر وتخفيفها. 
وباإلضافة إلى وثيقة اإلرشادات الخاصة باالشتمال المالي، أصدرت 
والوطني  العالمي  التقييم  بشأن  النطاق  واسعة  إرشادية  وثائق  فاتف 
للمخاطر، كما إنها تواصل إعداد إرشادات بشأن التقييم الوطني للمخاطر 
وأساليب التخفيف منها. كما قامت فاتف بتشكيل لجنة فرعية للنظر فيما 
ُعرف بـ “أساليب الدفع الجديدة” التي تتضمن نطاقًا واسعًا من المبتكرات 

بعضها له صلة خاصة باالشتمال المالي )انظر الجزء الثالث جيم، “الخدمات 
واالبتكارات  والوكالء،  اإللكترونية،  األمــوال  بنكية:  فروع  بدون  المصرفية 
المماثلة”(. ويسير هذا العمل على حذو مطبوعة فاتف 2010 بشأن أساليب 
الدفع الجديدة )فاتف 2010 ج(. وتم تكليف هذه اللجنة الفرعية بإعداد وثيقة 
عن أفضل الممارسات واقتراحات السياسات بشأن أساليب الدفع الجديدة، 
وخطط مراجعة مجموعة من األطراف الفاعلة في هذا النشاط، وسالسل 

الدفع، واستخدام الوكالء، وكيفية تطبيق توصيات فاتف على كل هذا.
وتقترح أساليب الدفع الجديدة ووثيقة إرشادات االشتمال المالي معًا 
حقبة جديدة لفاتف يكون فيها تقريب فجوة الوصول إلى الخدمات المالية 
موضوعًا متزايد األهمية يستحق االنخراط فيه.ومع ذلك، فإن كل من وثيقة 
أساليب الدفع الجديدة ووثيقة إرشادات االشتمال المالي، مثل غيرها من 
إرشادات فاتف األقل مستوى من توصياتها، غير ملزمة. وتقوم فاتف في 
المتوقع  من  العملية،  هذه  إطار  وفي  عملياتها،  بمراجعة  الحالي  الوقت 
بشأن  الواجبة  العناية  معايير  جوانب  بشأن  الشروح  من  مزيدًا  تقدم  أن 
العمالء، وعلى وجه الخصوص إصدار مذكرة تفسيرية لنهجها المستند إلى 
إظهار  ويتعين   .2012 التعديالت في  اعتماد هذه  المنتظر  المخاطر. ومن 
التالية من  الجولة  بدء  قبل  المتبادل  التقييم  منهجية  التعديالت في  هذه 

التقييمات.
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تكاليف  البلدان تفرض  فاتف يف بعض  بتوصيات  االلتزام  التي تستهدف  اإلرهاب  األموال وتمويل  غسل 

ومعوقات تنظيمية غري رضورية، ومن ثم تعمل عىل استمرار االستبعاد املايل. وعىل وجه الخصوص، يضع 

الكثري من البلدان اشرتاطات خاصة بالعناية الواجبة بشأن العمالء والتحقق من هويتهم، وهي اشرتاطات 

ال يستطيع العديد من أصحاب الدخول املنخفضة استيفاءها.

توصيات فاتف ذات الصلة الوثيقة باالشتمال املايل. هناك 4 توصيات لفاتف لها صلة خاصة باالشتمال 

املايل.24 فالتوصية رقم 5 تتطلب من البلدان ضمان قيام املؤسسات املالية بتحديد هوية عمالئها والتحقق 

منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة املصدر ورصد هؤالء العمالء.25 وكما 

نوهنا آنفاً، يمكن أن تقوض إجراءات ومتطلبات االلتزام بالعناية الواجبة املفرطة يف التحفظ وغري املرنة 

عىل املستوى القطري مبادرات االشتمال املايل. 

خاصاً  اهتماماً  تويل   )1( املالية  املؤسسات  أن  بضمان  املعنية  البلدان  قيام   8 رقم  التوصية  وتتطلب 

بتهديدات غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي قد تنشأن من التكنولوجيات الجديدة أو املتطورة التي تشجع 

املخاطر  ملعالجة  وإجراءات  سياسات  املالية  املؤسسات  لدى  يكون  أن  و)2(  الهوية،  عن  اإلفصاح  عدم 

املرتبطة بالعالقات واملعامالت غري املبارشة )التي ال يتقابل فيها األطراف وجهاً لوجه(.26 وقد يفيض التنفيذ 

املتحفظ لهذا املعيار إىل عمليات وإجراءات تقيد أثر االشتمال املايل ألساليب الدفع الجديدة املستخدمة عىل 

نحو مسؤول. 

عن  اإلبالغ   13 رقم  التوصية  وتتطلب  واملعامالت،  للعمالء  دفاتر  إمساك   10 رقم  التوصية  وتتطلب 

املعامالت املشبوهة. وقد تمنع االلتزامات ذات الصلة بإمساك دفاتر للوكالء واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة 

والتي تمثل أعباًء غري رضورية من مشاركة العديد من الوكالء الذين يتمتعون بوضع جيد )عىل نقيض 

الخدمات  ونماذج  اإللكرتونية  األموال  باستخدام  املايل  االشتمال  مجال  يف  تقدم  إحراز  من  يمكنهم  ذلك( 

املرصفية األخرى بدون فروع بنكية: األموال اإللكرتونية، والوكالء، واالبتكارات املماثلة”(. 

وتتطلب التوصية الخاصة رقم 7 )التحويالت الربقية( من البلدان ضمان قيام املؤسسات املالية بأخذ 

معلومات دقيقة وذات معنى عن منشئ املعاملة )االسم والعنوان ورقم الحساب( بالنسبة لجميع عمليات 

1000 دوالر/ تحويل األموال. ويُسمح للبلدان حالياً بإعفاء التحويالت التي تقل عن الحد األدنى البالغ 

يورو من هذا الرشط.27 وعدم النص عىل هذا الحد األدنى يف اللوائح الوطنية أو التشدد املفرط يف تطبيق 

متطلبات التحقق من الهوية قد يقيد أثر االشتمال املايل عىل التحويالت. 

24  تربز الوثيقة اإلرشادية بشأن االشتمال املايل 6 موضوعات واسعة النطاق بشأن التأثري املبادل لقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل 
بالعناية  الخاصة  واملعامالت  بالبيانات  الخاصة  الدفاتر  إمساك   )2( العمالء،  بشأن  الواجبة  العناية   )1( املايل:  واالشتمال  اإلرهاب 
املشبوهة، )5( استخدام  املعامالت  اإلبالغ عن  العمل، و)4(  املتواصلة، ورصد عالقات  الواجبة  العناية  العمالء، )3(  الواجبة بشأن 
العمالء، و)6( الرقابة الداخلية. وترتبط التوصيات األربعة التي نُوقشت هنا )أرقام 5، و8، و10، و13( بوجه عام مع هذه املوضوعات 

الستة، عىل الرغم من وجود ارتباط أيضاً بينها وبني توصيات أخرى.
25  بوجه عام، ال تتطلب التوصية رقم 25 اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العمالء الذين يقومون بإجراء معامالت عرضية بقيمة 
تقل عن 1500 دوالر أمريكي/يورو أو تحويالت برقية بقيمة تقل عن 1000 دوالر/يورو، ولكنها تتطلب فرض هذه اإلجراءات عىل 
أساس املخاطر عند تأسيس “عالقة عمل”. وبالتايل، يتم إعفاء معامالت عرضية كبرية إىل حد ما بصورة تلقائية من أدوات الرقابة 
بشأن قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بينما تخضع الحسابات الصغرية ومنخفضة القيمة إجراءات الرقابة الخاصة 

بالعناية الواجبة بشأن العمالء. ومع ذلك للبلدان الحق يف املرونة إزاء خفض الحد األدنى أو عدم وضع حد أدنى باملرة. 
   وتتضمن التوصية رقم 5 أيضاً التزامات ذات صلة بتحديد املالك املستفيد، وكذلك الغرض من “عالقة العمل” وطبيعتها، وهو ما 

يفرض تحديات جسام يف سياق االشتمال املايل.
26  يف االستعراض الحايل لتوصيات فاتف، تنظر فاتف بعني االعتبار اآلن يف جعل محور تركيز التوصية رقم 8 حول قضايا التكنولوجيا 
الجديدة فقط. وستتناول التوصية رقم 5 القضايا ذات الصلة بالعالقات واملعامالت غري املبارشة )التي ال يتقابل فيها األطراف وجهاً 

لوجه(.
27  تنظر فاتف حالياً يف تطبيق التزامات تحديد الهوية عىل جميع التحويالت )أي منشئو التحويالت واملستفيدين منها( بغض النظر 
عن القيمة غري أن التحقق من الهوية قد يكون غري إلزامي بالنسبة للمعامالت التي تقل عن حد معني. وإذا تطلبت زيادة االلتزامات 
الخاصة بالتحقق من الهوية تفاصيل حول عدم قدرة األشخاص املستبعدين واملحرومني من الخدمات املالية عىل تقديم ما يثبت ذلك 
بسهولة أو تم تطبيق التزامات متزايدة بشأن التحقق من الهوية عىل املدفوعات منخفضة القيمة، فإن هذا التعديل ينبأ بآثار خطرية 

عىل مبادرات االشتمال املايل.
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نهج فاتف املستند إىل املخاطر واالشتمال املايل. يجب أال تؤثر التدابري الوطنية التي تعمل عىل تنفيذ 

توصيات فاتف سلباً عىل االشتمال املايل وذلك حسبما جاء يف وثيقة إرشادات فاتف بشأن االشتمال املايل. 

وتنص هذه التوصيات عىل قيام البلدان باتباع نهج يستند إىل املخاطر إزاء مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.28 وهذا يسمح للبلدان بإعفاء الخدمات املالية املقدمة عىل أساس محدود للغاية من معظم إجراءات 

الرقابة الخاصة بقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وفرض تدابري مبسطة بشأن العناية الواجبة 

بالعمالء عىل الخدمات املالية “متدنية املخاطر”. ومع ذلك، فعملياً يمكن أن يؤدي الشك والريبة وعدم توافر 

معلومات بشأن تطبيق النهج املستند إىل املخاطر عىل املستوى القطري مع النُهج التنظيمية املتحفظة )التي 

أحياناً يكون السبب فيها الخوف من تقييم سلبي متبادل( إىل إعاقة تبني أطر تنظيمية داعمة لالشتمال 

املايل وعدم تشجيع مقدم الخدمة عىل االبتكار. 

ومنذ 2007، قدمت فاتف إرشادات عالية املستوى بشأن نهجها املستند إىل املخاطر يف صورة سلسلة 

تركيز  محور  يدور  أن  العادة  وجرت  املتأثرة.  واملهن  املؤسسات  استهدفت  التي  اإلرشادية  املذكرات  من 

كبرية  احتماالت  عىل  ينطوي  ما  كل  )أي  العالية  املخاطر  ذوي  والعمالء  والخدمات  املنتجات  عىل  فاتف 

للغاية للقيام بغسل األموال وتمويل اإلرهاب(، ونجد أن معايريها وإرشاداتها بشأن هذه املوضوعات أكثر 

تطوراً ووضوحاً واتساقاً. إضافة إىل ذلك، وكما نُوهنا آنفاً ومع االستثناء الوجيه لوثيقة اإلرشادات املعنية 

باالشتمال املايل، لم تعالج فاتف االستبعاد املايل عىل نحو محدد بعد باعتباره مخاطر ترتبط بغسل األموال 

أن إرشادات فاتف عالية املستوى بشأن  وتمويل اإلرهاب يف معايريها وإرشاداتها.29 ونتيجة لذلك، نجد 

النهج املستند إىل املخاطر ذات قيمة كبرية بالنسبة للخدمات املالية عالية املخاطر، ولكنها ال تقدم الكثري 

من العون بالنسبة للخدمات متدنية املخاطر األكثر ارتباطاً باالشتمال املايل. ومن املهم أن نالحظ أن هذه 

بالنهج  املتعلقة  الحيوية  باملسائل  تكرتث  وال  األموال،  مخاطر غسل  عىل  األول  املقام  يف  تركز  اإلرشادات 

املستند إىل املخاطر إزاء تمويل اإلرهاب. 

• وقد أثر عدم الوضوح بشأن الخدمات املالية متدنية املخاطر عىل وجهات نظر بعض خرباء التقييم الذين 	

يقومون بعمل التقييمات املتبادلة لفاتف والذين يميلون إىل التشدد يف تقارير التقييم التي يصدرونها، 

وكذلك النهج الذي تتخذه الجهات التنظيمية يف األسواق الناشئة واالقتصادات النامية حيث تميل هذه 

الجهات إىل الترصف بحذر لتجنب نتائج التقييم السلبية والتبعات االقتصادية املعاكسة التي قد تنجم 

عن هذه النتائج )يوروتيا كورال 2010(. وتتضمن أمثلة األسئلة املفتوحة التي حالت دون تبني لوائح 

تنظيمية وطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تدعم االشتمال املايل يف بعض البلدان ما ييل: 

• ما هي عتبة املستوى املتدني “املقبول” ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟ 	

• عىل ماذا تشتمل العناية الواجبة “املبسطة” بشأن العمالء؟30	

• أساسية 	 وبنية  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مخاطر  معدالت  ارتفاع  من  يعاني  ما  لبلد  يجوز  هل 

محدودة للتعرف عىل هوية العميل، واقتصاد نقدي كبري أن يسمح بتبسيط أدوات الرقابة عىل منتجات 

االشتمال املايل حيث يتم الحد من املخاطر بفرض قيود عىل قيمة املعامالت ومعدالت تكرارها؟ 

• إىل أي مدى يمكن تربير تبسيط إجراءات فتح الحساب استناداً إىل الوصول إىل املعلومات بشأن تدفقات 	

املعامالت التي قد يمكن أن تتم )عىل نحو مغاير( يف مناخ اقتصادي يتسم بعدم القدرة عىل تتبع حركة 

النقد؟ 

يمثل نهج فاتف املستند إىل املخاطر مبدأ التناسب الذي يتخذ أسماء مختلفة )انظر الجزء األول ألف، “التناسب”(.  28
29  كما نوهنا، ملا كان االشتمال املايل يجلب املزيد من العمالء واملعامالت من عالم املعامالت النقدية الذي ال يمكن تتبعه إىل عالم الخدمات 
املالية الرسمية الذي يمكن تتبعه، فإنه يرتبط عىل نحو وثيق ومتكامل مع الهدف األسايس لفاتف املتمثل يف مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب كما ورد يف وثيقة إرشادات فاتف. ويمثل االستبعاد املايل مخاطر تتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب نظراً ألنه 

يؤدي إىل عدم القدرة عىل متابعة مليارات املعامالت واألشخاص.
30  عىل سبيل املثال، هل يمكن تمييز التحقق من هوية العميل عن تحديد هويته يف بعض الظروف حيث ال يستطيع العمالء تقديم وثيقة 
إىل  املستندة  املايل  االشتمال  ملنتجات  بالنسبة  الهوية  التحقق من  االستغناء عن متطلبات  يمكن  للتحقق من هويتهم، وهل  موثوقة 

حسابات )مثل الحسابات األساسية محدودة املعامالت والتي تعمل أيضاً عىل نحو محدود(؟
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وتجدر اإلشارة إىل أن مناقشة مثل هذه األسئلة قد بدأت يف اآلونة األخرية داخل فاتف )عىل الرغم من 

التغيريات الهائلة التي طرأت أثناء مدتي الرئاسة السابقتني للمجموعة(، ويجري اآلن املزيد من العمل من 

أجل إيضاح مفهوم النهج املستند إىل املخاطر. 

دال. الجمعية الدولية لضامني الودائع

شهدت السنوات األخرية، وخاصة يف سياق األزمة املالية العاملية، اعرتافاً متزايداً بالدور بالغ األهمية الذي 

تقوم به النظم الرصيحة لتأمني الودائع يف تشجيع ثقة الجماهري يف النظم املالية.31 وبوجه عام يمكن أن 

يؤدي تأمني الودائع املصمم لحماية املودعني األقل دراية بهذا العمل عىل زيادة الثقة يف النظام املايل وهو 

ما قد يساهم يف تحقيق االشتمال املايل من خالل زيادة الوعي املايل واملعارف املالية باملنتجات املرصفية 

التي يمكن أن توفر الحماية من تكبد الخسائر. 

 70 2002 وهي جمعية تطوعية تضم ما يزيد عىل  وتأسست الجمعية الدولية لضامني الودائع يف 

عضواً ومنتسباً يمثلون أكثر من 65 جهة اختصاص. وتعقد الجمعية منتدى للتعاون الدويل بني ضامني 

الودائع، والبنوك املركزية، واملنظمات الدولية بشأن القضايا ذات الصلة باالستقرار املايل وتأمني الودائع 

وأعمال حسم النزاعات. ويف إطار هدفها املتمثل يف تعزيز فعالية نظم التأمني عىل الودائع، نرشت الجمعية 

باالشرتاك مع لجنة بازل “املبادئ الرئيسية ألنظمة التأمني الفعالة عىل الودائع”، كما أصدرت منهجية 

لتقييم االلتزام بهذه املبادئ. 

والهدف من هذه املبادئ أن تكون بمثابة إطار تطوعي من أجل املمارسات الفعالة يف مجال التأمني 

النظام  إصالح  أو  الودائع  عىل  للتأمني  نظام  اعتماد  تدرس  التي  للبلدان  منافع  لتحقيق  الودائع  عىل 

القائم لديها، كما تم تصميم هذه املبادئ كي تكون قابلة للتكيف مع نطاق واسع من الظروف والبيئات 

تتضمن  فعالة  تأمني  نظم  إليجاد  الالزمة  املسبقة  الرشوط  عىل  املبادئ  هذه  وتقف  القطرية.  والهياكل 

وآلية  تحوطية،  تنظيمية  ولوائح  مايل،  أمان”  عىل”شبكة  ذلك  ويشتمل  للمؤسسات،  السليمة  الحوكمة 

إرشاف عىل املؤسسات املتلقية لودائع، وإطاراً قانونياً ونظاماً للمحاسبة واإلفصاح. 

قضايا االشتمال المالي األساسية

للجمعية  فليس  تطوعي،  أساس  عىل  يعملون  وأعضاءها  الودائع  لضامني  الوطنية  الجمعية  ألن  نظراً 

سلطة عىل أعضائها لتغيري أهدافهم الخاصة بالسياسات العامة أو تبني ممارسات أو مواقف جديدة. 

دراسة  عىل  يساعدها  جيد  موقف  يف  يضعها  الجمعية  هذه  عضوية  هيكل  تنوع  أن  من  الرغم  وعىل 

من  عدداً  تواجه  الجمعية  فإن  القضايا،  هذه  عليها  تنطوي  التي  واملفاضالت  الصلة  ذات  القضايا 

أمان  فقط من شبكة  واحداً  الجمعية جزءاً  أعضاء  يمثل  أوال،  املايل.  االشتمال  بشأن  األخرى  التحديات 

مايل شاملة يف أي بلد ما.

وبالتايل، يتعني إدراج تأمني الودائع يف تشجيع االشتمال املايل مع املشاركة القوية من جانب سلطات 

اإلرشاف عىل البنوك واملشاركني اآلخرين يف شبكات األمان املايل. ثانياً، كما كان الحال بالنسبة ملحور تركيز 

31  يمكن أن تكون حماية املودعني رصيحة أو ضمنية. وتستند نظم التأمني عىل الودائع الرصيحة إىل قواعد، كما أنها تتيح حدوداً 
معينة بشأن التغطية التأمينية للودائع فيما يتعلق بأنواع الحسابات )أو األشخاص( التي تتلقى التغطية أو حجم التغطية املقدمة. 
أنه لن يُسمح بإخفاق  الناحية الرسمية. ولكنه يوجد عندما يكون هناك افرتاض سائد  التأمني الضمني فهو غري محدد من  أما 
البنك، أو عندما تتاح بعض أشكال الحماية للعمالء، وربما دائنني آخرين يف حالة إخفاق البنك. ويشري مصطلح “نظام التأمني عىل 

الودائع” املستخدم يف هذه الوثيقة إىل التأمني الرصيح عىل الودائع.
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لجنة بازل، يدور محور تركيز الجمعية الدولية لضامني الودائع )ومحور تركيز مبادئها األساسية( حول 

البنوك ومودعيها الحاليني. ويؤدي توسيع نطاق مظلة تأمني الودائع كي تغطي املؤسسات غري املرصفية 

املتلقية للودائع والخدمات املبتكرة “املشابهة للودائع” ذات الصلة باالشتمال املايل مثل األموال اإللكرتونية 

إىل زيادة عدد التعقيدات الكربى التي لم تتم دراستها بعد عىل نحو موسع وتتضمن )1( الحاجة إىل وضع 

أساليب رقابة كافية ونظم لحسم النزاعات للجهات املشمولة بالتغطية؛ )2( النظر بعني االعتبار يف آثار 

التكاليف ذات الصلة بأساليب اإلرشاف ونظم حسم النزاعات؛ و)3( النظر بعني االعتبار يف آليات التمويل 

املحتملة لتناول القنوات أو اآلليات الجديدة لتقديم الخدمات واملنتجات املالية. إضافة إىل ذلك، عندما تكون 

الناشئة  العديد من األسواق  الحال يف  التحوطية ذات الصلة غري كافية كما هو  الجهات اإلرشافية  قدرات 

التوسع يف  الودائع من مثل هذا  التي يواجهها ضامن )رشكة تأمني(  املخاطر  النامية، فإن  واالقتصادات 

شبكة األمان املايل قد تمثل اختيار سياسات غري جيد. 

العضوية يف نظم التأمني عىل الودائع. عىل ضوء تركيز الجمعية الدولية لضامني الودائع عىل البنوك 

ومودعيها الحاليني من األفراد، فإن التوسع املمكن يف النظم الحالية لتأمني الودائع كي تشمل املؤسسات 

غري املرصفية املتلقية للودائع التي يف موقف جيد يمكنها من الوصول إىل األرس املعيشية الفقرية املحرومة 

من الخدمات املالية يستحق الدراسة والتحليل.32 ويبدو أن تعزيز هدف االشتمال املايل يتكامل مع هدف 

ذلك،  ومع  العمل.  بهذا  دراية  األقل  املودعني  وحماية  املايل  االستقرار  تحقيق  يف  لإلسهام  الودائع  تأمني 

يجب إحداث توازن يف االستثمارات املطلوبة لتحقيق ذلك يف مقابل االستثمار يف الوفاء بالرشوط املسبقة 

الحالية  املستويات  فيها  تقل  التي  البلدان  يف  سيما  ال  واملستقل(،  القوي  اإلرشاف  )مثل  الودائع  لتأمني 

للقدرات اإلرشافية. 

32  هذا السؤال الخاص بالجمعية الدولية لضامني الودائع يعكس السؤال الخاص بلجنة بازل حيث يتم تطبيق مبادئ بازل الرئيسية 
اآلن عىل نطاق واسع عملياً لدى البلدان األعضاء يف بازل وكذلك البلدان غري األعضاء فيها عىل حد سواء، وكذلك عىل البنوك واملؤسسات 

غري املرصفية املتلقية للودائع )انظر الجزء الثاني ألف، “لجنة بازل”(.

في 2010، شكلت الجمعية اللجنة الفرعية لالشتمال المالي واالبتكار، تحت مظلة لجنة البحوث واإلرشادات 
لديها، لدراسة القضايا ذات الصلة باالشتمال المالي وتأمين الودائع. وقامت هذه اللجنة الفرعية بعمل ورشة 
في  الدولية  التسويات  بنك  في  المعنية  األطــراف  من  وغيرهم  للجمعية  التنفيذي  المجلس  ألعضاء  عمل 
فبراير/شباط 2011 لزيادة الوعي بالقضايا ذات الصلة باالشتمال المالي وتأمين الودائع. وتقوم هذه اللجنة 
الفرعية في الوقت الحالي بعمل استقصاء عن أعضاء الجمعية لتحديد نطاق الممارسات بين أعضائها، ووضع 
الجمعية بصفة دورية بعمل عروض تقديمية وإجراء  المستقبل. وتقوم  العمل في  أساس واقعي لجهود 
مناقشات بشأن الموضوعات ذات الصلة باالشتمال المالي في المؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية. وعلى 
الرغم من أنه من السابق ألوانه التنبؤ باتجاهات العمل المستقبلي الذي قد تقوم به هذه اللجنة الفرعية، فقد 
يفكر بعض البلدان في التحديات المتمثلة في توسيع نطاق مظلة تأمين الودائع لتشمل المؤسسات غير 
المصرفية التي تتلقى ودائع وما شابهها مثل األموال اإللكترونية والتي أثبتت قدرتها على إمكانية الوصول 
إلى العمالء المستبعدين والمحرومين من الخدمات المالية. ومع هذا فإن التحدي األول الذي يواجه السوق 
الناشئة والبلدان النامية المهتمة بتوسيع نطاق تأمين الودائع ليشمل المؤسسات غير المصرفية المتلقية 
للودائع سيكون توطيد دعائم اإلشراف القوي والمستقل على هذه المؤسسات وهو شرط مسبق للدخول 

في مظلة النظم الفعالة لتأمين الودائع. 

اإلطار 6

أنشطة�الجمعية�الدولية�لضامني�الودائع،�واإلجراءات�والمنتديات�
ذات�الصلة�باالشتمال�المالي
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وترى الجمعية أن العضوية يف نظام التأمني عىل الودائع إجبارية لجميع املؤسسات املالية التي تقبل 

لتجنب  الصغرية(  والرشكات  األفراد  من  )املودعون  الحماية  إىل  الحاجة  أمس  يف  يُعتربون  ممن  ودائع 

االختيار املعاكس. وهذه الفكرة التي يف ظاهرها قد تدعم التوسع يف نطاق التغطية كي يشمل املؤسسات 

غري املرصفية املتلقية للودائع تتطلب إرشاف تحوطي قوي عىل جميع املؤسسات املشمولة تحت مظلة هذا 

النظام. وتتباين النظم املالية بشدة من حيث أنواع املؤسسات املرخص لها بقبول ودائع، ولكن يف عديد من 

البلدان، هناك مجموعة من مقدمي الخدمات من جهات غري مرصفية تعمل خارج نظام اإلرشاف عىل البنوك 

وتخضع ملعاملة تنظيمية وإرشافية متباينة عىل نحو كبري )إن كانت تخضع إلرشاف أصالً(. وقبل التأمني 

عىل الودائع املوجودة لدى هذه املؤسسات، ينبغي أوالً أن تخضع هذه املؤسسات إلرشاف فعال. 

األمان  نطاق شبكة  توسيع  مواجهة  يف  محتمالً  تحدياً  النظم  هذه  تفرض  الودائع.  تأمني  تمويل  نظم 

املايل لتتضمن التأمني عىل بعض منتجات املؤسسات غري املرصفية املتلقية للودائع. ويجب أن يكون لدى 

نظم التأمني عىل الودائع آليات تمويل متاحة لضمان الرصف الفوري ملطالبات املودعني املؤمنة ودائعهم، 

التأمني  لهذا  املبدئية  التكاليف  وتتحمل  احتياطي.  إضايف  تمويل  عىل  للحصول  وسائل  ذلك  ويتضمن 

مؤسسات الودائع املؤمن عليها نظراً ألنها ستستفيد هي وعمالئها من هذا التأمني. ويثري التمويل عدداً من 

القضايا املهمة تتضمن ما ييل: 

• ما شكل هيكل التمويل؟ 	  

• كيف يمكن تحديد وتقدير أقساط تأمني الودائع؟ 	  

• ما أثر أقساط التأمني عىل أسعار الفائدة التي تُدفع للعمالء أو املرصوفات التي تُحمل عليهم؟ 	  

• ما أثر أقساط التأمني عىل الودائع عىل استدامة قنوات أو آليات تقديم الخدمة كوسيلة للوصول إىل األرس 	  

املعيشية املحرومة من الخدمات املالية؟ 

املنتجات املبتكرة “الشبيهة بالودائع”. ثمة موضوع آخر يخص االشتمال املايل له صلة برشكات التأمني 

عىل )ضامني( الودائع هو مدى إمكانية التأمني عىل املنتجات “الشبيهة بالودائع” مثل األموال اإللكرتونية 

مع إمكانية تحقيق املزيد من االشتمال املايل. فمن ناحية، نجد أن تضمني هذه املنتجات تحت مظلة التأمني 

عىل الودائع قد يسهم يف تحقيق هدف السياسات واسع النطاق املتمثل يف حماية املودعني األقل خربة ودراية 

)أو ما شابههم إذا لم تتم معاملة األموال اإللكرتونية كوديعة يف البلد املعني(. ومن ناحية أخرى، فإن هذه 

تكبد  إىل  يؤدي  ما  وهو  وإرشافية،  تنظيمية  للوائح  الخضوع  الخدمة  تقديم  جهات  من  تتطلب  التغطية 

تكاليف إضافية تتسبب يف ظهور بعض املشكالت العملية واملشكالت املرتبطة بإيجاد مربرات لذلك. إضافة 

إىل ذلك، لم يتم بعد تناول املخاطر املتأتية من التأمني عىل املنتجات الشبيهة بالودائع عىل القطاع املرصيف 

اإللكرتونية،  األموال  الثالث جيم، “الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية:  الجزء  )انظر  التأمني  ورشكات 

والوكالء، واالبتكارات املماثلة”(. 

توعية الجمهور. حتى يكون نظام تأمني الودائع فعاالً، من الرضوري إحاطة الجماهري باملنافع املتأتية 

املالية  الخدمات  العمالء املحرومني واملستبعدين من  الثقة عنرصاً مهماً يف تحفيز  منه وقيوده. وملا كانت 

عىل استخدام املنتجات املالية الرسمية وجهات تقديم الخدمة الرسمية، فإن توعية الجماهري بوجود نظام 

للتأمني عىل الودائع يف البلد املعني وحدود هذا النظام )إن وجد( يمكن أن تكون ذات أهمية كربى بالنسبة 

لالشتمال املايل. 

ومن خالل توعية الجمهور والقيام بمبادرات أخرى، يمكن أن تلعب النظم الرصيحة لتأمني الودائع 

لهذا  أموالهم. وقد يكون  اآلمنة لحفظ  باألساليب  الصغرية  الودائع  إحاطة أصحاب  مهماً يف ضمان  دوراً 

ودائعهم  املؤمنة  غري  املودعني  خسائر  إىل  أفضت  بنكية  أزمات  من  عانت  التي  البلدان  يف  خاصة  أهمية 

وتقويض ثقة الجماهري يف النظام املرصيف. إضافة إىل ذلك، قد ال تُطبق حماية تأمني الودائع، حيثما ُوجدت، 
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أو جميع  املنخفضة  الدخول  للمودعني من أصحاب  اإليداع  التي تقدم خدمات  الكيانات  أنواع  عىل جميع 

أنواع خدمات الودائع واملنتجات الشبيهة بالودائع. ومن املهم يف مثل هذه البلدان تشجيع توعية الجماهري 

وإحاطتهم بجهات تقديم الخدمة واملنتجات املشمولة وغري املشمولة بالتغطية. 

هـ. االتحاد الدولي للمشرفين على شركات التأمين

التأمني  لالتحاد هدفان أساسيان يتمثل أحدهما يف “تشجيع اإلرشاف الفعال واملتوائم عاملياً عىل صناعة 

بهدف تطوير أسواق تأمني عادلة وآمنة ومستقرة والحفاظ عىل هذه األسواق لصالح حملة الوثائق ومن 

أجل حمايتهم”.33 وهذا االختصاص املعني بتطوير أسواق التأمني مع وجود هيكل عضوية واسع النطاق 

ــ يزيد عىل 190 هيئة إرشافية عىل التأمني يف حوايل 140 جهة اختصاص تقريباً،34 حيث إن العديد منها 

يتمتع بمستويات عالية من االشتمال املايل ــ يجعل االشتمال املايل أولوية أساسية لالتحاد. أ

التأمني  أسواق  استقرار  تشجيع  التأمني  أسواق  تطوير  إطار  يف  االتحاد  اختصاص  نطاق  ويتضمن 

العديد من جهات  التأمني أساساً يف  وسالمتها من خالل اإلرشاف السليم عليها. وقد تطور اإلرشاف عىل 

االختصاص مع وجود مفهوم مفاده أن حماية العميل وقضايا التحوط لها أهمية مماثلة، كما أن هذا وذاك 

يؤازر بعضه البعض ويرتبطان ببعضهما البعض عىل نحو وثيق. ومما يميز برنامج عمل االتحاد االهتمام 

باملعاملة املنصفة لعمالء التأمني ــ واالعرتاف برضورة وجود أداء مسؤول للسوق لتحقيق أهداف االتحاد 

املعنية بتطوير أسواق التأمني. 

ومنذ إنشائه، تجاوز عمل االتحاد مجرد وضع املعايري واإلرشادات إىل املساندة الفعالة لألعضاء للتنفيذ 

العميل ملعايريه وإرشاداته. كما واجهت جهات اإلرشاف عىل التأمني يف العديد من البلدان األعضاء يف االتحاد 

قيام  عىل  الطلب  زاد  مما  السياسات،  بوضع  الخاصة  وتلك  اإلرشافية  القدرات  محدودية  يف  تمثل  تحدياً 

االتحاد بعقد لقاءات ملناقشة هذه القضايا والبحث عن حلول لبناء القدرات. 

قضايا االشتمال المالي األساسية

التأمني األصغر وهو ما يُعرف بأنه “تأمني متاح للرشائح  ملفهوم  املايل مرادفاً  يرى االتحاد أن االشتمال 

السكانية منخفضة الدخل وتقدمه كيانات مختلفة ولكنه يُدار وفق ممارسات التأمني املقبولة )التي ينبغي 

أن تتضمن املبادئ الرئيسية للتأمني(” )االتحاد الدويل للمرشفني عيل رشكات التأمني 2007(. ومنذ أن بدأ 

االتحاد عمله يف مجال التأمني األصغر أقر بفئتني متميزتني من القضايا ذات الصلة: )1( تلك التي تنطبق عىل 

توسيع نطاق التأمني التقليدي للوصول إىل العمالء املحرومني واملستبعدين من الخدمات املالية، و )2( تلك 

التي تنطبق عىل جعل الجهات غري الرسمية التي تقدم منتجات تأمني للفقراء املحرومني من الخدمات )وهم 

كثر داخل املجتمعات املحلية يف جميع أنحاء العالم حيث تقطن األرس املعيشية الفقرية املحرومة من هذه 

الخدمات( تلتزم بمبادئ التأمني الرئيسية، ويف نهاية املطاف الخضوع للجهات اإلرشافية.35 وهاتان الفئتان 

املتناسبني  التنظيم واإلرشاف  التحديد تستدعيان أسئلة مهمة حول  القضايا والفئة األخرية عىل وجه  من 

www.iasweb.org  33
34  انظر امللحق باء، “عضوية هيئات وضع املعايري” ــ العضوية الحالية يف االتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني. ويضم االتحاد 
أيضاً عدداً صغرياً من املنظمات الدولية مثل البنك الدويل كأعضاء ليس لهم حق التصويت. وهناك أيضاً أكثر من 120 مراقباً يمثلون 

جمعيات ونقابات مهنية ورشكات تأمني وإعادة تأمني.
كنشاط غري رسمي حيث يتم  اعتماده رسمياً  تم  الذي  الرسمي  النشاط غري  للتأمني األصغر كل من  الرسمي  الجانب غري  35  يتضمن 
استبعاد بعض منتجات التأمني املحددة رصاحة من قانون التأمني، وكذلك الجانب غري الرسمي الذي لم يتم اعتماده عىل هذا النحو 
حيث يتم تقديم بعض منتجات التأمني املحددة بطريقة غري علنية. ويمثل التأمني الخاص بمراسم الجنازات والدفن أمثلة شائعة عىل 
التأمني غري الرسمي يف العديد من البلدان )يف بعض الحاالت معتمد ويف حاالت أخرى غري معتمد(. وهناك أمثلة أخرى تتضمن برامج 
تجميع املخاطر املجتمعية القائمة عىل العالقات األرسية والعائلية والتوقعات الثقافية التي تسهم، حال اللجوء إليها، يف تقديم العون 

واملساعدة يف النكبات التي تتضمن مجموعة من الحاالت الطارئة.
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لتسهيل االشتمال املايل )كما نُوقش يف الجزء األول جيم، “التناسب”(، وتدور الفئة األخرية، عىل نحو واضح 

وبصورة أساسية، حول التحديات العملية والتنظيمية التي تنطوي عىل عملية إضفاء الصبغة الرسمية عىل 

هذا النشاط )كما نُوقش يف الجزء الثالث ألف، “إضفاء الصبغة الرسمية”(. 

وتفادي  املعقول  التنظيم  بني  التوازن  إبراز  عىل  اآلن  املايل حتى  االشتمال  بشأن  االتحاد  عمل  ويركز 

املعوقات التنظيمية التي تحول دون الوصول إىل الخدمة. وقد أبرزت دراسات الحالة والخربات والتجارب 

القطرية كيف يمكن للوائح التنظيمية تسهيل االبتكار أو إعاقته ويكون ذلك يف الغالب دون قصد وذلك 

بتأثري تقييد عمل القنوات األساسية لتقديم الخدمات. وتأتي أهمية املنظمات املشرتكة وغريها من املنظمات 

الذاتية  باملساعدة  املعنية  الرسمية  الربامج غري  العديد من  أن  تركيز رئييس عىل ضوء  املجتمعية كمحور 

وتلك املعنية بتجميع املخاطر تعمل بناًء عىل مفاهيم مشرتكة، ومن ثم يمكن أن تكون مهمة حتى يتسنى 

للفقراء فهم اإلدارة الرسمية وغري الرسمية ملخاطر التأمني. ومن خالل األوراق النقاشية لالتحاد والندوات 

اإلفصاح عن  التنظيمي بشأن  الفكر  بتطوير  أيضاً  لها قام  التي يدعو  التي يعقدها واملنتديات اإلرشافية 

املعلومات للعمالء وهو عنرص فعال بالنسبة للعمالء املحرومني واملستبعدين من الخدمات، وكذلك بشأن 

مزايا ومساوئ التعريفات التنظيمية بالنسبة لتحقيق تقدم عىل صعيد الخدمات التأمينية الشاملة للجميع. 

وملا كان تحسني سبل الوصول إىل أسواق التأمني يمكن أن ينطوي عىل ابتكارات يف تصميم املنتجات أو 

تقديم الخدمات أو كليهما، فإن معظم املبادئ الرئيسية للتأمني نجدها ذات صلة بأجندة االشتمال املايل. 

املبادئ  تتجاوزها هذه  التي  الخدمات  إىل  الوصول  التي تحول دون  والتحديات  املحددة  النماذج  وتظهر 

تبايناً هائالً. ومع ذلك، فتلك املبادئ التي تعترب يف العادة وثيقة الصلة هي تلك التي ترتبط بالسياسات 

اإلطار 7

 أنشطة�االتحاد�الدولي�للمشرفين�علي�شركات�التأمين�،�واإلجراءات�
والمنتديات�ذات�الصلة�باالشتمال�المالي

اختصاص  نطاق  من  جزءًا  التحوطي  والعمل  التأمين  أسواق  تطوير  يمثل 
االتحاد وكذلك أعضائه من الجهات اإلشرافية ال سيما في هؤالء األعضاء 

في األسواق الناشئة. 
ولما كان األمر كذلك، فإنهم يميلون إلى التوجه بصورة أقوى نحو زيادة 
األسواق التي يمكن النفاذ إليها بمنتجات تأمين. وأضاف االلتزام بمعالجة 
قضايا االشتمال المالي بين هؤالء األعضاء قوة دفع لمجال اهتمام االتحاد 
المالي  االشتمال  حول  المبادرات  وإعــداد  العمل  مجموعات  تشكل  بشأن 

في التأمين على المستوى العالمي. 
وفي أواخر 2005، أصبح االتحاد أول هيئة من الهيئات الخمسة المعنية 
المالي،  االشتمال  قضايا  في  للنظر  رسمية  آلية  تنشئ  المعايير  بإعداد 
حيث شارك في تأسيس )مع مجموعة العمل المعنية بالتنظيم واإلشراف 
والسياسات التابعة لشبكة التأمين األصغر ]التي كانت معروفة قبل ذلك 
باسم مجموعة العمل المعنية بالتأمين األصغر لدى سيجاب[( مجموعة عمل 

مشتركة لتنظيم التأمين األصغر واإلشراف عليه. أ
وتنظيم  اإلشرافية  الجهات  بتجميع  المشتركة  العمل  مجموعة  وتقوم 

الندوات والتوصية بعمل أنشطة لالتحاد في مجال االشتمال المالي.
وفي يونيو/حزيران 2007، نشر االتحاد مع شبكة التأمين األصغر أول 
التأمين  تنظيم  “قضايا  بعنوان  األصغر  التأمين  قضايا  بشأن  له  وثيقة 
الدولي  االتحاد  بين  المشتركة  العمل  )مجموعة  عليه”  األصغر واإلشــراف 
للمشرفين على شركات التأمين وسيجاب المعنية بالتأمين األصغر 2007(. 
وتتناول وثيقته الثانية التي صدرت بعنوان “وثيقة قضايا تنظيم الجمعيات 
المشتركة والمؤسسات التعاونية والمنظمات المجتمعية األخرى واإلشراف 
عليها لزيادة الوصول إلى أسواق التأمين” قضايا محددة ذات صلة بتنظيم 
هذه المنظمات والمؤسسات واإلشراف عليها في مجال التأمين األصغر 
الخدمات  من  المحرومة  الفقيرة  المعيشية  باألسر  صلة  له  ما  سيما  )ال 

التأمين  مبادرة  التأمين،  على شركات  للمشرفين  الدولي  )االتحاد  المالية( 
األصغر، ومبادرة الوصول إلى التأمين 2010(. 

وينتهي االتحاد في الوقت الحالي من إعداد إرشادات ملموسة بشأن 
تنفيذ مبادئ التأمين الرئيسية في سياق أسواق التأمين الشامل للجميع. 
ومن المتوقع الموافقة على وثيقة “التنظيم واإلشراف الداعمين ألسواق 
االشتمال المالي” في بداية 2012. ويعتزم االتحاد أن تعقب هذه الوثيقة 
مواد أخرى للتدريب والتقييم الذاتي بشأن النواحي التنظيمية واإلشرافية 

للوصول إلى األسواق من جانب أعضائه. 
الرئيسية  المبادئ  مراجعة  بعد  ــادات  اإلرشـ وثيقة  مــســّودة  وستأتي 
خريف  فــي  لالتحاد  السنوي  االجــتــمــاع  فــي  اعتمادها  المتوقع  للتأمين 
أن  كما  وضوحًا،  أكثر  التناسب  مبدأ  المنقحة  المبادئ  هذه  وتجعل   .2011
مسودة وثيقة اإلرشادات المعنية بأسواق التأمين الشاملة للجميع تتضمن 
إرشادات بشأن كيفية تطبيق هذه المبادئ المنقحة عمليًا بما في ذلك مبدأ 

التناسب لتدعيم االشتمال المالي )انظر الجزء األول جيم، “التناسب”(. 
ويعتبر االتحاد عضوًا مؤسسًا في مبادرة الوصول إلى التأمين، وهي 
التأمين  شركات  على  إشرافية  وجهات  دولية  إنمائية  هيئات  تضم  مبادرة 
تهدف إلى )1( تعزيز قدرات الجهات اإلشرافية على شركات التأمين وكذلك 
الجهات التنظيمية المعنية وواضعي السياسات وزيادة فهم هذه األطراف؛ 
)2( تسهيل دورهم كعناصر دفع رئيسية لتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق 
التنظيمية  والجهات  للسياسات  سليمة  أطر  تنفيذ  تدعيم  و)3(  التأمين؛ 

واإلشرافية وفق المبادئ الدولية. 

مجموعة  فإن  األصغر،  بالتأمين  معنية  فرعية  مجموعة  لالتحاد  أن  من  الرغم  أ.  على 

بالتأمين  الصلة  ذات  األعمال  منتجات  تصدر  التي  الجهة  تمثل  المشتركة  العمل 
األصغر لالتحاد.
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 ،)24 )املبدأ  الوساطة  وأعمال   ،)3 )املبدأ  الرتاخيص  وإصدار   ،)2 )املبدأ  اإلرشافية  واألهداف  الحكومية 

بإدارة  املعنية  املبادئ  هذه  من  العديد  أن  أيضاً  نجد  كما   .)25 )املبدأ  األعمال  ألنشطة  السلوكي  واألداء 

رشكات التأمني ذات صلة بهذا األمر ال سيما االعرتاف بالحاجة إىل تصميم نُهج متناسبة )انظر الجزء األول 

جيم، “التناسب”(. 

الجزء الثالث. موضوعات ذات أهمية مشتركة

الصلة  ذات  واملوضوعات  القضايا  بمعالجة  بتاريخ حافل  املعايري  املعنية بوضع  الخمسة  الهيئات  تتمتع 

بنطاقات اختصاص أكثر من واحدة منها وذلك استجابة لالتجاهات والتطورات اآلخذة يف الظهور يف أغلب 

األحيان. فعىل سبيل املثال، تم إنشاء املنتدى املشرتك )الذي يضم لجنة بازل واالتحاد الدويل للمرشفني عىل 

1996 للتعامل يف القضايا املشرتكة يف مجال  التأمني واملنظمة املالية لهيئات األسواق املالية( يف  رشكات 

البنوك واألوراق املالية والتأمني تضمنت تنظيم االتحادات املالية الكربى التي تضم جميع القطاعات الثالثة. 

أن فاتف  لفاتف، كما  التأمني مراقبني  الدويل للمرشفني عىل رشكات  ويعترب كل من لجنة بازل واالتحاد 

ممثلة يف مجموعة خرباء لجنة بازل املعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ومع ذلك، فحتى اآلن 

لم تتناول أية اتحادات من هذه الهيئات املعنية بوضع املعايري االشتمال املايل عىل نحو واضح ورصيح.

التي ستناقش فيما ييل أهمية كربى بالنسبة للهدف املتمثل يف  الثالثة  وتمثل كل قضية من القضايا 

تحقيق االشتمال املايل، كما أن لكل منها صلة بنطاق االختصاص الرئييس للعديد من هيئات وضع املعايري 

ــ يف بعض الحاالت الهيئات الخمسة كلها. وبالنسبة لبعض جوانب كل موضوع، ستقوم هيئات وضع 

هو  ما  كل  فإن  األخرى،  للجوانب  وبالنسبة  مشرتكة.  مواقف  إىل  للوصول  املايل  االشتمال  بدفع  املعايري 

مطلوب هو أن تتفهم كل هيئة مخاوف وشواغل ووجهات نظر الهيئات األخرى. 

وضع  لهيئات  مهماً  عنرصاً  الرسمية  غري  الخدمة  تقديم  جهات  عىل  الرسمية  الصبغة  إضفاء  ويمثل 

إضفاء  يعترب  كما  لعملها.  الحايل  الرئييس  النطاق  خارج  تقع  التي  املؤسسات  يحدد  ألنه  نظراً  املعايري، 

لالشتمال  بالنسبة  األهمية  بالغ  موضوعاً  الخدمات  لتقديم  الرسمية  غري  الجهات  عىل  الرسمية  الصبغة 

املايل عىل ضوء العدد الكبري واملتزايد )ويف بلدان كثرية( لهذه الجهات التي تخدم بالفعل األرس املعيشية 

الفقرية. ويالحظ أن التناسب )نُوقش يف الجزء األول جيم، “التناسب”( وإضفاء الصبغة الرسمية مفهومان 

إضفاء  لعملية  بالنسبة  األهمية  بالغ  عنرص  يكون  أن  املمكن  من  املتناسب  التنظيم  ألن  نظراً  متشابكان 

الصبغة الرسمية: فعندما تكون النُهج التنظيمية واإلرشافية غري متناسبة مع املخاطر واملنافع ذات الصلة، 

قد ال تستطيع املؤسسات غري الرسمية دخول مظلة القطاع الرسمي. 

املايل” كما أيدت ذلك هذه  أساسياً “لالشتمال  املالية عنرصاً  الفعالة لعمالء الخدمات  وتمثل الحماية 

الوثيقة )انظر اإلطار 1، “االشتمال املايل: تعريف عميل”(. كما أن ذلك يمثل أيضاً موضوعاً مهماً بالنسبة 

بازل  ولجنة  التأمني،  رشكات  عىل  للمرشفني  الدويل  )االتحاد  الخمسة  املعايري  وضع  هيئات  من  ألربعة 

لإلرشاف املرصيف، والجمعية الدولية لضامني الودائع، ولجنة نظم املدفوعات والتسويات( وذلك عىل الرغم 

من  املحرومة  املعيشية  لألرس  محددة  اعتبارات  املوضوع  هذا  ويتطلب  األهمية.  هذه  درجات  تفاوت  من 

واضعي  بني  القدرات  فيها  وتنخفض  املايل  االستبعاد  نسبة  فيها  ترتفع  التي  والبلدان  املالية،  الخدمات 

السياسات، والجهات التنظيمية اإلرشافية )لتنفيذ املعايري واإلرشادات(، وجهات تقديم الخدمة )لاللتزام 

باللوائح واالمتثال لجهات اإلرشاف(، والعمالء أنفسهم )فيما يتعلق بالتثقيف املايل واإلمكانات املالية(. 

 ويرتبط بذلك تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية )يتضمن ذلك األموال اإللكرتونية، والوكالء، 

واملبتكرات املماثلة( بسبب اإلمكانات الفريدة لهذا النظام التي تعمل عىل زيادة نطاق االشتمال املايل. كما 

أن هذا املوضوع مهم نظراً لصلته بنطاقات اختصاص هيئات محددة معنية بوضع املعايري )مثل فاتف(، 

ونظراً لعدم وضوح الخطوط التي بني نطاقات اهتمام هذه الهيئات )مثل لجنة بازل ولجنة نظم املدفوعات 

والتسويات(. وكما هو الحال بالنسبة للتطورات األخرى يف مجال تقديم الخدمات املالية حيث عملت هيئات 
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وضع املعايري عىل نحو مشرتك )مثل نمو االتحادات املالية العاملية التي أعطت قوة دافعة لتكوين املنتدى 

املشرتك( نجد أنه كلما تفهمت الهيئة املعنية بوضع املعايري مخاطر وفوائد النشاط املرصيف بدون فروع 

بنكية )األموال اإللكرتونية، والوكالء، واالبتكارات املماثلة( عىل نحو أفضل كما يتفهمه اآلخرون، كلما كان 

من األرجح أن يعكس انخراط هذه الهيئة نهجاً متناسباً إزاء تنظيم األطراف الفاعلة املعنية واملنتجات ذات 

الصلة واإلرشاف عليها. 

ألف. إضفاء الصبغة الرسمية

االشتمال  لجهود  بالنسبة  مهماً  املالية عنرصاً  الخدمات  تقديم  الرسمية عىل جهات  الصبغة  إضفاء  يمثل 

املايل، وذلك عىل ضوء وجود هدف أسايس يتمثل يف تحفيز العمالء عىل االنتقال من استخدام جهات تقديم 

الخدمة غري الرسمية إىل الجهات الرسمية التي تقدم منتجات وخدمات مصممة عىل نحو متناسب ومسؤول 

1، “االشتمال املايل: تعريف عميل”(. ويف العادة يكون  ومقدمة عىل نحو يتسم باالستدامة )انظر اإلطار 

الخدمات  إىل  الوصول  يستطيعون  ال  ممن  الخدمة  لتقديم  يستخدمون جهات غري رسمية  الذين  العمالء 

املقدمة من مؤسسات رسمية )بسبب عوامل مثل السعر أو مكان جهة تقديم الخدمة أو عدم وجود خدمات 

متناسبة أو بسبب هجرة العميل( أو ممن ال يريدون هذه الخدمات )عىل سبيل املثال بسبب عدم الثقة أو 

املعرفة أو الشعور بعدم الرتحيب(. ويف الكثري من الحاالت نجد أن الخدمات املقدمة من جهات غري رسمية 
أقل موثوقية وأغىل ثمناً من الخدمات املماثلة )إن كانت متاحة( التي تقدمها جهات رسمية.36, 37

ومع ذلك، فإن هذا ال يعني القول بأن املنتجات الرسمية وجهات تقديم الخدمة الرسمية تقدم للعمالء 

غري  والجهات  الخدمات  هذه  أن  أو  الرسمية  غري  والجهات  املنتجات  من  أفضل  قيمة  الحاالت  جميع  يف 

الرسمية يف منزلة أدنى. وواقع الحال بالنسبة للعديد من األرس املعيشية املستبعدة واملحرومة من الخدمات 

املالية هو أن الخيارات غري الرسمية ربما تكون كل ما هو متاح لهم مستقبالً عىل األقل بالنسبة لبعض 

من  العديد  ففي  معقدة:  مسألة  الرسمية  الصبغة  إضفاء  يجعل  وهذا  املالية.  الخدمات  من  احتياجاتهم 

مقدمي  قدرة  عدم  بسبب  الرسمية  غري  املالية  الخدمات  إىل  الوصول  أمام  الباب  إغالق  يتناقض  املواقف 

الخدمة عىل استيفاء متطلبات التحول إىل القطاع الرسمي أو عدم رغبتها يف ذلك مع الهدف العام لالشتمال 

للسماح  قوياً  مربراً  هناك  أن  الحق  كل  والحق  الفقرية.  املعيشية  األرس  رفاهية  تحسني  يف  املتمثل  املايل 

بمؤسسات صغرية معينة )مثل الجمعيات التعاونية املالية الصغرية التي ال تمثل أي تهديد للنظام( للعمل 

)كريستني، لوير،  أماناً  أكثر  الوصول إىل خيارات  امليرس ألعضائها  إن كان من غري  عىل نحو غري رسمي 
ليمان، وروزنربغ 2011(.38

ويف نهاية املطاف، فإن اعتبار إضفاء الصبغة الرسمية عىل جميع جهات تقديم الخدمات غري الرسمية 

مجرد سؤال سهل إجابته بـ “نعم” أو “ال” يعترب من قبيل اإلفراط املخل يف التبسيط. وعرب أنواع مختلفة 

من الخدمات وجهات تقديم الخدمة التي من املرجح أنها تمثل أهمية يف سد فجوة الوصول إىل الخدمات 

املالية، فإن الدرجات املتفاوتة إلضفاء الطابع الرسمي تمثل سمة من املشهد الحايل الذي يواجهه واضعو 

السياسات عىل املستوى القطري الذين يسعون إىل تحقيق أجندة االشتمال املايل. 

36  يحدد مؤلفو كتاب “حوافظ الفقراء” )كولينز، موردخ، روثريفورد، وروثفني 2009( عدم املوثوقية كأحد أوجه القصور األساسية يف 
األدوات املالية غري الرسمية وذلك بناًء عىل اليوميات املالية للعمالء املاليني من أصحاب الدخول املنخفضة يف 3 بلدان. 

37  خلص استعراض للبيانات عن اإلقراض غري الرسمي يف 21 بلداً ويف االتحاد النقدي لغرب أفريقيا أنه “ يف جميع تلك البلدان باستثناء 
غانا، كانت أسعار الفائدة عىل القروض الصغرى أدنى – وعادة أدنى كثريا – من أسعار الفائدة عىل اإلقراض غري الرسمي. حيث بلغ 

السعر غري الرسمي الوسيط املبلغ عنه 10-25 يف املائة شهريا” )روزنبريغ، غونزاليز، ونارين 2009(.
38  تبدو بعض الخيارات األخرى التي غالباً ما تتاح لألرس املعيشية املحرومة من الخدمات املالية يف أغلب الحاالت أقل أماناً مثل االدخار 
يف صورة نشاط تربية املوايش أو االحتفاظ بالحيل الذهب أو حفظ األموال النقدية يف أقمشة مخيطة؛ أو الطلب من صديق أو أحد أفراد 
األرسة االحتفاظ ببعض األموال النقدية؛ أو إعطاء أحد املسافرين مبالغ عىل سبيل األمانة لتسليمها للغري؛ أو استقالل حافلة أو قطع 

مسافات طويلة مشياً عىل األقدام لدفع فاتورة.
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وكما سنناقش أدناه، نجد أن كل هيئة من هيئات وضع املعايري تتناول قضية الجهات غري الرسمية عىل 

نحو ضمني، لكن ثالثة منها )لجنة بازل، والجمعية الدولية لضامني الودائع، واالتحاد الدويل للمرشفني 

عىل رشكات التأمني( تتناول الحاجة إىل إضفاء الصبغة الرسمية عىل نحو رصيح، وإن كان بطرق مختلفة، 

اعتماداً عىل املخاطر املتصورة للجهات الرسمية املقدمة للخدمات عىل نحو كبري. 

لجنة بازل. يمكن أن يشري إضفاء الصبغة الرسمية يف سياق املؤسسات املتلقية لودائع إىل )1( تسجيل 

وترخيص كيان قانوني كان يعمل من قبل، ولكنه لم يكن مسجالً أو خاضعاً لتنظيم تحوطي، )2( كيان 

نوعية من  أو  قائم  كيان  )3( إخضاع  أو  تلقي ودائع،  بأنشطة جديدة تتضمن  للقيام  له  قائم ومرخص 

الكيانات إىل جهات تنظيمية وإرشافية بسبب التغري يف القانون. وهناك تجارب كثرية عىل املستوى القطري 

التي بُذلت مؤخراً إلخضاع مجموعة متنوعة من املؤسسات  الثالثة خاصة الجهود  بالنسبة لهذه الحاالت 

التعاونية املالية إلرشاف تحوطي. ومع ذلك نجد أن لجنة بازل معنية بهذا املوضوع بالدرجة األوىل بالنسبة 

ملؤسسات تلقي الودائع التي يستلزم حجمها الخضوع لتنظيم تحوطي بسبب مخاطر النظام. ولكنها لم 

تصدر أية إرشادات محددة خاصة باإلرشاف عىل املؤسسات التعاونية املالية )كما أن ذلك غري مرجح عىل 

ضوء أنه حتى بالنسبة للبنوك لم تقدم لجنة بازل إرشادات بشأن فئات محددة من املؤسسات(. 

وثمة دافع وراء عملية إضفاء الطابع الرسمي يف بعض البلدان يتمثل يف مخاوف الجهات التنظيمية 

)وأحياناً  لإلرشاف  الخاضعة  غري  الودائع  تلقي  مؤسسات  من  كبري  لعدد  النظام  بمخاطر  املتعلقة 

العمالء  الحايل ملخاوف  الوقت  اإلرشافية يف  الجهات  أخرى، تستجيب  بلدان  مالياً(. ويف  املهمة  املؤسسات 

بشأن تأمني مدخراتهم، يف بعض الحاالت، املوجودة لدى مؤسسات تعاونية مالية ومجموعات مجتمعية ال 

تخضع لجهات تنظيمية أو إرشافية )كاسيكيند 2011( وعىل الرغم من وجود كتابات كثرية عن تكاليف 

األصغر  التمويل  مؤسسات  )ومنها  وإرشافية  تنظيمية  لجهات  لودائع  املتلقية  املالية  املؤسسات  إخضاع 

املتلقية لودائع(، واألثر املمكن عىل توفري سبل وصول األرس املعيشية الفقرية إىل الخدمات املالية، فلم يتم 

اإلطار 8

الجهات�الرسمية�وغير�الرسمية�المقدمة�للخدمة

إلى  الحاجة  وكذلك  رسمي”  و”غير  “رسمي”  مصطلحي  معنى  يعتمد 
ُيقدم  الــذي  المعين  المنتج  أو  الخدمة  على  الرسمية”  الصبغة  “إضفاء 

واللوائح التنظيمية المحددة المعنية. 
وألغراض هذه الوثيقة، فحتى نعتبر مقدم الخدمة المالية جهة رسمية 
يتعين أن يكون لديه صفة قانونية معترف بها. أ ومع ذلك، فبخالف هذا 
الحد األدنى من المتطلبات، نجد أن مفهوم الصفة الرسمية يتباين بالنسبة 
التي  الخدمة  الخدمات وجهات تقديم  المعايير المعنية وأنواع  لهيئة وضع 

تخضع لنطاق اختصاصها. 
المعايير  وضــع  جهات  ــادات  وإرشــ بمعايير  الخاصة  المناقشة  وفــي 
الدولية  للجمعية  الرئيسية  والمبادئ  الودائع  تلقي  لمؤسسات  بالنسبة 
تخضع  ما  مؤسسة  إلى  تشير  الرسمية”  “الصفة  فإن  الودائع  لضامني 
لتنظيم تحوطي وجهة إشرافية. وبالنسبة لالتحاد الدولي للمشرفين علي 
شركات التأمين، فإن ضامن التأمين سيكون له “الصفة الرسمية” إذا كان 
مرخصًا له ويخضع لجهة إشرافية؛ وسيحوز موزع التأمين “الصفة الرسمية” 
إذا كان مسجاًل، وفي بعض جهات االختصاص معتمدًا أو مرخصًا له. وفي 
المقابل ألمحت لجنة نظم المدفوعات والتسويات أنه بالنسبة لمقدمي 
تحوطي  لتنظيم  مــحــددة  مــا  خــضــوع مؤسسة  فــإن  الــتــحــويــالت،  خــدمــات 
المؤسسات  تلك  عن  المؤسسة  هــذه  لتمييز  مفيدًا  ــراءًا  إجـ يكون  ال  قد 
جهات  بعض   )1( أن  على ضوء  وذلك  تحوطي”  لتنظيم  تخضع  “ال  التي 
تقديم خدمات التحويالت قد تتجاهل القانون أو تراوغ في تطبيقه أو )2( 
اللوائح التنظيمية قد ُتصاغ كي تطبق على أنواع محددة من جهات تقديم 

ولكن  التحوطي  التنظيم  مظلة  خارج  أخرى  أنــواع  وترك  التحويالت  خدمات 
والبنك  والتسويات  المدفوعات  نظم  )لجنة  قانونية  بصورة  العمل  مع 
اللجنة على نحو صريح استخدام  الدولي 2007(. فضال على هذا، تجنبت 
مصطلحي “رسمي/رسمية” وغير رسمي/رسمية” في مجال مدفوعات 
التجزئة )األفراد( في “مبادئها العامة المنظمة لخدمات التحويالت الدولية 
الصادرة في 2007( حيث إنها نصت على أنه “من الممكن ]أو غير الممكن[ 
تعريفه(  كــان  )أيما  الرسمي  القطاع  أن  مسبق  افــتــراض  هناك  يكون  أن 
المدفوعات والتسويات والبنك  )لجنة نظم  الجوانب  “أفضل” في بعض 
المعايير  يوجد معيار من هذه  فإنه ال  لفاتفت،  وبالنسبة  الدولي 2007(. 
)أي التسجيل أو الترخيص، أو الخضوع لتنظيم تحوطي أو جهة إشرافية( له 
صلة بأغراض فرض قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على 
ضوء أن تعريف فاتف “لالشتمال المالي” يستند إلى النشاط وال يعتمد 
على خضوع المنشأة لجهة تنظيمية أو حصولها على التراخيص أو الخضوع 
لجهة إشرافية )على الرغم من أهمية الموضوع بالنسبة لفاتف وعلى ضوء 
الغالب  الخدمة يعني في  الرسمية على جهات تقديم  أن إضفاء الصبغة 

إمكانية تتبع معامالت عمالئها إلكترونيًا(.

)انظر  الوثيقة  هذه  المستخدم في  المالي”  “االشتمال  تعريف  أوضحنًا في  كما  أ. 

اإلطار 1 “االشتمال المالي: تعريف عملي”(، فإن المؤسسات “الرسمية” تشير إلى 
جهة تقديم خدمة مالية قائمة حسب االقتضاء والقانون ولها صفة قانونية وتضم 
كيانات )وفي بعض البلدان قد تضم أيضًا بعض األشخاص الطبيعيين( مع سمات 

تنظيمية متباينة تخضع لمستويات وأنواع مختلفة من الرقابة الخارجية.
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بازل بشأن  لجنة  التي ظهرت يف معايري وإرشادات  املحددة  التحديات  للوقوف عىل  املطلوب  الجهد  بذل 

عملية إضفاء الصبغة الرسمية. وتعترب هذه القضية مهمة، وهناك بلدان فيها بعض املؤسسات التعاونية 

بعرشات  أصولها  وتقدر  األعضاء  من  اآلالف  بمئات  تتمتع  التي  إرشافية  لجهات  الخاضعة  غري  املالية 

املاليني من الدوالرات. 

لجنة نظم املدفوعات والتسويات. تتطلب املبادئ الرئيسية لنظم الدفع املهمة من الناحية املنهجية 

أن يكون نظام الدفع املهم من هذه الناحية “قائم عىل أساس قانوني سليم” )املبدأ 1(. وينطبق هذا املطلب 

بصورة واسعة النطاق عىل أنظمة مدفوعات التجزئة )األفراد(. إضافة إىل ذلك، تسمح هذه املبادئ أن تستند 

معايري الوصول )إىل الخدمة( إىل تدابري لتخفيف املخاطر. وتتمثل املخاطر التي يتم التخفيف من حدتها 

يف تلك التي يمكن أن يجلبها فرادى املشاركني إىل النظام من خالل مشاركتهم. ومن ثم، فالوضع يف أغلب 

األحوال هو أن معايري الوصول )إىل الخدمة( للمشاركة يف نظم دفع مهمة من الناحية املنهجية تسمح فقط 

لتلك الكيانات التي تخضع لسلطة إرشافية عىل النشاط املرصيف للمشاركة عىل نحو مبارش. 

له  ليس  رسمية  بصفة  للخدمة  املقدمة  الجهة  تمتع  أن  املالحظ  ومن  )فاتف(.  املايل  العمل  مجموعة 

صلة بوجه عام بأغراض فرض قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك عىل ضوء أن تعريف 

فاتف “لالشتمال املايل” يستند إىل النشاط وال يعتمد عىل خضوع املنشأة لجهة تنظيمية أو حصولها عىل 

الرتاخيص أو الخضوع لجهة إرشافية.39 وتتطلب التوصية رقم 23 أن تضمن البلدان خضوع املؤسسات 

املالية ملستو كاف من التنظيم التحوطي واإلرشاف وقيامها بتنفيذ توصيات فاتف عىل نحو فعال. وتساند 

هذه التوصية وكذلك التوصية الخاصة رقم 6، التي تتطلب قيام جهات تحويل األموال وتحويل القيمة أن 

يكون مرخص لها أو مسجلة، عملية إضفاء الصبغة الرسمية “للمؤسسات املالية” كما عّرفت فاتف ذلك 

)انظر الجزء الثاني جيم، “مجموعة العمل املايل ]فاتف[(. وتجدر اإلشارة إىل أن إضفاء الصبغة الرسمية 

عىل جهات تقديم الخدمة غري الرسمية ــ سواء من خالل االلتزام بقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل 

ـ يجعل هذه الجهات وعمالئها ضمن منظومة التمويل  اإلرهاب أو بسبب الرتخيص أو التسجيل املستقل40ـ 

الرسمي التي يمكن تتبعها، وهو ما يحقق هدفاً مهماً لفاتف. ويمكن أن يساعد نهج مستند إىل املخاطر 

إزاء معايري فاتف يف تمكني املؤسسات املالية الرسمية من خدمة هؤالء العمالء يف الوقت الحايل باالستعانة 

بجهات غري رسمية لتقديم الخدمة )انظر الجزء األول جيم، “التناسب”(. 

ومن املمكن أن تعمل متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عىل نحو فعال، بالنسبة لبعض 

الصبغة  إضفاء  دون  تحول  معوقات  خلق  عىل  التحديد،  وجه  عىل  حجماً  األصغر  الخدمة  تقديم  جهات 

العمالء  بشأن  الواجبة  العناية  أو  االمتثال  تكاليف  )مثل  األعباء  يف  مفرطاً  نظاماً  تفرض  عندما  الرسمية 

هل  التحديات:  من  مجموعتني  املتطلبات  هذه  وتفرض  القانونية(.  املخاطر  أو  التنظيمية  املتطلبات  أو 

يمكن ملؤسسة تقديم الخدمة تحقيق االمتثال عىل نحو يتسم بفعالية التكاليف )عىل سبيل املثال ما يتعلق 

بمتطلبات إمساك الدفاتر واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة(، وهل يمكن للعمالء تحقيق االمتثال )بالنسبة 

املايل  للداعمني لالشتمال  الرئييس  الرتكيز  الهوية وإثباتها(. ومن هنا، يدور محور  التحقق من  ملتطلبات 

حول ما إذا كان العمالء سيحققون االمتثال، وذلك عىل الرغم من أن بعض جهات تقديم الخدمة األصغر 

إلكرتونية قد تكون يف موقف يماثل  حجماً ذات الصلة باالشتمال املايل مثل الوكالء الذين يقدمون أمواالً 

عمالئها عندما يخص األمر متطلبات العناية الواجبة بشأن العمالء )باإلضافة إىل تكاليف معوقات االمتثال(. 

39  كما نوهنا ) اإلطار 1، “االشتمال املايل: تعريف عميل(، قد يكون لجهات تقديم الخدمات املالية صفة قانونية معتمدة ألغراض مختلفة 
من جانب جهات حكومية مختلفة بمستويات متباينة من التنظيم واإلرشاف. فعىل سبيل املثال، قد يعترب محل البقالة الذي يقوم 
البلد املعني. وقد يخضع أو ال يخضع ملتطلبات  بأنشطة التحويالت املالية “جهة رسمية” إذا قام بتسجيل أنشطته حسب قوانني 
تنظيمية أو إرشافية أخرى )تتضمن مكافحة غسل األموال(، وقد يمثل مخاطر من منظور غسل األموال. من ناحية أخرى، فهذا املحل 
الذي يقوم بنشاط التحويالت املالية قد ال يسجل أنشطته وبالتايل فهو يقوم بنشاط غري قانوني إذا كان القانون يستلزم التسجيل أو 
قد يكون خاضعاً ألدوات رقابة تنظيمية كاملة، ولكنه ال يخضع ألية متطلبات خاصة بالتسجيل أو الرتخيص، ومن ثم قد يكون أقل 

مخاطر يف بعض الحاالت.
40  بالنسبة ملعظم املؤسسات املالية املعنية، فإن توصيات فاتف تتطلب كالهما.
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الجمعية الدولية لضامني الودائع. ينص املبدأ األسايس رقم 8 للجمعية بشأن اإللزام بعضوية الجمعية 

ممن  ودائع  تقبل  التي  املالية  املؤسسات  لجميع  إجبارية  الودائع  عىل  التأمني  نظام  يف  العضوية  أن  عىل 

يُعتربون يف أمس الحاجة إىل الحماية )املودعون من األفراد والرشكات الصغرية عىل سبيل املثال( لتجنب 

االختيار املعاكس. ولعملية إضفاء الصبغة الرسمية بالنسبة ألعضاء الجمعية وأعضائها املحتملني مكونان. 

لجهات  الودائع  تلقي  مؤسسات  تخضع  أن  يتعني  للجمعية،  املسبقة  الرضورية  الرشوط  لتحقيق  أوالً، 

من  العديد  ويف  الودائع.  عىل  للتأمني  واضح  نظام  يف  االندماج  املؤسسات  هذه  ثانياً، عىل  فعالة.  إرشافية 

النامية، فإن واقع الحال هو أن املؤسسات غري املرصفية املتلقية لودائع ال تخضع يف الوقت  االقتصادات 

الحايل إلرشاف فعال. ويف العديد من البلدان حالياً، فإن املؤسسات غري املرصفية املتلقية لودائع ال تغطيها 

مظلة تأمني الودائع. وإذا كان الهدف ضمان أن هذه املؤسسات ــ وكذلك العدد الكبري من املحرومني من 

الخدمات املالية التي تخدمهم هذه املؤسسات ــ غري مستبعدة عىل نحو غري رضوري من إجراءات الحماية 

الخاصة بتأمني الودائع، عندئٍذ فإن هذه املؤسسات ستكون بحاجة إىل الخضوع إلرشاف فعال، ورضورة 

املبادئ األساسية  يتوافق مع  الودائع عىل نحو  للتأمني عىل  إدراجها ضمن نظام فعال  تصميم وتخطيط 

للجمعية الدولية لضامني الودائع. 

األصغر  التأمني  عىل  الرسمية  الصبغة  إضفاء  يرتبط  التأمني.  رشكات  عيل  للمرشفني  االتحاد الدويل 

بدورين بارزين لجهات تقديم الخدمات التأمينية: الضمان )حيث تتضمن عملية إضفاء الصبغة الرسمية 

أن تصبح الجهات غري الرسمية التي تتحمل مخاطر التأمني خاضعة إلرشاف، أو تحويل مخاطر التأمني 

التي تتحملها لجهات رسمية لتقديم الخدمة(، والوساطة بني الضامن والعميل )حيث تعني عملية إضفاء 

الصبغة الرسمية استيفاء الرشوط للعمل كوكيل نيابة عن الضامن(41 ويعارض االتحاد الدويل للمرشفني 

عيل رشكات التأمني الخدمات التأمينية غري الرسمية من أي من هذين النوعني عىل املدى الطويل اعرتافاً منه 

بأن إضفاء الصبغة الرسمية يمثل عملية إجراءات ويتعني أن تكون املتطلبات السارية متناسبة. ونالحظ 

أن وجهة النظر هذه لها ما يدعمها يف املبادئ األساسية لالتحاد الدويل للمرشفني عيل رشكات التأمني )التي 

ترسي اعتباراً من أكتوبر/ترشين األول 2011، بافرتاض املوافقة عليها(، وإرشادات االتحاد بشأن أسواق 

التأمني،  الدويل للمرشفني عىل رشكات  الثاني هاء، “االتحاد  الجزء  إليها )انظر  النفاذ  التي يمكن  التأمني 

والجزء األول جيم، “التناسب”(. وهناك سببان لهذا املوقف الذي اتخذه االتحاد. أوالً، من املمكن أن يكون 

أداء التأمني غري الرسمي إزاء العمالء أكثر تراجعاً بكثري ال سيما عندما يكون هؤالء العمالء أكثر تعرضاً 

للمخاطر ويف أمس الحاجة إىل الحماية )مثل عدم قيام جميع رشكات التأمني غري الرسمية بالوفاء بما جاء 

يف وثائق التأمني بعد موجات تسونامي يف أحد البلدان عىل الرغم من أن هذه الرشكات كانت مستقرة ولكنها 

كانت تعمل بدون احتياطات كافية ملواجهة االلتزامات املستقبلية(. ثانياً، يتقوض فهم وثقة املستهلك يف 

التأمني بشدة عندما تكون املنتجات والخدمات غري الرسمية ليست كافية وغري مناسبة أو تخفق يف تحقيق 

املرجو منها عىل الفور. 

االتحاد  أن  الرسمية تحديات عملية. ونجد  التأمني غري  الرسمية عىل أسواق  الصبغة  ويفرض إضفاء 

الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني يقوم بإعداد إرشادات بشأن هذه التحديات التي يدركها تماماً والتي 

تنطوي عىل إضفاء الصبغة الرسمية عىل أسواق التأمني غري الرسمية التي يضم الكثري منها عدد كبري للغاية 

من رشكات تقديم الخدمة إضافة إىل ما تمثله هذه الرشكات من أعباء جسام عىل موارد الجهات اإلرشافية 

التي تتسم بالندرة إذا ما تم الرتخيص لجميع هذه الرشكات عىل الفور وإخضاعها لإلرشاف. 

41  يتطلب نشاط الوكالء بيع وتوزيع خدمات التأمني األصغر وكذلك تحصيل أقساط التأمني، وإدارة الوثائق، ومبارشة املطالبات )من 
حيث التقدير والسداد(. وقد يواجه العديد من مؤسسات التمويل األصغر وغريها من األطراف التي تعمل يف الوقت الحايل كوسطاء 

لخدمات التأمني األصغر صعوبة يف استيفاء معايري العمل كوكالء )السائدة حالياً(. 
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باء. حماية العميل المالي

املتأتية من االشتمال املايل من  تقوم حماية العميل املايل بدور أسايس يف زيادة املنافع وتخفيف املخاطر 

خالل بناء ثقة العميل وتحسني قيمة الخدمة. ومن املرجح أن يلجأ من كانوا مستبعدين ومحرومني من 

الخدمات املالية من قبل إىل الخدمات املالية الرسمية إذا ارتأوها أكثر أماناً وتمثل خيارات أفضل. وعندما 

يكتسب العمالء الخربة يف استخدام مختلف الخدمات الرسمية، سيزداد تثقيفهم املايل. 

عىل  واإلرشاف  العمالء  حماية  لتنظيم  بالنسبة  مهمة  آثار  املستبعدين  للمستهلكني  املحددة  وللسمات 

هذه الحماية، ومن ثم أيضاً بالنسبة للمعايري واإلرشادات الصادرة عن هيئات وضع املعايري التي تهدف إىل 

تدعيم االشتمال املايل. ومن املرجح أن تتضمن السمات ذات الصلة خربات وتجارب محدودة مع الجهات 

الرسمية لتقديم الخدمات املالية وأحياناً تجارب محدودة بشأن الثقة فيها؛ وتدني مستوى التعليم وزيادة 

األمية املالية وتراجع اإلمكانات؛ وانخفاض عدد الجهات الرسمية التي تقدم الخدمة لالختيار من بينها، 

إن وجدت؛ والبعد املكاني. ومن املمكن أن تؤدي هذه العوامل إىل تفاقم فوارق القوة الكبرية بني مقدمي 

املالية،  الخدمات  يف  السليمة  غري  واملمارسات  العادلة  غري  املعاملة  يمثل جوهر  ما  وهو  والعمالء  الخدمة 

وبالتايل يدعو إىل اهتمام محدد يف الجهود املبذولة لتوسيع مظلة الحماية لتشمل هذه النوعية من العمالء. 

وبدون إجراءات حماية أساسية، قد يتعرض العمالء عديمي الخربة والذين كانون مستبعدين ومحرومني 

من قبل من الخدمات املالية لعمليات بيع غري عادلة وممارسات تحصيل جائرة وكذلك التعرض ملخاطر 

رشاء منتجات ال تناسب احتياجاتهم بل قد ترض بهم. ويسهم توسيع نطاق الحماية الفعالة للعميل املايل 

ال سيما املحرومني من الخدمات وتحسني هذه الحماية يف تحقيق االشتمال املايل عىل نحو أسايس كما أن 

ذلك يعد بمثابة عنرص تعريفي إضايف لالشتمال املايل كما ورد يف هذه الوثيقة. )انظر اإلطار 1، “االشتمال 

املايل: تعريف عميل”(. ويف الوقت نفسه، يتم ضمان العناية عند تصميم نظم الحماية املتناسبة للعميل التي 

للغاية يؤدي إىل ابتعاد جهات تقديم الخدمة املسؤولة عن دخول السوق أو تقديم  ال تضع حاجزاً عالياً 

خدمات جديدة. 

 جوانب نطاقات اختصاص هيئات وضع المعايير 
المعنية بحماية العميل المالي

جعلت األزمة املالية العاملية الروابط بني االستقرار وحماية العميل أكثر وضوحاً بالنسبة لواضعي السياسات 

والجمهور العام. وقد أثر ذلك عىل مجموعة العرشين مما جعلها توجه دعوتني بشأن حماية العميل املايل. 

التي ُعقدت يف تورونتو، حدد زعماء مجموعة العرشين حماية املستهلك   2010 ويف قمة يونيو/حزيران 

اإلبداع  عىل  القائم  املايل  لالشتمال  التسعة  مبادئهم  بني  من  القدرات  وزيادة  املايل  والتثقيف  )العميل( 

واالبتكار”(،  اإلبداع  عىل  القائم  املايل  لالشتمال  العرشين  مجموعة  “مبادئ  ألف،  امللحق  )انظر  واالبتكار 

كما حثوا البلدان عىل اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ هذه املبادئ. ويف قمة سول التي ُعقدت يف نوفمرب/

ترشين الثاني 2010، طالب زعماء املجموعة مجلس االستقرار املايل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، ومنظمات دولية أخرى بإعداد تقرير عن الخيارات املتاحة لتعزيز حماية العميل املايل. ونتيجة 

فرباير/ ُعقد يف  الذي  العرشين  املركزية يف مجموعة  البنوك  املالية ومحافظي  اجتماع وزراء  لذلك، طلب 

شباط 2011 من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومجلس االستقرار املايل، ومنظمات دولية 

أخرى صياغة “مبادئ مشرتكة رفيعة املستوى” لحماية العمالء يف الخدمات املالية يتم تطبيقها يف جميع 

البلدان. وقد أعد فريق عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مسودة لهذه املبادئ لعرضها 
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عىل الجمهور إلبداء املالحظات ثم عرضها يف اجتماع أكتوبر/ترشين 2011 لوزراء املالية ومحافظي البنوك 
املركزية يف مجموعة العرشين.42

أسواق  بأداء  األوىل  بالدرجة  ــ  املايل  باالشتمال  يتعلق  فيما  سيما  ال  ــ  املايل  العميل  حماية  تُعنى 

خدمات  عىل  الرتكيز  وهذا  التجزئة.  بعمالء  األسواق  هذه  بعالقات  الصلة  ذي  الخدمة  تقديم  جهات 

التجزئة يجعل حماية العميل مهمة بالنسبة لالتحاد الدويل للمرشفني عيل رشكات التأمني، ولجنة بازل، 

للجنة  بالنسبة  متزايدة(  درجة  )ربما  األهمية  من  تالية  درجة  ويف  الودائع،  لضامني  الدولية  والجمعية 

املدفوعات والتسويات.  نظم 

املبادئ  وفق  البنوك  عىل  الفعال  لإلرشاف  مسبقاً  رشطاً  لألسواق  الفعال  االنضباط  يعترب  بازل.  لجنة 

الرئيسية وبازل 3. وتضع املبادئ الرئيسية محددات لإلرشاف عىل ممارسات إدارة املخاطر وتقييمها لدى 

البنوك، كما أن هناك اعرتافاً متزايداً من جانب الجهات اإلرشافية بأن حماية املستهلك وانضباط السوق 

يسهمان يف تحقيق سالمة فرادى البنوك والنظام املرصيف بأكمله. كما أن املزيد من إرشادات بازل املحددة 

تأتي يف الوقت املحدد وتكون مفيدة وذلك عىل وجه التحديد بالنسبة للبلدان التي تعاني من ضعف القدرات 

مراجعة  عملية  فإن  نُوهنا،  وكما  املايل.  االشتمال  مستويات  وتراجع  لديها  اإلرشافية  املوارد  ومحدودية 

املبادئ الرئيسية التي تجري حالياً تتيح فرصاً مهمة لتناول الروابط بني االشتمال املايل والرقابة التحوطية 

واإلرشاف عىل أداء األسواق عىل نحو أكثر وضوحاً. 

نظم  عىل  األوىل  بالدرجة  والتسويات  املدفوعات  نظم  لجنة  تركز  والتسويات.  املدفوعات  نظم  لجنة 

املدفوعات املهمة من الناحية املنهجية والنظامية والتي تؤثر عىل عمالء التجزئة فقط بصورة غري مبارشة. 

ومع ذلك، فإن ثقة العميل يف خطط األموال اإللكرتونية واملبتكرات املماثلة التي تُستخدم للوصول إىل قاعدة 

العمالء املستبعدين، وتشجيع نظم التسوية واملقاصة اآلمنة واملوثوقة التي تستند إىل أدوات حماية مناسبة 

لعمالء التجزئة بما يف ذلك أصحاب الدخول املنخفضة يمكن أن تكون موضوعات محل اهتمام من جانب 
مجموعة العمل التابعة للجنة نظم املدفوعات والتسويات املعنية بمدفوعات التجزئة )األفراد( املبتكرة.43

هي  ما  بشأن  الجماهري  وتوعية  األفراد  من  املودعني  حماية  تمثل  الودائع.  لضامني  الدولية  الجمعية 

املستهلك  لحماية  األساسية  والقضايا  الودائع  عىل  للتأمني  بالنسبة  أساسية  مبادئ  عليها  املؤمن  الودائع 

)العميل( نظراً ألن التأمني عىل الودائع يمكن أن يزيد الثقة يف خيارات االدخار الرسمية. لكن عند توسيع 

نطاق نظم التأمني عىل الودائع لتشمل املؤسسات غري املرصفية املتلقية لودائع واملنتجات الشبيهة بالودائع 

مثل األموال اإللكرتونية التي من املرجح أن تصل إىل العمالء املستبعدين واملحرومني من الخدمات املالية 

عىل وجه التحديد، يجب النظر بعني االعتبار يف السياق القطري والرشوط املسبقة الرضورية التي حددتها 

الجمعية الدولية لضامني الودائع للوصول إىل نظم فعالة للتأمني عىل الودائع ) انظر الجزء الثاني دال، 

“الجمعية الدولية لضامني الودائع”(. 

الدويل  لالتحاد  بالنسبة  أهمية  العمالء  حماية  تمثل  التأمني.  رشكات  عيل  للمرشفني  الدويل  االتحاد 

للمرشفني عىل رشكات التأمني كما تمثل أحد املبادئ األساسية للتأمني. ونجد أن تشجيع االتحاد إلضفاء 

الصبغة الرسمية عىل جميع جهات تقديم الخدمات التأمينية ــ بما فيهم ضامني التأمني غري الرسميني 

آثار مهمة  أو املستبعدين واملحرومني من الخدمات ــ له  الفقراء  الذين يخدمون عىل نحو غري متناسب 

بالنسبة لحماية العمالء. ويجب أن يؤدي إخضاع هؤالء )مقدمي الخدمات( لإلرشاف إىل تحسني مالءتهم 

العميل  لحماية  الجيدة  “املمارسات  بعنوان  املايل  العميل  لحماية  تفصيلية  تشخيصية  أداة  الدويل  البنك  أعد  ذلك،  إىل  إضافة   42
االنتهاء  وسيتم   ،2011 مــارس/آذار  يف  تشاورية  كمسّودة  الوثيقة  هذه  إطالق  وتم  بلداً.   11 يف  اآلن  حتى  اختبارها  تم  املايل” 
الظهور.  يف  اآلخذة  والتجارب  الخربات  حسب  وتعديل  مستمرة  مراجعة  لعملية  تخضع  إنها  كما   .2011 سبتمرب/أيلول  يف   منها 

www.worldbank.org/consumerprotection
43  كما نوهنا )انظر الجزء الثاني باء، “لجنة نظم املدفوعات والتسويات”(، تم إنشاء فريق العمل للبحث عن العوامل التي تؤثر عىل 
نجاح املبتكرات، وآثار املبتكرات يف نظم الدفع من وجهة نظر املستخدمني، والقضايا املحتملة بالنسبة للسلطات العامة خاصة البنوك 

املركزية يف نطاق عملها كجهات رقابية عىل نظم املدفوعات.
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املالية وقدرتهم عىل دفع مطالبات العمالء )انظر الجزء الثالث ألف، “إضفاء الصبغة الرسمية”(. وعىل نحو 

مماثل، يدعو االتحاد من خالل املبدأ رقم 24 إىل اإلرشاف السليم عىل وسطاء التأمني بما يف ذلك تسجيل 

هؤالء الوسطاء أو الرتخيص لهم، واإلفصاح للعمالء عن وضعية هؤالء الوسطاء سواء أكانوا مستقلني أو 

للمرشفني عىل رشكات  الدويل  )االتحاد  الوسطاء  فيها  يتعامل  التي  العمالء  أموال  تابعني، وتدابري حماية 

التأمني 2003(. وهذا اإلرشاف قد يكون مبارشاً أو غري مبارش )من خالل رشكات تقديم الخدمات التأمينية(. 

اعتبارات لدى هيئات وضع المعايير بشأن حماية العميل المالي على 
نحو اشتمالي. 

يستحق العديد من االعتبارات واسعة النطاق بشأن حماية العميل املايل االهتمام من جانب هيئات وضع 

املعايري يف إطار جهودها الرامية إىل مساندة االشتمال املايل يف معايريها وإرشاداتها، وعند تنفيذ هذه املعايري 

واإلرشادات عىل املستوى القطري. 

نفس  عىل  املستهلك  يحصل  أن  يجب  الخدمة.  تقديم  جهة  نوعية  وليس  املنتج  حسب  التنظيم 

الخدمة، مما يشري إىل وضع قواعد ألداء السوق والرقابة  النظر عن نوعية مقدم  الحماية بغض  مستوى 

عليه تكون واسعة النطاق )مثل التطبيق عىل جميع الجهات الرسمية التي تقدم خدمة معينة(. ومن املمكن 

املستبعدين  للعمالء  النمطي  النموذج  االعتبار  يف  أخذ  مع  أنه  املنتج عىل ضمان  التنظيم حسب  يعمل  أن 

واملحرومني من الخدمات املالية عند تصميم سياسات حماية املستهلك، ال يُعطى هؤالء املستبعدون درجة 

من الحماية أدنى من تلك التي يحصل عليها عمالء آخرون يف السوق بسبب نوعية جهات تقديم الخدمة 

التي يتوافر لهم سبل الوصول إليها فقط. وهذا النهج يتجنب أيضاً إمكانية قيام مقدمي الخدمة باستبعاد 

قطاعات من السوق أو عمل تصنيفات ملقدمي الخدمة الذين لديهم معايري أكثر تراخياً يف حماية العمالء. 

وتستطيع هيئات وضع املعايري من خالل إرشاداتها تسهيل النُهج التنظيمية التي تركز عىل نوعية املنتج، 

عرب  محددة  ملنتجات  منها  والتخفيف  للمخاطر  إسرتاتيجيات  استكشاف  خالل  من  املثال،  سبيل  عىل 

مجموعة ممكنة من جهات تقديم الخدمة مثلما تقوم فاتف يف الوقت الحايل بالنسبة ملخاطر غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب. 

الحماية  لجهات  العميل  وصول  سبل  تحسني  لتسهيل  كأداة  الرسمية  الصبغة  إضفاء 

واالنتصاف. يمكن أن يساعد إضفاء الصبغة الرسمية عىل نحو متزايد عىل جهات تقديم الخدمات املالية يف 

تأسيس “جهة تنظيمية هي األوىل من نوعها” لجهات تقديم الخدمة التي لم تكن تخضع من قبل إلرشاف. 

)فيما يخص جهات  واالنتصاف  الحماية  إىل جهات  الوصول  بشأن  املحددة  األحكام  تتسم  عندما  وحتى 

املؤسسات  عن  مسؤولة  تنظيمية  هيئة  تحديد  فإن  الوجود،  عدم  أو  باملحدودية  املالية(  الخدمات  تقديم 

التي لم تكن تخضع من قبل إلرشاف يتيح عىل األقل للعمالء جهة رسمية من خاللها يستطيعون تقديم 

شكاواهم أو مخاوفهم بشأن جهة ما من جهات تقديم الخدمات املالية. ومن املمكن أن تتخذ هيئات وضع 

املعايري خطوات أخرى ملعالجة اللجوء إىل جهة الحماية واالنتصاف عىل نحو مبارش، كما فعل االتحاد الدويل 

رقم  للتأمني  الرئييس  املبدأ  بشأن  التفسريية رقم 25.3  املذكرة  التأمني من خالل  للمرشفني عيل رشكات 

25 )حماية املستهلك( التي تنص عىل “رضورة وجود إجراءات جيدة لحسم املطالبات من أجل املعاملة 

انطالق جيدة  نقطة  2003(. وثمة  التأمني  للمرشفني عىل رشكات  الدويل  )االتحاد  للمستهلكني”  العادلة 

لتحسني سبل االنتصاف يف األسواق التي تتسم بانخفاض معدالت الوصول إليها تتمثل يف أن تحدد اللوائح 

التنظيمية مجموعة من املعايري لحسم املنازعات داخلياً لدى جهة تقديم الخدمة، ودمج الرقابة عىل هذه 

النظم ضمن إجراءات الفحص املعتادة، واملطالبة بإعداد تقارير عن الشكاوى وإجراءات حسم املنازعات 

باإلضافة إىل عمل اإلحصاءات الالزمة. 

تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية وقنوات تقديم الخدمات املبتكرة املماثلة. نظراً ملا 

يتسم به تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية من إمكانات للوصول إىل الرشائح السكانية املستبعدة 

واملحرومة من الخدمات املالية )انظر الجزء الثالث جيم، “تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية: 

األموال اإللكرتونية، والوكالء، واملبتكرات املماثلة”(، فإن قضايا حماية املستهلك )العميل( التي أثارتها آليات 
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200؛ دياس  املايل )ليمان، بيكينز، وبتورتيوس  إليها لها صلة خاصة باالشتمال  تقديم الخدمات املشار 

وماك كي 2010(. وباإلضافة إىل حماية مصالح العمالء يف ضمانة األموال اإللكرتونية )انظر الجزء الثالث 

جيم، تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية: األموال اإللكرتونية، والوكالء، واملبتكرات املماثلة”(، فإن 

إحدى القضايا التي يف غاية األهمية التي أثارتها نماذج أنشطة األعمال املبتكرة املشار إليها هي مسؤولية 

جهة تقديم الخدمات املالية عن استخدامها للوكالء والغري من الوسطاء )مثل املختصني يف معامالت التجزئة 

الذين يقومون بمعامالت تحصيل ورصف النقدية أو فتح الحسابات يف نماذج تقديم الخدمات املرصفية 

بدون فروع بنكية، وموزعي التأمني، ووكالء التحصيل املتعاقد معهم من الخارج(. ومن الرضوري وجود 

قواعد واضحة بشأن مسؤولية جهات تقديم الخدمات والوكالء كل فيما يخصه واإلفصاح عن هذه الرتتيبات 

للعمالء يف محل البيع لضمان حصول العمالء عىل الحماية الكافية. ويتيح هذا حوافز لجهات تقديم الخدمة 

لرصد سلوكيات الوكالء عند تقديم الخدمات، وتأصيل حق العميل يف توجيه املساءلة. ونجد أن ثمة معايري 

وإرشادات محددة للجهات املعنية بوضع املعايري تنص عىل مسؤولية األصيل عن وكالئه، كما يتعني تعزيز 

وتوضيح هذه املسؤولية مع تطور نماذج أنشطة األعمال، إن دعت الرضورة لذلك، يف حالة قيام الغري )ممن 
ال يرقى إىل درجة “وكيل” حقيقي( بتقديم الخدمة بموجب القانون املحيل )دياس وماك كي 2010(.44

كما أن هناك حاجة إىل رضورة تعديل نظم اإلفصاح وحسم املنازعات كي تعكس مشاركة الوكيل يف 

تقديم الخدمة. 

السياق القطري: مستوى االستبعاد املايل وقدرات الجهات اإلرشافية وجهات تقديم الخدمات. 

يمثل مستوى االستبعاد املايل يف البلد املعني وقدرة واضعي السياسات والجهات التنظيمية واإلرشافية يف 

البلد عىل تنفيذ معايري وإرشادات جهات وضع املعايري )وقدرة جهات تقديم الخدمات عىل االمتثال  هذا 

لحماية  بالنسبة  اعتبارات مهمة عىل نحو خاص  ذلك(  الناتجة عن  اإلرشافية  والقواعد  التنظيمية  للوائح 

من  بيشء  العمالء  بحماية  الخاصة  واإلرشافية  التنظيمية  اللوائح  لتصميم  رضورة  وهناك  املايل.  العميل 

مبدأ  استخدام  مع  الخدمات،  إىل  الوصول  توفري سبل  املقصودة عىل  السلبية غري  اآلثار  تجاه  الحساسية 

انخفاض  ويشري  السوق.  يف  امللحوظة  املحددة  املخاطر  وفق  واإلرشاف  التنظيم  أعمال  لضبط  التناسب 

مستوى القدرات التنظيمية واإلرشافية ال سيما يف املناطق منخفضة الدخل إىل الحاجة إىل ترتيب األولويات 

بحرص بشأن املخاطر األكثر أهمية امللحوظة، وكذلك زيادة إدراج تدابري حماية العمالء بميض الوقت مع 

2010(. وكخطوة أوىل، قد يكون من  تطور األسواق والقدرات التنظيمية واإلرشافية )بريكس وماك كي 

االنتصاف  وسبل  العادلة،  واملعاملة  الشفاف،  التسعري  مثل  األساسية  الحماية  أدوات  عىل  الرتكيز  املحبذ 

املستبعدين  للعمالء  الرسمية  املالية  الخدمات  تقديم  نطاق  توسيع  عنها  ينتج  أن  يمكن  التي  ــ  الفعالة 

واملحرومني من هذه الخدمات ــ مع تجنب االرتفاع بحاجز حماية املستهلك عىل نحو يحول دون دخول 

جهات تقديم الخدمات املسؤولة إىل السوق. وتتيح بحوث املستهلكني أداة مفيدة لواضعي السياسات الذين 

املايل  بالنظام  امللتحقني  املالية  الخدمات  املستبعدين واملحرومني من  املستهلكني  يحاولون فهم سلوكيات 

الرسمي، وكذلك تصميم إجراءات حماية فعالة ومتناسبة ووضعها ضمن األولويات. 

جيم. الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية: األموال اإللكترونية، 
والوكالء، واالبتكارات المماثلة

املالية  الخدمات  تقديم  إىل  عام  بشكل  بنكية”  فروع  بدون  املرصفية  الخدمات  “تقديم  مصطلح  يشري 

للتعامل  الوسطاء كواجهة رئيسية  الغري من  أو  الوكالء  للبنوك باستخدام  التقليدية  الفروع  خارج نطاق 

مع العمالء، واالعتماد عىل التكنولوجيات مثل نقاط البيع اإللكرتونية والهواتف املحمولة إلرسال تفاصيل 

املوجودة  التكنولوجيا  النشاط عىل  اعتماد هذا  2006(. وبسبب  ليمان، وستاتشني  )إيفاتوري،  املعامالت 

والبنية األساسية القائمة )مثل الهواتف املحمولة وماكينات الرصاف اآليل، وأجهزة نقاط البيع( ومؤسسات 

44  يف معظم البلدان، يتحمل األصيل املسؤولية عن ترصفات وكالئه يف نطاق عقد الوكالة سواء أكان هناك تخويل واضح أو ضمني لهذه 
الترصفات. وتعتمد املسؤولية عن ترصفات الطرف الثالث الوسيط الذي ليس وكيالً باملعنى القانوني يف العادة عىل رشوط محددة يف 
االتفاق. وهناك أسباب مهمة متعلقة بالسياسات لضمان قيام جهة تقديم الخدمة املالية بتحمل املسؤولية التامة عن االمتثال للوائح 

التنظيمية عند إبرامها تعاقد مع طرف ثالث لتقديم الخدمة بغض النظر عن رشوط اتفاقهما )دياس وماك كي 2010(.
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التجزئة التي تقوم بإنجاز العمليات مثل الوكالء، فقد أظهر، يف بعض األسواق، قدرته عىل خفض تكاليف 

التي ما كان من املمكن تقديم  املالية  تقديم الخدمة والوصول إىل األرس املعيشية املحرومة من الخدمات 

خدمات لها تحقق أرباحاً من خالل الفروع املرصفية التقليدية ــ خاصة هؤالء العمالء يف املناطق النائية 

وغري املأهولة بالسكان. 

الوكالء )أو طرف ثالث غري مرصيف  النشاط يف استخدام  العنرص املشرتك يف جميع نُهج هذا  ويتمثل 

فإن  اللوائح،  به  تسمح  ما  عىل  واعتماداً  األفراد.  العمالء  مع  لألصيل  كوكيل  للعمل  الخدمة(  لتقديم 

تموين  محطات  أو  بريد  مكاتب  أو  صغرية  تجزئة  محالت  أو  أفراداً  يكونوا  قد  الذين  ــ  الوكالء  هؤالء 

وميسورة  مريحة  نقدية  وإيداع  رصف  خدمات  للعمالء  يقدمون  ــ  كبار  تجزئة  تجار  أو  سيارات 

عن  نيابة  أخرى  ووثائق  مستندات  إرسال  أو  الحسابات  فتح  مثل  أخرى  خدمات  وكذلك  التكلفة، 

البعيدة.  الخدمة  تقديم  رشكات 

وينطوي هذا النشاط يف الغالب عىل أموال إلكرتونية ــ وهي بمثابة حفظ إلكرتوني للقيمة مع القيام 

بوظيفة حساب معامالت افرتايض ــ كما يمكن أن يتضمن أيضاً توفري سبل الوصول إىل خدمة الحسابات 

البنكية والدفع للبنوك عىل نحو مريح من خالل الوكالء )ليمان، بيكينز، وبورتيوس 2008(. واعتماداً عىل 

النموذج املحدد واللوائح التنظيمية املعمول بها45، فإن هذا النشاط بمقدوره أن يتيح للعمالء يف املناطق 

45  يمكن تقسيم النماذج املختلفة بصورة تقريبية إىل مجموعتني عامتني، عىل األقل ألغراض التفكري يف تنظيمها واإلرشاف عليها: )1( 
لألموال  املصدرة  املرصفية  والجهة غري  العميل  بني  تعاقدية  هناك عالقة  تكون  إىل مؤسسات غري مرصفية حيث  املستندة  النماذج 
إىل  تستند  نماذج  و)2(  اإللكرتونية،  بالضمانة  العادة  يف  يحتفظ  وبنك  املحمولة(،  الهواتف  تشغيل شبكة  )مثل رشكة  اإللكرتونية 
بنوك حيث تكون هناك عالقة تعاقدية بني العميل والبنك )مثل حساب مقيد للمعامالت أو بطاقة مدفوعة مسبقاً أو إحدى معامالت 
الهواتف  الخدمة )مثل رشكة تشغيل شبكة  اثنتني من جهات تقديم  أو  البنك بتعهيد خدمات محددة إىل جهة  املدفوعات(، ويقوم 
املحمولة إلرسال تفاصيل املعاملة، وأحياناً إمساك الحسابات الفرعية لفرادى العمالء(. ويعتمد هذان النموذجان عىل الوكالء للقيام 

بأعمال إيداع ورصف النقدية.

اإلطار 9

وصف�عام�لبعض�المصطلحات�الشائعة�في�مجال�الخدمات�المصرفية�بدون�فروع�بنكية

أعطت جهات االختصاص والمناطق المختلفة تعريفات متباينة لمصطلحات 
اإللكترونية”،  و”األمــوال  بنكية”،  فرع  بدون  المصرفية  “الخدمات  نشاط 
وغيرها من المصطلحات ذات الصلة )مثل “األموال اإللكترونية ]الجوالة[(. 
ومن األهمية بمكان أن نالحظ استخدام هذه المصطلحات على نحو متباين 
المعايير  وضــع  سياق  خــارج  المجال  هــذا  في  العاملة  األطــراف  جانب  من 
التعريفات  هذه  مراجعة  تمت  الحاالت،  بعض  وفي  التنظيمي.  والسياق 
على مدى السنوات العديدة السابقة إلظهار التطور في هذه التكنولوجيا 

والنماذج. 
اإللكترونية”،  و”األمـــوال  “للوكيل”،  عامًا  توصيفًا  يلي  ما  ويوضح 
المصدرة لألموال اإللكترونية”، و”ضمانة األموال اإللكترونية”،  و”الجهة 
التعريفات  العديد من  المصطلحات تجمع  أن هذه  إذ  الجوالة”  و”األمــوال 

والنماذج الحالية. 
وليس المقصود من هذه الكلمات أن تكون تعريفات لمعايير أو إرشادات 
أو لوائح تنظيمية ولكنها توصيف لكيفية استخدام هذه المصطلحات في 
بدون  المصرفية  الخدمات  تقديم  بنشاط  المعنية  الوثيقة  هذه  مناقشات 

فروع بنكية، واألموال اإللكترونية، والوكالء، والمبتكرات المماثلة. 
ويشير مصطلح “وكيل” هنا إلى طرف ثالث )الغير( يعمل نيابة عن بنك 
أو جهة مصدرة ألموال إلكترونية أو موزع في تعامالته مع العمالء سواء 
كانت هناك عالقة أصيل بوكيل أو ال توجد هذه العالقة وفق قانون البلد 

المعني.أ
أما “األموال اإللكترونية” فهي نوع من أدوات أو منتجات حفظ القيمة. 
التالية: )يتم إصدارها عند  ومن المفهوم أن لألموال اإللكترونية السمات 
استالم األموال؛ )2( تتكون من قيمة مسجلة إلكترونيًا؛ )3( يتم حفظ القيمة 
اإللكترونية على جهاز أو أداة ولتكن شريحة أو بطاقة دفع مسبق أو هاتف 

جانب  األمــوال كوسيلة دفع من  ُتقبل هذه   )4( كمبيوتر؛  جهاز  أو  محمول 
أطراف بخالف المصدر لها؛ و)5( يمكن تحويلها إلى نقدية. 

ويشير مصطلح “الجهة المصدرة لألموال اإللكترونية” إلى الجهة التي 
البلدان ال  اإللكترونية من األساس. وبعض  أو إصدار األموال  ببيع  تقوم 
أخرى تسمح  بلدان  اإللكترونية؛ وهناك  األموال  بإصدار  للبنوك  إال  يسمح 

بذلك للبنوك وغير البنوك.
إلى   )2011 وبريلوف  )تــرزي  اإللكترونية”  “الضمانة  مصطلح  ويشير 

إجمالي األموال اإللكترونية القائمة التي أصدرتها جهة إصدار ما. 
حيث  للغاية  متباينة  بمعان  الجوالة”  ــوال  “األمـ مصطلح  ويستخدم 
بواسطة  تحويلها  يمكن  اإللكترونية  األمــوال  من  نوعًا  يتضمن  أن  يمكن 
شركة تشغيل شبكات هواتف محمولة. وكما هو الحال مع الجهات األخرى 
المصدرة لألموال اإللكترونية، فإن مصدر األموال الجوالة قد يكون )حسب 
المعني( شركة تشغيل شبكات هواتف  المحلي ونشاط األعمال  القانون 

محمولة أو طرف ثالث وليكن مثاًل بنكًا. 

في  األصيل  يتحمل  المالي”(،  العميل  “حماية  باء،  الثالث  الجزء  )انظر  نوهنا  كما  أ. 

أكان  سواء  الوكالة  عقد  نطاق  في  وكالئه  تصرفات  عن  المسؤولية  البلدان  معظم 
هناك تخويل واضح أو ضمني لهذه التصرفات. وتعتمد المسؤولية عن تصرفات 
العادة  في  القانوني  بالمعنى  وكياًل  ليس  الــذي  الوسيط  الثالث  الطرف 
على شروط محددة في االتفاق. وهناك أسباب مهمة متعلقة بالسياسات 
عن  التامة  المسؤولية  بتحمل  المالية  الخدمة  تقديم  جهة  قيام  لضمان 
االمتثال للوائح التنظيمية عند إبرامها تعاقد مع طرف ثالث لتقديم الخدمة 

بغض النظر عن شروط اتفاقهما. )دياس وماك كي 2010(
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النائية خدمة الوصول إىل مجموعة واسعة النطاق واملمكنة من الخدمات املالية الرسمية. وعىل الرغم من أنه 

حتى اآلن لم يقدم سوى عدد قليل من هذه النماذج خدمات القروض لألفراد، كما أن الجهات القائمة عىل 

تقديم هذا النشاط لم تقدم حتى اآلن خدمة ضمان التأمني، نجد أن كل من املقرضني ورشكات التأمني قد 

تستعني بقنوات هذا النشاط )تقديم الخدمات بدون فروع( لرصف القروض وتسوية مطالبات التأمني، 

وكذلك تحصيل مدفوعات القروض وأقساط التأمني األصغر. 

وبالنسبة لواضعي السياسات والجهات التنظيمية واإلرشافية عىل املستوى القطري، وبالنسبة لهيئات 

والوكالء  اإللكرتونية  واألموال  بنكية  فروع  بدون  املرصفية  الخدمات  تقديم  نشاط  يفرض  املعايري  وضع 

تحديات نظراً ألن ذلك ينطوي عىل وجود أطراف فاعلة جديدة وعالقات جديدة بني هذه األطراف. وعالوة 

عىل ذلك، نجد أن وترية االبتكار حافلة بالتحديات مع تطور نماذج جديدة عىل نحو رسيع. ويجب أن تدرك 

إرشادات هيئات وضع املعايري أن وجود العديد من النماذج املتطورة يضع العنارص املختلفة لسلسلة قيمة 

القيمة واتخاذ نهج “يستند إىل الخدمة”،  أياد مختلفة. وهذا يدعو إىل تفكيك سلسلة  املالية يف  الخدمات 

والتنظيم إىل املدى املالئم بناًء عىل طبيعة النشاط وما ينطوي عليه من مخاطر، مع عمل الحساب الالزم، يف 

الوقت نفسه، للمخاطر الخاصة بالطرف املنفذ للنشاط املعني )ديتوس وكلني 2011(.

بنكية،  فروع  بدون  املرصفية  الخدمات  تقديم  نشاط  تخص  وإرشافية  تنظيمية  قضايا 

واألموال اإللكرتونية، والوكالء 

توجد يف البلدان التي أُطلقت فيها نماذج هذا النشاط أطر وممارسات تنظيمية شديدة التباين.46 ومع 

الجهات  اهتمام  التالية  املوضوعات  شغلت  وقد  القضايا.  من  عدد  حول  متزايدة  التقاء  نقاط  هناك  ذلك 

التنظيمية عىل وجه الخصوص: قيام البنوك والجهات غري املرصفية املصدرة لألموال اإللكرتونية باستخدام 

غري  للجهات  اإللكرتونية  األموال  ضمانة  وحماية  اإللكرتونية؛  لألموال  املصدرة  الجهات  وتنظيم  الوكالء؛ 

املرصفية املصدرة لألموال اإللكرتونية؛ والعناية الواجبة بشأن العمالء وإمساك الدفاتر ألغراض مكافحة 

)انظر  والخدمات  األطراف  هذه  جميع  عىل  املايل  العميل  حماية  وتطبيق  اإلرهاب؛  وتمويل  األموال  غسل 

الجزء الثالث باء، “حماية العميل”(. وقد بدأت قضايا أخرى ــ تتضمن التشغيل البيني لربامج الخدمات 

املرصفية بدون فروع بنكية، واملنافسة والوصول العادل إىل نظم املدفوعات والبنية األساسية لالتصاالت، 

السياسات  واضعي  اهتمام  الخصوص  وجه  عىل  تضمن  كبري  اهتمام  يف جذب  مؤخراً  ــ  البيانات  وأمن 

املعنيني باالشتمال املايل. 

وتدرس الهيئات الخمسة لوضع املعايري يف الوقت الحايل هذه القضايا، ويف بعض الحاالت قامت بإصدار 

إرشادات جديدة أو محدثة أو تعمل يف الوقت الحايل يف هذا الصدد. ويؤدي عدم وجود إرشادات شاملة 

تتضمن نطاق هذه االبتكارات عىل الوجه األكمل التي بدأت أو الجاري اقرتاحها يف األسواق املعنية إىل جعل 

بنكية.  بدون فروع  للنشاط املرصيف  بالنسبة  يتحركون بحرص  التنظيمية  والجهات  السياسات  واضعي 

ال  ــ  محدد  وتنظيمي  قانوني  إطار  غياب  يف  انتعاشاً  النشاط  هذا  نماذج  بعض  حققت  النقيض،  وعىل 

سيما برنامج إم بيسا يف كينيا وهو جهة غري مرصفية مصدرة لألموال اإللكرتونية ــ نظراً لقيام الجهات 

التنظيمية باستخدام نهج االختبار والتعلم وقيامها بتنفيذ لوائح تنظيمية متناسبة جديدة بصورة تدريجية 
كلما دعت الحاجة.47

الوكالء، وفتح الحسابات، ومعامالت اإليداع والسحب النقدية

ال يعتمد الكثري من القضايا املهمة املعنية باستخدام الوكالء يف النشاط املرصيف بدون فروع بنكية عىل 

ما إذا كانت جهة تقديم الخدمة القائمة بشكل قانوني بنكاً أو مؤسسة غري مرصفية. وسواًء أكان مسموحاً 

للوكالء بفتح حسابات أو تسهيل عملية فتح الحسابات والقيام بمعامالت اإليداع والسحب النقدية، فإن هذا 

يثري تساؤالت بالنسبة للعديد من واضعي السياسات املعنيني بإدارة املخاطر. وتثري عملية فتح الحسابات 

قضايا مرصفية بشأن “اعرف عميلك” كما إنها ترتبط عىل نحو وثيق بقضايا مكافحة غسل األموال وتمويل 

46  هناك تقديرات غري شاملة للنطاق الكامل لنماذج النشاط املرصيف بدون فروع بنكية. وقد تم إطالق نماذج األموال الجوالة يف أكثر 
من 50 سوقاً ناشئة وبلداً نامياً. انظر موقع الويب الخاص باألموال الجوالة لغري املتعاملني مع البنوك. تم أخذ هذه املعلومات يف 13 

www.wirelessintelligence.com/mobile-money/unbanked :يونيو/حزيران 2011 من املوقع التايل
استفادت إم ـ بيسا من جهة تنظيم النشاط املرصيف التي رغبت يف اتخاذ نهج االختبار والتعلم. انظر امللحق ألف، “مبادئ مجموعة   47

العرشين لالشتمال املايل القائم عىل اإلبداع واالبتكار” أنظر أيضاً ديتوس وكلني )2011(.
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إيداع  وتثري وظيفة  الخدمة.  تقديم  أنواع جهات  لجميع  بالنسبة  العمالء  بشأن  الواجبة  والعناية  اإلرهاب 

النقدية مخاوف بشأن تأمني األفراد والجهات القانونية غري املرصفية التي تتعامل مع األموال التي قد تبدو 

غري مميزة عن نشاط ودائع التجزئة. وهناك عدد متزايد من البلدان يسمح بهذه األنشطة، ولكن بعضها 

يفرض قيوداً عىل املعامالت واألرصدة. ومع ذلك، ففي عديد من البلدان ال يزال هناك عدم وضوح بشأن 

القواعد التنظيمية الخاصة بما هو مسموح به بالنسبة لقيام البنوك وجهات إصدار األموال اإللكرتونية غري 

املرصفية أو كليهما باستخدام الوكالء. 

ويثري استخدام الوكالء سواء من جانب البنوك أو املؤسسات غري املرصفية املصدرة لألموال اإللكرتونية 

قضايا ذات صلة بنطاقات اختصاص فاتف ولجنة بازل ولجنة نظم املدفوعات والتسويات واالتحاد الدويل 

للمرشفني عيل رشكات التأمني، وذلك عىل الرغم من أنه حتى تاريخه لم تقم سوى فاتف بإصدار إرشادات 

تتناول عىل وجه التحديد القضايا املتعلقة بالوكالء.48 وعىل الرغم من إمكانية إيجاد آراء ذات قيمة يف وثيقة 

اإلرهاب واالشتمال  األموال وتمويل  “تدابري مكافحة غسل  بعنوان  الصادرة   2011 لعام  فاتف  إرشادات 

املايل” )فاتف 2011(، فإن مزيداً من اإلرشادات سيكون مفيداً بشأن النهج املستند إىل مخاطر ــ مع األخذ 

يف االعتبار الدور املمكن للوكالء يف تحقيق تقدم عىل صعيد االشتمال املايل واملعوقات الحالية التي تحول 

دون استخدامهم والتي تفرضها متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ــ )“انظر الجزء الثاني 

جيم، مجموعة العمل املايل ]فاتف[”(. 

وبالنسبة للجنة بازل، فإن اإلرشادات الخاصة بفتح حسابات ووظيفة إيداع النقدية عندما يقوم بها 

وكالء نيابة عن بنوك ومؤسسات أخرى متلقية لودائع قد يكون لها تأثري مماثل. إضافة إىل ذلك، من املمكن 

الجهات  وتثني  املخاطر  إدارة  حول  إيضاحاً  للوكالء  البنوك  استخدام  بشأن  العامة  اإلرشادات  تعطي  أن 

الرقابية عن اتخاذ نهج محمل بأعباء ال داع له. وبالنسبة للجنة نظم املدفوعات والتسويات، فإن املزيد من 

اإليضاح حول استخدام جهات تقديم خدمات املدفوعات للوكالء يندرج تحت نطاق املبادرات الحالية بشأن 
مدفوعات التجزئة، وبوجه عام، االبتكار يف مدفوعات التجزئة بشكل محدد.49

أما بالنسبة لالتحاد الدويل للمرشفني عيل رشكات التأمني، فإن موضوع الوسطاء يمثل أهمية جوهرية 

بالنسبة لبناء أسواق تأمني شامل للجميع. وستكون االستفادة كبرية من مسودة الوثيقة اإلرشادية لالتحاد 

الذين يعملون عىل زيادة  الرقابية واإلرشافية  السياسات والجهات  بالنسبة لواضعي  املوضوع  بشأن هذا 

سبل الوصول إىل التأمني باستخدام األموال اإللكرتونية املقدمة من خالل عمالء. وإىل حد ما، فإن جميع 

الجهات الخمسة لوضع املعايري يشرتكون يف االهتمام بضمان املسؤولية القانونية لجهة تقديم الخدمة عن 

االمتثال للوائح التنظيمية من جانب وكالئها )انظر الجزء الثالث باء، “حماية العميل املايل”(. 

الجهات المصدرة لألموال اإللكترونية 

البلدان  بعض  ويف  اإللكرتونية.50  األموال  تنظم  محددة  تنظيمية  لوائح  بعد  البلدان  من  الكثري  يعتمد  لم 

أنه ال يوجد قانون  بناًء عىل استنتاج  إلكرتونية  أمواالً  الحايل  الوقت  هناك كيانات غري مرصفية تصدر يف 

أو الئحة تحظر ذلك. ويف بلدان أخرى، قامت الجهات التنظيمية وجهات تقديم الخدمات بتفسري تعريف 

48  أصدر املنتدى املشرتك إرشادات عامة بشأن التعهيد )إسناد أعمال للغري( يف 2005 كانت مفيدة بالنسبة لبعض البلدان يف إطار سعيها 
إىل تنظيم استخدام البنوك للوكالء واإلرشاف عىل هذا العمل. وأصدرت لجنة بازل مؤخراً مبادئ بشأن إدارة املخاطر العملية تناولت 
املخاطر العملية للتعهيد وآثار استخدام العمالء. ومع ذلك، لم تصدر أية جهة إرشادات واضحة بشأن استخدام الوكالء سواء بوجه 
عام أو بصورة محددة بالنسبة للنشاط املرصيف بدون فروع بنكية أو أية إرشادات يمكن تطبيقها عىل الجهات غري الرسمية املصدرة 

لألموال اإللكرتونية.
49  لجنة نظم املدفوعات والتسويات غري مهتمة بصورة محددة بالعمالء كآلية للقيام بوظائف اإليداع والسحب النقدية يف النشاط املرصيف 
بدون فروع بنكية. ولكن سيتم تناول مسألة الوكالء يف إسرتاتيجية البنك الدويل الشاملة ملدفوعات التجزئة التي قيد اإلعداد )انظر 

الجزء الثاني باء، »لجنة نظم املدفوعات والتسويات«(.
50  ال يمثل تنظيم األموال اإللكرتونية عماًل مستقاًل بذاته ولكنه قد يأتي ضمن برامج تنظيمية أوسع نطاقاً مثل القانون الوطني لنظم 

املدفوعات.
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“الوديعة املرصفية” أو “النشاط املرصيف” ليشمل إصدار األموال اإللكرتونية. ويف معظم هذه البلدان، 

التي تسمح  البلدان  اإللكرتونية. ويف  األموال  بإصدار  للبنوك فقط  العادة  التنظيمية يف  الجهات  تسمح 

مفاده  موقف  عىل  بناًء  اإللكرتونية  األموال  بإصدار  املرصفية  غري  للمؤسسات  التنظيمية  الجهات  فيها 

للمؤسسات غري  السماح  املحتفظ بها عند ردها، تم  أن “الوديعة” تنطوي عىل دفع فائدة عىل األموال 

يتم  حيث  أخرى  بلدان  ويف  فوائد.  يدفعون  ال  أنهم  طاملاً  بذلك  اإللكرتونية  لألموال  املصدرة  املرصفية 

تعريف “النشاط املرصيف” بأنه ينطوي عىل تلقي الودائع والقيام بنشاط الوساطة يف هذه األموال، يُسمح 

الضمانة  عىل  نشاط  بإجراء  قيامها  عدم  اإللكرتونية برشط  األموال  بإصدار  املرصفية  غري  للمؤسسات 
اإللكرتونية.51

ولتحديد املخاطر املعينة التي تفرضها الجهات املصدرة لألموال اإللكرتونية أهمية قصوى بالنسبة 

إلخضاعها لتنظيم تحوطي متناسب. وجرت العادة أن يكون نطاق الجهات غري املرصفية املصدرة لألموال 

اإللكرتونية محدوداً بالنسبة لألنشطة املسموح بها التي تستبعد اإلقراض واالستثمارات التي تنطوي عىل 

مخاطر )انظر “حماية الضمانة اإللكرتونية”(. ونتيجة لذلك، فإن املخاطر محدودة بشكل كبري مقارنة 

باملخاطر التي يفرضها نشاط التجزئة املرصيف بوجه عام والبنوك املصدرة لألموال اإللكرتونية )بافرتاض 

الوساطة عىل الضمانة  السماح للجهات غري املرصفية املصدرة لألموال اإللكرتونية بإجراء نشاط  عدم 

اإللكرتونية(. وهذا يقلل الحاجة إىل تنظيم وإرشاف واسعي النطاق ويتسمان بالتحوط. وفضالً عىل هذا، 

فإن معظم املؤسسات غري املرصفية املصدرة أموال إلكرتونية ال تتعامل يف مبالغ مالية كبرية مما يجعل 
مخاطر النظام )يف حالة إخفاق الجهة املصدرة لألموال اإللكرتونية( غري محتملة.52

حماية الضمانة اإللكترونية

ال توجد أهمية كربى لحماية الضمانة اإللكرتونية الناشئة عن إصدار أموال إلكرتونية إذا كان البنك هو 

تكون هناك بعض  قد  )لكن  لتنظيم وإرشاف تحوطي.  بالفعل  البنك يخضع  ألن  نظراً  اإلصدار،  جهة 

املخاوف إذا تمت معاملة األموال التي بحوزة البنك باعتبارها حسابات عامة تُستحق الدفع وليست ودائع 

مرصفية نظراً لكونها أسهل وصوالً بالنسبة لدائني البنك يف حالة اإلعسار(. ويركز واضعو السياسات 

والجهات التنظيمية عىل نحو متزايد عىل املخاطر التي تفرضها املؤسسات غري املرصفية املصدرة لألموال 

اإللكرتونية عندما ال توجد مبالغ من املال تطابق وتدعم الضمانة اإللكرتونية محتفظ به يف استثمارات 

املخاوف يف مخاطر  آمنة وسائلة. وتتمثل هذه  أخرى  استثمارات  أو  مناسبة ــ سواء ودائع مرصفية 

فقدان األموال العامة وإدارة السيولة. 

املتقدمة  البلدان  من  كل  يف  اإللكرتونية  الضمانة  حماية  بُنهج  املتعلقة  والتجارب  الخربات  وتتزايد 

والنامية، كما هو الحال بالنسبة للتوافق حول النُهج املتناسبة إزاء األموال اإللكرتونية. وعىل الرغم من أن 

النموذج املحدد املستخدم سيؤثر عىل املعاملة التنظيمية، يتعني أن تتناول اللوائح التنظيمية األساسية 

لدائني  يسمح  ال  بما  العمالء  أموال  وفصل  األموال”(  )“حماية  اإللكرتونية  الضمانة  وسالمة  تأمني 

بالضمانة  االحتفاظ  2010(. ويجب  األموال”( )ترزي وبريلوف  إليها )“فصل  الوصول  جهة اإلصدار 

اإللكرتونية يف مؤسسة أو أكثر من املؤسسات التي تخضع لتنظيم وإرشاف تحوطي أو يف استثمارات 

محددة منخفضة املخاطر وعالية السيولة. ويتحقق فصل أموال العمالء عىل نحو كبري من خالل إنشاء 

القانون  بموجب  لإلنفاذ  وقابل  موجوداً  املفهوم  هذا  كان  )إذا  يعادلها  ما  أو  )ترست(  أمانة  حسابات 

املحيل(. وسيعمل ذلك عىل حماية أموال العمالء من دائني جهة إصدار األموال اإللكرتونية يف حالة إعسار 

جهة اإلصدار. 

51  من بني هذه البلدان التي بها تنظيم يحكم األموال اإللكرتونية، يشرتط البعض قيام جميع الجهات املصدرة لألموال اإللكرتونية 
األنشطة  اإللكرتونية كأحد  األموال  إىل إصدار  تنظر  اليوم  البلدان  لكن معظم  بذلك.  لها  أن يكون مرخص  البنوك(  بينها  )ومن 

الرئيسية للبنك وال يستلزم ذلك قيام البنك بالحصول عىل ترخيص منفصل لهذا النشاط.
52  يف إطار الجهود الرامية إىل فهم املخاطر التي يفرضها إصدار األموال اإللكرتونية عىل نحو أفضل، بدأت جهات تنظيمية يف بعض 

البلدان اآلن يف جمع بيانات عن حجم املدفوعات الخاصة باألموال اإللكرتونية.
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التأمين على الودائع واألموال اإللكترونية 

ثمة قضية تتصدر املشهد تتمثل يف عما إذا كان يجب تغطية القيمة املحتفظ بها التي تخص العميل بتأمني 

ودائع، إذا كان نظام التأمني عىل الودائع موجود يف البلد املعني.53 لكن عىل الرغم من أن التأمني عىل الودائع 

الذي يتسم “بتحويل القيمة” ال يستخدم عىل نطاق واسع بالنسبة لهذا املنتج، فإنه قد يتيح وسيلة لضمان 

هذه املبالغ كما هو معمول به حالياً بالنسبة لبعض حسابات األموال اإللكرتونية املدفوعة مسبقاً يف الواليات 

مؤسسة  لدى  اإللكرتونية  الوديعة  ربط  تم  طاملا  النهج،  هذا  إطار  ويف   .)2011 وترزي  )إنربيك  املتحدة 

لها خاصية حماية ممثلة  اعتبارها وديعة مؤمن عليها  املؤمن عليها، عندئٍذ يمكن  الودائع  من مؤسسات 

يف “تحويل القيمة” تغطي أموال كل عميل محتفظ بها يف حسابات حفظ مجمعة بقيمة تصل إىل الحد 

التأميني. وتشري الرشوط املعمول بها يف الواليات املتحدة للتأهل للحصول عىل تأمني بخاصية تحويل القيمة 

التي  البلدان  التنفيذ يف  النهج قد يفرض تحديات عىل  عىل أرصدة األموال اإللكرتونية للعمالء إىل أن هذا 

تعاني من محدودية قدرات الجهات اإلرشافية وجهات تقديم الخدمات.54 وعالوة عىل ذلك، فإن التكاليف 

اإلضافية واألعباء التنظيمية التي تنطوي عىل ذلك ــ واملخاطر التي تتمثل يف أن هذه التكاليف قد تحد من 

إمكانات تحقيق االشتمال املايل من خالل هذا املنتج ــ قد تستدعي النظر بعني االعتبار يف هذا األمر. ومن 

نافلة القول أن بعض البلدان تتمتع بخربات وتجارب كبرية ومتزايدة يف مجال األموال اإللكرتونية كوسيلة 

للوصول إىل األرس املعيشية املستبعدة واملحرومة من الخدمات املالية، وتعترب هذه القضية من القضايا التي 

تتصدر املشهد وتستحق الدراسة. 

الجزء الرابع. مالحظات وتوصيات

بناء عىل قوة الدفع نحو إدماج االشتمال املايل ضمن أعمال الهيئات الخمسة لوضع املعايري، تختتم هذه 

الوثيقة بمالحظات عامة تتضمن محاور الرتكيز واسعة النطاق التي تم طرحها، وتوصيات من أجل املزيد 

من املشاركة ذات الصلة عىل وجه التحديد بكل هيئة من هذه الهيئات. وتخاطب هذه املالحظات والتوصيات 

بالدرجة األوىل هذه الهيئات )يشمل ذلك أعضاء هذه الهيئات ومراقبيها وأماناتها ]سكرتاريتها[(. واعرتافاً 

بأن كل واحدة من هذه الهيئات لديها اإلجراءات الخاصة بها إلعداد ومراجعة وإصدار املعايري واإلرشادات، 

فإن هذه التوصيات تشري إىل هذه اإلجراءات عندما تكون لها صلة بقضايا االشتمال املايل املحددة املعنية. 

ومع ذلك فهذه املالحظات والتوصيات لها صلة أيضاً بمجموعة أوسع نطاقاً من الجمهور املستهدف : 

فموارد هيئات وضع املعايري محدودة، وهناك جهات أخرى قد تكون يف وضع أفضل يمكنها من املساهمة 

بصورة أكرب يف إعداد وتطوير هذه املالحظات والعمل بهذه التوصيات )خاصة من لها عالقة باألبحاث( ــ 

سواء بجهودها الذاتية أو بالرشاكة مع هيئات وضع املعايري نظراً ألن ذلك حقق نجاحاً فعاالً يف مرشوعات 

سابقة ذات صلة باالشتمال املايل.55 وبناًء عىل موضوعات محددة، تضم قائمة الرشكاء املحتملني من بني 

ما تضم الرشاكة العاملية لالشتمال املايل والرشكاء التنفيذيني التابعني لها )وأعضائها حيث تمثل أكثر من 

أية ضمانة  الودائع، فإن إجمايل مبلغ  التأمني عىل  اإللكرتونية لدى بنك تجاري عضو يف منظومة  بالضمانة  إذا تم االحتفاظ  53  حتى 
إلكرتونية ستجاوز يف العادة مبلغ التغطية.

54  يتضمن ذلك )1( اإلفصاح عن طبيعة الحفظ للحساب املجمع، )2( اإلفصاح عن أسماء فرادى أصحاب األموال وقيمة مبلغ املديونية 
)املؤسسة  العمالء  بيد  تزال  األموال ال  أن ملكية  املصدرة والعمالء  الجهة  االتفاق بني  أن يوضح  املستحق لكل منهم، و)3( وجوب 

الفيدرالية للتأمني عىل الودائع املرصفية 2008(.
55  تتمتع جهات وضع املعايري بسجل حافل بالرشاكات املعنية باإلرشادات ذات الصلة باالشتمال املايل ومنها بالنسبة للجنة بازل نجد 
“أنشطة التمويل األصغر واملبادئ األساسية بشأن اإلرشاف الفعال عىل املصارف” )ترأس هذا العمل الذي أنتج هذه الوثيقة كل من 
سيجاب والبنك املركزي األرجنتيني الذي يتمتع بعضوية لجنة بازل(؛ وبالنسبة للجنة املدفوعات والتسويات نجد “املبادئ العامة 
لخدمات التحويالت الدولية” )وهي مطبوعة مشرتكة صادرة عن اللجنة والبنك الدويل(؛ وبالنسبة لفاتف نجد “تدابري مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب واالشتمال املايل” )مطبوعة مشرتكة صادرة عن فاتف والبنك الدويل وفريق آسيا واملحيط الهادئ املعني بغسل 
األموال(؛ وبالنسبة لالتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني نجد “قضايا تخص تنظيم التأمني األصغر واإلرشاف عليه” )مطبوعة 

مشرتكة لالتحاد وشبكة التأمني األصغر(.
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70 سوقاً ناشئاً وبلداً نامياً تسعى إىل تحقيق أجندة االشتمال املايل(، وسيجاب، ومؤسسة التمويل الدولية؛ 

وأخصائيني فنيني مثل خرباء البنك الدويل الذين ساهموا يف إعداد هذه الوثيقة، وقادة املبادرات ذات الصلة 

مثل منظمة التعاون والتنمية يف املجال االقتصادي وفريق العمل التابع لها املعني بحماية العميل املايل؛ 

ومؤسسات تقديم الخدمات الناشطة يف مجال االشتمال املايل مثل جمعية النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 

)GSM Association(، واملعهد العاملي ملصارف االدخار، والعديد من املجموعات العاملة يف هذا املجال 

التي تمثل مؤسسات تعاونية مالية. 

وقد تم إثراء هذه املالحظات والتوصيات من خالل العالقة املتنوعة بني االشتمال املايل ونطاق اختصاص 

كل جهة من جهات وضع املعايري واملدة املتباينة النخراط كل جهة يف هذا املوضوع وطبيعة هذا االنخراط. 

وأدت هذه العوامل إىل مستويات مختلفة من العمق يف تطبيق هذه املالحظات عىل الهيئات الخمسة املعنية 

بوضع املعايري، وكذلك التباين واسع النطاق يف مستوى تحديد التوصيات الخاصة لكل جهة. ومع ذلك، 

فبالنسبة لجميع الهيئات املعنية بوضع املعايري، فإن السعي لتحقيق األجندة الطموحة املتأصلة يف مفهوم 

“االشتمال املايل” املقرتح يف هذه الوثيقة سيستغرق وقتاً. وتجئ هذه الوثيقة كخطوة أوىل نحو وضع إطار 

للقضايا الواردة يف املعايري واإلرشادات املتناسبة بشأن االشتمال املايل الصادرة عن هيئات وضع املعايري. 

ألف. مالحظات عامة

ــ  املايل  االشتمال  بشأن  عملها  بمواصلة  اهتماماً  املعايري  بوضع  املعنية  الخمسة  الهيئات  جميع  أبدت 

هذه  ولجميع  ذلك.  بعد  تأتي  التي  للمالحظات  مشجعاً  سياقاً  يتيح  الذي  ـ  الحاالت  بعض  يف  وتكثيفه 

الهيئات أنشطتها وعملياتها ومنتدياتها التي يتم استخدامها عىل نحو نشط الستكشاف اإلسهامات املمكنة 

لتشجيع االشتمال املايل. ويعمل ثالثة من هذه الهيئات يف الوقت الحايل )لجنة بازل وفاتف واالتحاد الدويل 

املعايري  أن  لضمان  فرصة  يتيح  مما  بها،  الخاصة  املعايري  مراجعة  التأمني( عىل  للمرشفني عيل رشكات 

رفيعة املستوى تتيح إطاراً عملياً من خالله يمكن إعداد وتطوير املزيد من اإلرشادات التفصيلية بشأن 

موضوعات محددة ذات صلة باالشتمال املايل. ويف جميع هذه األنشطة، ستُخدم هذه الهيئات عىل نحو جيد 

من خالل النظر بعني االعتبار فيما هو مختلف بشأن األرس املعيشية املستبعدة واملحرومة من الخدمات 

املالية، واملنتجات، وجهات تقديم الخدمة القادرة عىل الوصول إليها عىل نحو يتسم باملسؤولية واالستدامة، 

وما يمكن أن يتغري بشأن إدراجها عىل نحو متزايد تحت مظلة النظام املايل الرسمي. 

تعميق فهم مخاطر االستبعاد املايل. يتعني معرفة املزيد عن مخاطر االستبعاد املايل. فبالنسبة لفاتف، 

واالتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني، يعترب ذلك عنرصاً أساسياً؛ كما إنه مهم أيضاً بالنسبة للجنة 

بازل والجمعية الدولية لضامني الودائع. ومن هنا، فإن تبعات ارتفاع معدالت االستبعاد املايل عىل استقرار 

املؤسسات والنظام وسالمتهما مفهومة مما سلف من وقائع وأحداث. وعىل الرغم من أن هذه األمثلة من 

املمكن أن تكون قوية، فإن هيئات وضع املعايري بحاجة إىل أساس تجريبي أقوى إلظهار هذه املخاطر عىل 

نحو أفضل يف املعايري واإلرشادات املتناسبة. 

تعميق فهم املخاطر واملنافع املتغرية لالشتمال املايل. يتعني صياغة املعايري واإلرشادات الخاصة بكل 

هيئة معنية بوضع املعايري يف إطار تفهم أكثر عمقاً للمخاطر املتغرية املصاحبة لالشتمال املايل. وستستمر 

هذه املخاطر يف التغري مع الوقت مع دخول عدد كبري من األرس املعيشية املحرومة من الخدمات املالية تحت 

مظلة النظام املايل الرسمي. وعىل الرغم من أن بعض هيئات وضع املعايري تتفهم عىل نحو جيد بعض 

جهات تقديم الخدمة واملنتجات وقنوات التقديم املحددة التي يمكن أن تعمل عىل زيادة االشتمال املايل، 

هناك البعض اآلخر من هذه الجهات واملنتجات والقنوات ال سيما األكثر ابتكاراً التي تثري قضايا جديدة 

أمام هيئات وضع املعايري. ومما ال يقل أهمية أن املعايري واإلرشادات املتناسبة تدعو إىل فهم أعمق للمنافع 

املتأتية من زيادة االشتمال املايل. وباإلضافة إىل تخفيف مخاطر االشتمال املايل والتعويض عن املخاطر 

املتغرية التي تصاحب زيادته، فإن منافع مثل النمو االقتصادي وزيادة الكفاءة والرفاهية ستتجاوز بكثري 

ذلك، فمن  املعايري. ومع  لهيئات وضع  الرئيسية  االختصاصات  بنطاقات  ما هو مرتبط بصورة مبارشة 
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املمكن أن تظهر هذه املنافع عىل نحو كبري يف تحفيز هذه الهيئات إلدراج االشتمال املايل ضمن أعمالها، كما 

إنها، بالطبع، تمثل أولويات بالنسبة لواضعي السياسات عىل املستوى القطري الذين يسعون إىل تطبيق 

معايري وإرشادات هذه الهيئات. 

النظر بعني االعتبار يف السياق القطري. تستهدف املعايري القياسية املتناسبة لهيئات وضع املعايري حتى 

أن اإلرشادات  القطرية. لكننا نجد  السياقات  املطلوب تطبيقها يف جميع )أو معظم(  املرونة  اآلن تحقيق 

االستشارية لهذه املعايري لم تعكس بعد املواقف شديدة التباين لواضعي السياسات والجهات التنظيمية 

واإلرشافية عىل املستوى القطري، والتحديات املحددة التي تواجهها البلدان التي تعاني من ارتفاع معدالت 

وجه  عىل  البلدان،  هذه  تستفيد  أن  املتوقع  ومن  واإلرشافية.  التنظيمية  القدرات  وتدني  املايل  االستبعاد 

التحديد، من اإلرشادات املعنية بتحديد أولويات مجاالت املخاطر. ويدعو هذا العمل أيضاً إىل فهم عميق 

لخصائص العمالء املستبعدين واملحرومني من الخدمات املالية املنضمني إىل النظام املايل الرسمي. وتتيح 

بحوث املستهلكني أداة مفيدة لواضعي السياسات الذين يحاولون فهم سلوكيات املستهلكني املستبعدين 

فعالة  إجراءات حماية  الرسمي، وكذلك تصميم  املايل  بالنظام  امللتحقني  املالية  الخدمات  من  واملحرومني 

ومتناسبة ووضعها ضمن األولويات. 

تطبيق مبدأ التناسب عىل االشتمال املايل. تشدد جميع املالحظات التي وردت أعاله عىل أهمية التناسب 

املايل وعىل  باالشتمال  الصلة  ذات  املعايري  هيئات وضع  التي تصدر عن  واإلرشادات  املعايري  عند صياغة 

واملنافع،  املخاطر  تقييم  فإن  الصورة،  لهذه  الديناميكية  الطبيعة  ضوء  وعىل  القطري.  التنفيذ  مستوى 

وإحداث توازن بينها وبني تكاليف التنظيم واإلرشاف سيكون عملية مستمرة )خاصة مع اكتساب الخربات 

ـ مثل نهج  باملنتجات وجهات تقديم الخدمة وقنوات تقديمها الجديدة(. وقد تم استخدام العديد من النُهجـ 

االختبار والتعلم، والتنفيذ التدريجي، واملعاملة التنظيمية واإلرشافية بنظام الرشائح حسب طبيعة األنشطة 

املعنية وحجمها ودرجة تعقيدها ــ بصورة ناجحة يف البلدان التي تسعى إىل تحقيق أجندة االشتمال املايل، 

وبالتايل فإنها تستلزم النظر إليها بعني االعتبار واملزيد من الفحص املنضبط بصورة أوسع نطاقاً. وخارج 

نطاق حماية العميل، يمكن أن تقدم بحوث العمالء )املستهلكني( أدلة وشواهد مفيدة لواضعي السياسات 

الذين يسعون إىل تصميم نُهج متناسبة. 

العمل  أن  املالحظ  من  املايل.  االشتمال  بشأن  املعايري  وضع  هيئات  بني  والتعاون  التنسيق  تعزيز 

املشرتك بني هيئات وضع املعايري بشأن القضايا ذات االهتمام املشرتك ــ وربما اإلرشادات املشرتكة ــ 

يساعد البلدان عىل إحداث توازن بني أهداف السياسات املحتمل تعارضها التي تفرضها أجندة االشتمال 

يف  املشاركة  واملنظمات  البلدان  ممثيل  بني  التنسيق  من  استفادة  تحقيق  ويمكن  النطاق.56  واسعة  املايل 

أنشطة الهيئات املتعددة لوضع املعايري عند تطوير مواقف متسقة بشأن السياسات املعنية باالشتمال املايل 

بني هيئات وضع املعايري. 

باء. التوصيات

حيث  املعايري  هيئات وضع  لفرادى  محددة  أهمية  ذات  بموضوعات  سيأتي رسدها  التي  التوصيات  تبدأ 

أهمية  ذات  بموضوعات  صلة  ذات  توصيات  أعقبها  الثاني  الجزء  يف  وردت  مناقشة  من  تجميعها  تم 

املايل،  العميل  وحماية  الرسمية،  غري  الخدمة  تقديم  جهات  عىل  الرسمية  الصبغة  إضفاء  مشرتكة ــ 

تم  ــ  املماثلة(  واملبتكرات  والوكالء،  اإللكرتونية،  األموال  )متضمناً  بنكية  فروع  بدون  املرصيف  والنشاط 

وضع  هيئات  من  العديد  بني  املشرتك  العمل  أن  ويالحظ  الثالث.  الجزء  يف  وردت  مناقشة  من  تجميعها 

املعايري من املمكن أن يحقق فائدة. 

تم اقرتاح موضوعات محددة ممكنة للعمل املشرتك يف الجزء التايل.  56
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توصيات محددة تخص هيئات وضع المعايير 

لجنة بازل
استعراض مبادئ بازل األساسية. يف إطار استعراض ومراجعة مبادئ بازل األساسية، سيكون من 

املهم ضمان أنها ال تعارض وال تعوق االشتمال املايل. وهناك أيضاً فرصة لتناول الروابط بني االشتمال 

املايل والرقابة التحوطية وحماية العميل املايل عىل نحو أكثر وضوحاً. وعىل الرغم من اعتبار إطار مبادئ 

بازل األساسية كاف بالنسبة للتمويل األصغر )لجنة بازل لإلرشاف املرصيف 2010( تتيح عملية املراجعة 

أيضاً فرصة للنظر بعني االعتبار يف تأثري مبادئ بازل األساسية عىل أجندة االشتمال املايل األوسع نطاقاً، 

وتقييم جوانب االشتمال املايل التي تتم معالجتها عىل نحو مالئم يف هذه املبادئ )بسبب الروابط مع البنوك 

والقطاع املرصيف( والتي قد يتم التعامل معها عىل نحو أكثر فعالية يف إطار إرشادات فرعية. 

نطاق تغطية الوثائق اإلرشادية. حتى إذا افرتضنا عدم رضورة إجراء أي تغيريات عىل مبادئ بازل 

األساسية كي تتضمن االشتمال املايل، يمكن أن تتخذ لجنة بازل خطوات إضافية لدمج اعتبارات االشتمال 

املايل ضمن إرشادات جديدة أو محدثة. وتتضمن املجاالت املمكنة )1( اآلثار واسعة النطاق لالشتمال املايل 

عىل القطاع املرصيف واإلرشاف عىل البنوك )التي تتميز عن مجال الرتكيز ضيق النطاق عىل أنشطة التمويل 

األصغر(؛ )2( قضايا اإلرشاف املحددة ذات الصلة باالشتمال املايل مثل كفاية رأس املال من أجل أنشطة 

بالنسبة  املخاطر  وترجيح  املخصصات  وتكوين  والتصنيف،  الخدمة،  تقديم  وجهات  األصغر  التمويل 

الشبيهة  املبتكرة  املنتجات   )3( املرصفيني؛  الوكالء  عىل  واإلرشاف  الصغر،  متناهية  القروض  لحوافظ 

واإلرشاف  املتباين  التحوطي  التنظيم  و)4(  وكالء؛  خالل  من  املقدمة  اإللكرتونية  األموال  مثل  بالودائع 

أهمية  ذات  ــ موضوعات  “التوصيات”  )انظر  مقيدة  بأنشطة  تقوم  التي  الودائع  تلقي  عىل مؤسسات 

مشرتكة”(. 

البحوث. تتضمن مجاالت البحوث املمكنة )1( مخاطر األسواق ومؤسسات تلقي الودائع التي ال تخضع 

لتنظيم تحوطي والتي تخدم األرس املعيشية املستبعدة واملحرومة من الخدمات املالية، ومن بينها مخاطر 

خسارة األموال التي تفرضها مؤسسات تلقي الودائع التي ال تخضع لتنظيم تحوطي؛ )2( مخاطر فقدان 

إخفاق  أو  الهرمية  االستثمار  تنشأ من خطط  أن  يمكن  التي  التنظيمية  والجهات  املايل  القطاع  يف  الثقة 

جهات غري رسمية كربى تقوم بنشاط تلقي الودائع؛ )3( املخاطر واملنافع املتغرية املتأتية من املنتجات 

للوصول  املستخدمة  الجديدة  الخدمة  تقديم  وقنوات  الخدمة  تقديم  وجهات  بالودائع  الشبيهة  الجديدة 

تقديم  التقليدية وجهات  باملنتجات  املالية مقارنة  الخدمات  املستبعدة واملحرومة من  املعيشية  األرس  إىل 

الخدمات وقنوات تقديمها التقليدية؛ و)4( السلوك املحدد من جانب العمالء املستبعدين واملحرومني من 

الخدمات املالية مع انتقالهم إىل استخدام مؤسسات رسمية لتلقي الودائع. 

لجنة نظم املدفوعات والتسويات
خدمات مدفوعات التجزئة )األفراد(. يف إطار العمل املتواصل للمنتدى املشرتك للبنك الدويل ولجنة نظم 

املدفوعات والتسويات املعنية بنظم مدفوعات التجزئة، تم النظر بعني االعتبار يف تكييف املبادئ العامة 

لخدمات التحويالت الدولية لتتناسب مع أدوات وخدمات مدفوعات التجزئة بوجه عام. ومن املتوقع أن 

يتيح مثل هذا املرشوع اإلرشادي فرصة لتوضيح أن التوجيه رقم 11 لسنة 2006 الوارد يف اإلرشادات 

العامة للجنة نظم املدفوعات والتسويات بشأن تطوير نظم املدفوعات الوطنية الذي يدعو إىل توسيع نطاق 

توفري خدمات مدفوعات التجزئة يتضمن عىل نحو محدد األرس املعيشية املحرومة واملستبعدة حالياً من 

الخدمات املالية. 

أساليب/نظم املدفوعات الجديدة. يف إطار العمل املتواصل ملجموعة العمل املعنية بمدفوعات التجزئة 

مبتكرات  توفري  عىل  خاصة  بصورة  التشديد  يمكن  والتسويات،  املدفوعات  نظم  للجنة  التابعة  املبتكرة 

ــ  “التوصيات  أيضاً  )انظر  املالية  الخدمات  من  واملحرومني  املستبعدين  للعمالء  التجزئة  مدفوعات 



الهيئات العاملية املعنية بوضع املعايير، واالشتمال املالي للفقراء • 45

اإللكرتونية،  األموال  متضمناً  بنكية،  فروع  بدون  املرصيف  النشاط  ــ  مشرتكة  أهمية  ذات  موضوعات 

والوكالء، واملبتكرات املماثلة”(. 

املدفوعات  منتجات  من  املتأتية  املتغرية  واملنافع  املخاطر   )1( املمكنة  البحث  مجاالت  تتضمن  البحوث. 

املعيشية  األرس  إىل  للوصول  املستخدمة  الجديدة  الخدمة  تقديم  وقنوات  الخدمة  تقديم  وجهات  الجديدة 

وقنوات  الخدمات  تقديم  وجهات  الرسمية  باملنتجات  مقارنة  املالية  الخدمات  من  واملحرومة  املستبعدة 

مدفوعات  برامج  إلخفاق  سيكون  عما  بشأن  واالستكشاف  الدراسة  من  املزيد  و)2(  الرسمية؛  تقديمها 

التجزئة املبتكرة املستخدمة عىل نطاق واسع آثار عىل النظام. 

مجموعة العمل املايل )فاتف(
اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  “تدابري  بعنوان   2011 لعام  اإلرشادية  الوثيقة  إعداد 

واالشتمال املايل”. تُعد هذه الوثيقة األوىل من نوعها الصادرة عن هيئة إعداد معايري والتي تتناول مخاطر 

االستبعاد املايل كخطوة أوىل نحو املواءمة بني أدوات الرقابة عىل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

إدراج  أن تعمل عىل توجيه فاتف نحو  الوثيقة وجهات نظر مهمة يمكن  املايل. وتعرض هذه  واالشتمال 

مبادئ االشتمال املايل، إن كان مناسباً، ضمن معايريها وإرشاداتها وأعمالها بوجه عام. 

عرض املبادئ ذات الصلة يف التوصيات املنقحة. يف إطار االستعراض الحايل لهذه التوصيات، سيكون 

من املهم ضمان أن تعكس معايري فاتف عىل نحو متسق املبادئ املناسبة ذات الصلة بمخاطر االشتمال املايل 
املرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واملواءمة بني السالمة املالية واالشتمال املايل.57

نطاق  وتوسيع  املتبادل  التقييم  ومنهجية  اإلرشادية  الوثائق  ضمن  الصلة  ذات  املبادئ  دمج 

كان  إن  املايل،  باالشتمال  الصلة  ذات  املبادئ  دمج  املهم  من  ذلك. سيكون  األمر  تطلب  إن  اإلرشادات، 

أن  املمكن  ومن  الصلة.58  ذات  املتبادل  التقييم  ومنهجية  املحدثة  أو  الجديدة  اإلرشادات  ضمن  مناسباً، 

يتضمن توسيع نطاق اإلرشادات الحالية )1( املواءمة املناسبة بني االشتمال املايل ومكافحة تمويل اإلرهاب 

بصورة محددة فيما يتعلق باملعامالت واملنتجات منخفضة القيمة؛ )2( قيام البلدان املعنية بتحديد الحد 

تتعلق بالعناية  األدنى املقبول ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ )3( وجود إرشادات أكثر وضوحاً 

ارتفاع معدالت مخاطر غسل  يعاني من  ما  لبلد  الجائز  إذا كان من  العمالء؛59 و)4( عما  الواجبة بشأن 

األموال وتمويل اإلرهاب، ومحدودية البنية األساسية للتعرف عىل الهوية، واقتصاد نقدي كبري أن يسمح 

بتبسيط أدوات الرقابة بشأن منتجات االشتمال املايل املستندة إىل حساب، عندما تعمل القيود عىل القيمة 

ومعدل تكرار املعامالت عىل التخفيف من هذه املخاطر بدرجة كبرية. 

الواجبة  العناية  بشأن خطط  االستقصاءات  من  مجموعة   )1( املمكنة  البحث  مجاالت  تتضمن  البحوث. 

إىل  املستند  للنهج  العملية  اآلثار  و)2(  املخاطر60  منخفضة  للمنتجات  بالنسبة  العمالء  بشأن  املبسطة 

املخاطر املطبق عىل الحسابات ذات املعامالت الصغرية. 

57  عىل سبيل املثال، ال تتطلب التوصيات الحالية لفاتف اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العمالء الذين يقومون بإجراء معامالت 
عرضية بقيمة تقل عن 1500 دوالر أمريكي/يورو أو تحويالت برقية بقيمة تقل عن 1000 دوالر/يورو، ولكنها تتطلب فرض هذه 
اإلجراءات عىل أساس املخاطر عند تأسيس “عالقة عمل”. وبالتايل، يتم إعفاء معامالت عرضية كبرية إىل حد ما بصورة تلقائية من 
أدوات الرقابة بشأن قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بينما تخضع الحسابات الصغرية ومنخفضة القيمة )التي قد ال 
يتجاوز رقم األعمال السنوي لها 15 ألف دوالر/يورو( ألدوات الرقابة الخاصة بالعناية الواجبة بشأن العمالء. وإذا نظرنا إىل النهج 
املتبع بشأن املعامالت العرضية، يمكن تبسيط أدوات الرقابة الخاصة بالعناية الواجبة بشأن العمالء بالنسبة للحسابات منخفضة 

القيمة، إن كان يربر ذلك مستوى املخاطر.
58  قد يتضمن ذلك تحديث إرشادات فاتف بشأن االشتمال املايل بعد اعتماد توصياتها املعدلة، ودمج املبادئ ذات الصلة ضمن إرشاداتها 
بشأن البلدان التي تعاني من تدني القدرات وإرشاداتها بشأن النهج املستند إىل املخاطر. ومن املمكن إثراء هذه اإلرشادات من خالل 

أعمال التصنيف وتقديرات املخاطر التي تقوم بها فاتف باستمرار.
59  عىل سبيل املثال، هل يمكن تمييز التحقق من هوية العميل عن تحديد هويته يف بعض الظروف حيث ال يستطيع العمالء تقديم وثيقة 
القائمة عىل  املايل  االشتمال  ملنتجات  بالنسبة  الهوية  من  التحقق  متطلبات  االستغناء عن  يمكن  للتحقق من هويتهم، وهل  موثوقة 

حسابات )مثل الحسابات األساسية محدودة املعامالت والتي تعمل أيضاً عىل نحو محدود(؟
عىل سبيل املثال، اعتمدت املكسيك هذه الخطة أثناء السنة التي تولت فيها رئاسة فاتف.  60
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الجمعية الدولية لضامني الودائع
الذي  الودائع  لضامني  الدولية  الجمعية  استقصاء  سيساعد  الودائع.  ضامني  عىل  استقصاء  إجراء 

يشمل أعضاءها والذي يجري حالياً يف جعل الجمعية تحصل عىل بيانات غنية عن انخراط أعضائها يف 

مجموعة من املمارسات ذات الصلة باالشتمال املايل وتأمني الودائع. وستكون هذه البيانات بمثابة قاعدة 

يتم الرجوع إليها يف األعمال التالية كما هو مبني أدناه. 

توعية  دور  عن  املزيد  الودائع  لضامني  الدولية  الجمعية  تستكشف  أن  املمكن  من  الجمهور.  توعية 

الجمهور يف قضايا االشتمال املايل وضمان أن تجعل هذه التوعية املودعني عىل علم وبينة بالطرق اآلمنة 

لحفظ أموالهم. ومن املمكن تشجيع رشكات تأمني الودائع عىل املستوى القطري للقيام بنفس اليشء. 

إرشادات بشأن تطبيق املبادئ الرئيسية للجمعية الدولية لضامني التأمني. بعد املسح الذي شمل 

أعضاء الجمعية وتحليل نتائج املسح، استطاعت الجمعية تحديد هذه املبادئ الرئيسية وقضايا التأمني 

عىل الودائع ذات الصلة الوثيقة باالشتمال املايل. ومن املمكن أن تنظر الجمعية بعني االعتبار إىل تطوير 

إرشادات لتناول هذه القضايا. 

البحوث. تتضمن مجاالت البحث املمكنة الكثري من التحديات والقضايا املعقدة املرتبطة بتوسيع نطاق 

تغطية التأمني عىل الودائع ليشمل املؤسسات غري املرصفية املتلقية للودائع والخدمات املبتكرة الشبيهة 

بالودائع مثل )1( أساليب ضمان استيفاء الرشوط املسبقة الرضورية لتحقيق اإلرشاف الفعال عىل جميع 

التأمني  نطاق  بتوسيع  املرتبطة  املنافع(  )وكذلك  للمخاطر  األفضل  الفهم   )2( عليها؛  املؤمن  املؤسسات 

عىل الودائع ليشمل املؤسسات غري املرصفية املتلقية للودائع والخدمات املبتكرة الشبيهة بالودائع؛ )3( 

و)4(  املواقف؛  هذه  مثل  يف  الرضورية  العنارص  جميع  الحسبان  يف  تأخذ  التي  املناسبة  التمويل  آليات 

التي قد تواجه  املواقف  أو  الودائع  التأمني عىل  الجديدة لنظام  الكافية ال سيما الظروف  الحلول  أنظمة 

فيها رشكات التأمني عىل الودائع مخاطر جديدة وآخذة يف الظهور بسبب التعرض للمبتكرات واألسواق 

رسيعة النمو. 

االتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني
تجربة إدراج االشتمال املايل ضمن املعايري واإلرشادات. كخطوة أوىل من جانب هيئات وضع املعايري 

لوضع آلية دائمة للنظر يف أثر معايري وإرشادات االتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني عىل االشتمال 

املايل، نجد أن االتحاد يف وضع جيد يسمح له بتبادل الدروس املستفادة.61 فعىل وجه التحديد، يمكن أن 

تتيح تجارب وخربات االتحاد للهيئات األخرى املعنية بوضع املعايري رؤًى مفيدة )انظر “التوصيات ــ 

موضوعات ذات أهمية مشرتكة ــ إضفاء الصبغة الرسمية”( بشأن التحديات التي تواجه عملية إضفاء 

الصبغة الرسمية عىل جهات تقديم الخدمات غري الرسمية والفرص الناتجة عن ذلك. 

أجل  أدوات من  إعداد  االتحاد امليض يف خطط  القطري. استطاع  للتنفيذ عىل املستوى  أدوات  إعداد 

مسودة  عىل  املوافقة  بعد  القطري  املستوى  عىل  املايل  باالشتمال  الصلة  ذات  واإلرشادات  املعايري  تنفيذ 

وثيقته اإلرشادية بشأن أسواق التأمني الشامل للجميع. ونجد أن مبادرة الوصول إىل التأمني يف موقف 

جيد يساعدها يف إعداد هذه األدوات ومساندة جهود التنفيذ. 

التنظيمية  والجهات  املايل  القطاع  يف  الثقة  فقدان  يتمثل يف مخاطر  للبحث  ثمة مجال ممكن  البحوث. 

بسبب اإلخفاق واسع النطاق لجهات تقديم خدمات التمويل األصغر ومنتجاتها غري الرسمية. 

61  عىل سبيل املثال قامت مجموعة العمل املشرتكة بني االتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني وشبكة التأمني األصغر بتبادل 
الدروس املستفادة مع الجمعية الدولية لضامني الودائع عند إنشاء اللجنة الفرعية لالشتمال املايل واالبتكار التابعة للجمعية. 
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موضوعات ذات أهمية مشتركة

إضفاء الطابع الرسمي
املعنية  الهيئات الخمسة  تبادل الخربات والتجارب بشأن تشجيع إضفاء الطابع الرسمي. من بني 

بوضع املعايري، نجد أن االتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني يعمل جاهداً بشأن فرص وتحديات 

الرسمية من خالل معايريه وإرشاداته.  الخدمات غري  الرسمي عىل جهات تقديم  الطابع  تشجيع إضفاء 

وربما تكون الدروس املستفادة ذات أهمية وداللة بالنسبة للهيئات األخرى ال سيما لجنة بازل والجمعية 

الدولية لضامني التأمني. وتستدعي التحديات املحددة املتمثلة يف إضفاء الطابع الرسمي عىل عدد كبري من 

جهات تقديم الخدمات الصغرية يف مواجهة ندرة املوارد اإلرشافية اهتماماً من نوع خاص. 

إضفاء الصبغة الرسمية عىل املؤسسات غري املرصفية املتلقية للودائع. يف العديد من البلدان تمثل 

اللوائح التنظيمية واإلرشافية التحوطية تحديات جسام يف مواجهة إضفاء الصبغة الرسمية عىل املؤسسات 

غري املرصفية القائمة املتلقية للودائع )أي املؤسسات التي ال تخضع حالياً إلرشاف تحوطي فعال(. ويتمتع 

العديد من البلدان ومن بينها العديد من األعضاء يف لجنة بازل بتجارب وخربات بشأن هذه التحديات ال 

سيما يف سياق املؤسسات التعاونية املالية. ومن املمكن أن تساعد مجموعة من االستقصاءات التي تشمل 

هذه الجهود وكذلك مراجعة واستعراض معايري بازل يف تدعيم إعداد وتطوير إرشادات من شأنها مساعدة 

الجهات التنظيمية عىل اتخاذ النهج املناسب الذي يشجع إضفاء الصبغة الرسمية. وعىل نحو أكثر تحديداً، 

فقد يكون من املفيد توضيح الظروف التي يتعني يف إطارها دمج املؤسسات غري الرسمية املتلقية للودائع 

تحت مظلة التنظيم واإلرشاف، ويتضمن ذلك التسلسل الحريص لضمان أن من ال يحصلون عىل خدمات يف 

الوقت الحايل من املؤسسات الرسمية غري محرومني من أفضل الخيارات غري الرسمية املتاحة لهم. 

إضفاء الصبغة الرسمية عىل مراحل. من املمكن تصميم لوائح تنظيمية متناسبة لتشجيع املؤسسات 

واألكثر  حجماً  األصغر  واملنتجات  للمؤسسات  املناسبة  واإلرشافية  التنظيمية  املراحل  من  “التدرج”  عىل 

بساطة إىل املراحل املناسبة للمؤسسات واملنتجات األكرب حجماً واألكثر تعقيداً ومخاطر. ويمثل هذا النهج 

أمالً لجهات تقديم الخدمات غري الرسمية اآلن برشط أن تكون املرحلة األبسط ميسورة لها. ومع ذلك، فإن 

هذه النُهج تتطلب تصميماً حريصاً ملنع املراجحة التنظيمية. 

وال ينبغي إضفاء الصبغة الرسمية عىل املؤسسات غري الرسمية يف جميع الحاالت. فإضفاء الصبغة 

املؤسسية عىل نحو جماعي لقطاع ما أو قطاع فرعي ألنواع جهات تقديم الخدمات قد ال يساعد املحرومني 

واملستبعدين من الخدمات املالية إن نجم عن ذلك تاليش أفضل الخيارات غري الرسمية املتاحة لهم. وبالتايل، 

فللتسلسل الحريص لجهود إضفاء الصبغة الرسمية أهمية خاصة. 

حماية العميل املايل
األوسع  املشاركة  من  املايل  العميل  حماية  بشأن  العاملي  الحوار  يستفيد  أن  املمكن  من  العاملي.  الحوار 

نطاقاً من جانب هيئات وضع املعايري املعنية للمساعدة يف إعداد مبادئ إرشادية واضحة من أجل حماية 

العميل املايل يف مختلف القطاعات واملنتجات التي تقع يف نطاق اختصاصها. وينبغي أن تدعم هذه الجهود 

وتستكمل ما تقوم به جهات مثل مجلس االستقرار املايل ومنظمة التنمية والتعاون يف امليداني االقتصادي.

أدوات الحماية األساسية؛ التنفيذ التدريجي. يجب أن تعرتف هيئات وضع املعايري يف إرشاداتها بشأن 

تدابري حماية العميل املايل بأنه )1( يف جميع املناطق وجهات االختصاص ينبغي تطبيق أدوات الحماية 

التنفيذ التدريجي إسرتاتيجية مربرة لجهات  األساسية62 عىل جميع العمالء املاليني؛ و)2( قد يكون نهج 

62  تتضمن أساليب الحماية األساسية اإلفصاح الفعال، والحماية من املمارسات االستغاللية، وآليات االنتصاف للحسم الفعال لألخطاء 
والشكاوى والنزاعات. 
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التدريجي  التنفيذ  يستند  أن  وينبغي  محدودة.  وإرشافية  تنظيمية  قدرات  من  تعاني  التي  االختصاص 

قد  املثال،  سبيل  )عىل  العميل  بحماية  الخاصة  املايل  باالشتمال  الصلة  ذات  املحددة  للمخاطر  تفهم  إىل 

وكذلك  التسعري(،  قواعد  شفافية  مثل  تدابري  من  الرسمية  غري  الخدمات  تقديم  جهات  عمالء  يستفيد  ال 

املخاطر التي قد تنشأ أو تتغري نتيجة لزيادة االشتمال املايل.63 وهذا التفهم قد يساعد هيئات وضع املعايري 

ووضعي السياسات والجهات التنظيمية واإلرشافية عىل املستوى القطري عىل تحديد ما هو أكثر إلحاحاً 

من هذه املخاطر. 

التي  البلدان  التكيف أو تحديد األولويات يف  املزيد من  العميل  السياق القطري. قد تتطلب نُهج حماية 

تعاني من تدني سبل الوصول إىل الخدمات املالية وعمالء أكثر فقراً وأقل خربة وقدرات تنظيمية وإرشافية 

أداة مفيدة  املستهلكني  الظروف. وتتيح بحوث  النُهج يف مثل هذه  فعالية هذه  وذلك لضمان  تقيداً  أكثر 

لواضعي السياسات الذين يحاولون فهم سلوكيات املستهلكني املستبعدين واملحرومني من الخدمات املالية 

امللتحقني بالنظام املايل الرسمي، وكذلك تصميم إجراءات حماية فعالة ومتناسبة ووضعها ضمن األولويات. 

االتساق يف إجراءات الحماية لجميع أنواع العمالء واملنتجات. يجب أن تشجع إرشادات حماية العميل 

تتسم  قواعد  الستهداف  القطري  املستوى  عىل  واإلرشافية  التنظيمية  والجهات  السياسات  واضعي  املايل 

باالتساق حسب املنتج لدى أنواع مختلفة من جهات تقديم الخدمات للحد من مخاطر املراجحة التنظيمية. 

تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية وآليات تقديم الخدمات املبتكرة املماثلة. من بني أهم 

القضايا التي تثريها نماذج تقديم الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية مسؤولية الجهة املقدمة للخدمات 

املالية عن وكالئها أو الوسطاء اآلخرين من الغري )مثل مندوبي خدمات التجزئة الذين يقومون بخدمات 

بنكية، وموزعي  فروع  بدون  املرصفية  الخدمات  تقديم  عند  الحسابات  فتح  أو  النقدية  والسحب  اإليداع 

أن ثمة معايري وإرشادات محددة للجهات  الخارج(. ونجد  املتعاقد معهم من  التحصيل  التأمني، ووكالء 

املعنية بوضع املعايري تنص عىل مسؤولية األصيل عن وكالئه، كما يتعني تعزيز وتوضيح هذه املسؤولية مع 

تطور نماذج أنشطة األعمال، إن دعت الرضورة لذلك، يف حالة قيام الغري )ممن ال يرقى إىل درجة “وكيل”( 

بتقديم الخدمة بموجب القانون املحيل.

الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية: األموال اإللكرتونية، والوكالء، واالبتكارات املماثلة

 انخراط أطراف جديدة. يفسح نشاط الخدمات املرصفية بدون فروع بنكية املجال أمام أطراف جديدة 

مثل املؤسسات غري املرصفية املصدرة لألموال اإللكرتونية والوكالء. ويجب أن تعرتف اإلرشادات الصادرة 

عن الهيئات املعنية بوضع املعايري بهذه األطراف الجديدة وأنشطتها )ومن بينها عمليات اإليداع والسحب 

األموال  غسل  مكافحة  لقواعد  واالمتثال  اإللكرتونية،  الضمانات  مع  والتعامل  البيانات،  ونقل  النقدية، 

وتمويل اإلرهاب، وإدارة الحسابات( واملخاطر املختلفة وإجراءات التخفيف من حدتها املناسبة لكل منها 

كل فيما يخصه. 

أهمية النهج التنظيمي”املستند إىل الخدمة”. يجب أن تعرتف اإلرشادات الصادرة عن الهيئات املعنية 

بدون فروع  املرصيف  النشاط  قيمة  لسلسلة  املختلفة  العنارص  املختلفة تضع  النماذج  بأن  املعايري  بوضع 

بنكية يف أياد مختلفة. وهذا يدعو إىل تفكيك سلسلة القيمة واتخاذ نهج “يستند إىل الخدمة”، والتنظيم إىل 

املدى املالئم بناًء عىل طبيعة النشاط وما ينطوي عليه من مخاطر، مع عمل الحساب الالزم، يف الوقت نفسه، 

للمخاطر الخاصة بالطرف املنفذ للنشاط املعني. 

63  من حيث املبدأ، يتعني أن يعمل االشتمال املايل عىل خفض مخاطر حماية العميل إذا تم تطبيق إجراءات حماية العميل عرب النطاق 
الواسع لجهات تقديم الخدمات واملنتجات املماثلة
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قضايا تهم جميع هيئات وضع املعايري الخمسة 
يف إطار الحقيقة التي مفادها أن النشاط املرصيف بدون فروع بنكية، وعىل وجه التحديد األموال اإللكرتونية 

املقدمة من خالل وكالء، يعمل عىل خلط األمور بني منتجات الودائع واملنتجات التقليدية،ويفسح املجال أمام 

أطراف جديدة تتعامل عىل نحو مبارش مع العمالء، لذا يجب أن يستفيد التنظيم واإلرشاف من اإلرشادات 

املنسقة الصادرة عن جميع هيئات وضع املعايري الخمسة. وتتضمن القضايا التي يمكن اكتشاف اإلرشادات 

املنسقة بشأنها ما ييل: 

• املعنية بتنظيم املؤسسات غري املرصفية املصدرة لألموال اإللكرتونية، 	 بالنسبة للجنة بازل، اإلرشادات 

والقيام  الحسابات  فتح  إجراءات  بتسهيل  يقومون  الذين  عليهم  واإلرشاف  املرصفيني  الوكالء  وتنظيم 

بوظيفة اإليداع النقدية. 

• لنظم 	 واملتاح  العادل  الوصول  بشأن  اإلرشادات  من  املزيد  والتسويات،  املدفوعات  نظم  للجنة  بالنسبة 

املدفوعات. 

• الذين يتعني عليهم االمتثال لقواعد مكافحة 	 الوكالء  بالنسبة لفاتف، املزيد من اإليضاح بشأن معاملة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب )تحديد الهوية والتحقق منها دون االلتقاء وجهاً لوجه، وإمساك الدفاتر 

والسجالت، واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة(، ال سيما بالنسبة للحسابات واملعامالت منخفضة القيمة؛ 

واملزيد من اإلرشادات بشأن النهج املستند إىل املخاطر ــ مع األخذ يف االعتبار الدور املحتمل للوكالء يف 

التي تفرضها  التي تحول دون استخدامهم  الحالية  املايل واملعوقات  إحراز تقدم عىل صعيد االشتمال 

متطلبات فاتف بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

• الودائع ليغطي أرصدة 	 التأمني عىل  الودائع، إمكانية توسيع نطاق  الدولية لضامني  بالنسبة للجمعية 

األموال اإللكرتونية الشبيهة بالودائع، واستيفاء الرشوط املسبقة ذات الصلة. 

• األموال 	 يف  والعاملني  املرصفيني  الوكالء  تأهيل  التأمني،  للمرشفني عىل رشكات  الدويل  لالتحاد  بالنسبة 

اإللكرتونية للعمل كوكالء تأمني أصغر. 

واملبتكرات  بنكية  فروع  بدون  املرصيف  للنشاط  املحتملة  اإلمكانات  من  لالستفادة  التجريب.  أهمية 

مع  املنضبط  بالتجريب  السماح  املهم  من  ذلك،  يف  والتحكم  املايل  االشتمال  بدفع  يتعلق  فيما  املستقبلية 

مختلف نماذج أنشطة األعمال. وبالتايل، يجب أن تسمح اإلرشادات للجهات التنظيمية بدعم النهج الخاص 

“باالختبار والتعلم” تجاه هذا التجريب، مع التقييد، إن دعت الرضورة، إذا وصلت املبتكرات املعنية إىل 

نطاق كبري أو زادت درجات تعقيدها.





يعني االشتمال املايل القائم عىل اإلبداع واالبتكار تحسني سبل الوصول إىل الخدمات املالية بالنسبة للفقراء من خالل االنتشار 

اآلمن والسليم للنُهج الجديدة. وتهدف املبادئ التالية إىل تقديم العون واملساعدة لتهيئة بيئة تنظيمية وبيئة خاصة بالسياسات 

داعمة لالشتمال املايل القائم عىل اإلبداع واالبتكار. ومما ال شك فيه أن هذه البيئة الداعمة ستعمل عىل تحديد مدى رسعة سد 

الفجوة يف توفري الخدمات املالية مللياري شخص يعانون يف الوقت الحايل من الحرمان من هذه الخدمات. وقد تمخضت هذه 

املبادئ الخاصة باالشتمال املايل القائم عىل اإلبداع واالبتكار من خربات وتجارب ودروس مستفادة من واضعي السياسات يف 

جميع أنحاء العالم ال سيما قيادات من بلدان نامية. 

1.  القيادة: غرس التزام حكومي واسع النطاق تجاه االشتمال املايل للمساعدة عىل تخفيف وطأة الفقر. 

املنافسة وتتيح حوافز مستندة إىل أوضاع السوق لتوفري الوصول املستدام  التي تشجع  2.  التنوع: تنفيذ نُهج السياسات 

للخدمات املالية واستخدام نطاق واسع من الخدمات ميسورة التكلفة )املدخرات، والقروض، واملدفوعات، والتحويالت، 

والتأمني(، وكذلك تنوع جهات تقديم الخدمة. 

واستخدامها،  املالية  النظم  إىل  الوصول  نطاق سبل  لتوسيع  كوسيلة  واملؤسيس  التكنولوجي  االبتكار  تشجيع  3.  االبتكار: 

ويتضمن ذلك معالجة نقاط الضعف يف البنية األساسية. 

4.  الحماية: تشجيع نهج شامل تجاه حماية العمالء واالعرتاف بأدوار الحكومة وجهات تقديم الخدمة والعمالء. 

5.  التمكني من أسباب القوة: تطوير التثقيف املايل والقدرات املالية. 

6.  التعاون: تهيئة بيئة مؤسسية تتضح فيها خطوط املساءلة والتنسيق داخل الحكومة؛ وكذلك تشجيع الرشاكات واملشاورات 

املبارشة مع الحكومة والرشكات وأصحاب املصالح املعنيني. 

7.  املعرفة: االستفادة من البيانات املحسنة لوضع سياسات قائمة عىل أدلة وشواهد، وقياس التقدم املحرز، ودراسة النهج 

الرتاكمي الخاص “باالختبار والتعلم” املقبول لكل من الجهة التنظيمية وجهة تقديم الخدمة. 

املنتجات  املتأتية من هذه  املخاطر واملنافع  التنظيمية يتناسب مع  بالنواحي  للسياسات وخاص  8.  التناسب: وضع إطار 

والخدمات املبتكرة ويستند إىل فهم للفجوات واملعوقات املوجودة يف التنظيم الحايل. 

والظروف  الدولية،  املعايري  يعكس  بما  التنظيمي،  اإلطار  يف سياق  التالية  األمور  يف  االعتبار  بعني  النظر  العمل:  9.  إطار 

املحلية، وتدعيم مناخ قادر عىل املنافسة: نظام متناسب ومرن ويستند إىل املخاطر بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل 

بها  املحتفظ  القيمة  تنظم  واضحة  تنظيمية  ولوائح  العمالء؛  مع  للتعامل  كممثلني  الوكالء  استخدام  ورشوط  اإلرهاب؛ 

عىل  والرتابط  البيني  التشغيل  يف  املتمثل  األجل  طويل  الهدف  لتحقيق  السوق  أوضاع  إىل  مستندة  وحوافز  إلكرتونيا؛ 

نطاق واسع. 

وتعكس هذه املبادئ الظروف التي تساعد عىل حفز االبتكار يف مجال االشتمال املايل مع حماية االستقرار املايل والعمالء املاليني يف الوقت ذاته. كما 

إنها ال تمثل مجموعة جامدة من املتطلبات، ولكنها مصممة للمساعدة يف توجيه واضعي السياسات يف عملية صنع القرار. وهي أيضاً مرنة بدرجة 

كافية بحث يمكن تعديلها للتوافق مع السياقات القطرية املختلفة.

الملحق�ألف
 مبادئ�مجموعة�العشرين�لالشتمال�المالي�

القائم�على�اإلبداع�واالبتكار
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قائمة أعضاء هيئات وضع المعايير 64
)تشري الكلمات بالحروف املائلة إىل عضو منتسب أو مراقب(

لجنة بازل: األرجنتني واسرتاليا وبلجيكا والربازيل والصني وفرنسا وأملانيا وهونغ كونغ الصني والهند 

وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ واملكسيك وهولندا واالتحاد الرويس واململكة 

املتحدة  واململكة  وتركيا  وسويرسا  والسويد  وإسبانيا  أفريقيا  وجنوب  وسنغافورة  السعودية  العربية 

والواليات املتحدة 

لجنة نظم املدفوعات والتسويات: اسرتاليا وبلجيكا والربازيل والصني والبنك املركزي األوروبي وفرنسا 

وأملانيا وهونغ كونغ الصني والهند وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا واملكسيك وهولندا واالتحاد الرويس 

واململكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا والسويد وسويرسا وتركيا واململكة املتحدة ومجلس 

محافظي نظام االحتياطي الفيدرايل )االتحادي( وبنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك 

األموال  غسل  بمكافحة  املعني  الهادئ  آسيا/املحيط  وفريق  األرجنتني  )فاتف(:  املايل  العمل  مجموعة 

واسرتاليا وبلجيكا وكندا ومجموعة العمل املايل ملنطقة البحر الكاريبي والصني ومجلس لجنة خرباء أوربا 

املعنيني بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والدانمرك ومجموعة رشق وجنوب أفريقيا 

املعنية  املايل  العمل  ومجموعة  األوروبية  واملفوضية  األسيوي  األوروبي  والفريق  األموال  غسل  ملكافحة 

جميع املعلومات من مواقع الويب الخاصة بهيئات وضع املعايري.  64
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الخليجي  التعاون  ومجلس  واليونان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  الجنوبية  أمريكا  يف  األموال  غسل  بمكافحة 

غرب  يف  األموال  ملكافحة غسل  الدولية  الحكومية  العمل  ومجموعة  والهند  وأيسلندا  الصني  كونغ  وهونغ 

أفريقيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ واملكسيك ومجموعة العمل املايل ملنطقة 

وسنغافورة  الرويس  واالتحاد  والربتغال  والنرويج  ونيوزيلندا  وهولندا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 

وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويرسا وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة

الهيئات اإلقليمية عىل نمط مجموعة العمل املايل )فاتف(

دار  وبروني  وبنغالديش  واسرتاليا  أفغانستان  األموال:  بغسل  املعني  الهادئ  واملحيط  آسيا  فريق 

وإندونيسيا وجمهورية  والهند  الصني  السالم وكمبوديا وكندا والصني وجزر كوك وفيجي وهونغ كونغ 

كوريا واليابان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وماكاوا يف منطقة جنوب آسيا وماليزيا وجزر مالديف 

والفلبني  الجديدة  غينيا  وبابوا  وباالو  وباكستان  ونيوي  ونيوزيلندا  ونيبال  وناورو  وميانمار  ومنغوليا 

وساموا وسنغافورة وجزر سليمان ورسي النكا وتايبي الصينية وتايالند وتيمور ليست وتونغا والواليات 

املتحدة وفانواتو وفييتنام 

فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف منطقة البحر الكاريبي: أنغيال، وأنتيغوا وباربودا، وأروبا، 

وجمهورية  ودومينيكا،  وكوستاريكا،  كايمان،  وجزر  وبرمودا،  وبيليز،  وباربادوس،  الباهاما،  وجزر 

الدومينيك، والسلفادور، وغرينادا، وغواتيماال، وغيانا، وهاييتي، وهندوراس، وجامايكا، ومونترسات، وجزر 

االنتيل الهولندية، ونيكاراغوا، وبنما، وسانت كيتس ونفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وغرينادين، 

وترينيداد وتوباغو، وجزر ترك وكايكو، وفنزويال، وجمهورية فنزويال البوليفارية، وجزر فريجني

لجنة الخرباء املختارة التابعة ملجلس أوروبا واملعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال وتمويل 

وقربص،  وكرواتيا،  وبلغاريا،  والهرسك،  والبوسنة  وأذربيجان،  وأرمينيا،  وأندورا،  ألبانيا،  اإلرهاب: 

والتفيا،  وإرسائيل،  )الفاتيكان(،  الرسويل  والكريس  وهنغاريا،  وجورجيا،  وإستونيا،  التشيك،  جمهورية 

وليختنشتاين، وليتوانيا، ومقدونيا، وجمهورية يوغسالفيا السابقة، ومالطا، ومولدوفا، وموناكون، والجبل 

األسود، وبولندا، ورومانيا، واالتحاد الرويس، وسان مارينو، ورصبيا، والجمهورية السلوفاكية ، وسلوفانيا، 

وأوكرانيا

الرويس،  واالتحاد  قريغيز،  وجمهورية  وكازاخستان،  والهند،  بيالورس،  اآلسيوي:  األوروبي  الفريق 

طاجيكستان، وتركمنستان، وأوزبكستان

وليسوتو،  وكينيا،  القمر،  وجزر  بتسوانا،  األموال:  غسل  ملكافحة  أفريقيا  وجنوب  رشق  مجموعة 

وماالوي، وموريشيوس، وموزامبيق، ونامبيبا، وسيشل، وجنوب أفريقيا، وسوازيالند، وتنزانيا، وأوغندا، 

وزامبيا، وزيمبابوي 

فريق العمل الحكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا: بنن، وبوركينا فاصو، والرأس 

األخرض، وكوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليربيا، ومايل، النيجر، نيجرييا، والسنغال، 

وسرياليون، وتوغو

وبوليفيا  األرجنتني   : الجنوبية  أمريكا  يف  األموال  غسل  بمكافحة  املعنية  املايل  العمل  مجموعة 

والربازيل وشييل وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور واملكسيك وبنما وباراغواي وبريو وأوروغواي

ومحاربة  األموال  غسل  ملكافحة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  ملنطقة  املايل  العمل  مجموعة 

تمويل اإلرهاب )مينا فاتف(: الجزائر، والبحرين، ومرص، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، 

واملغرب، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وقطر، واململكة العربية السعودية، والسودان، والجمهورية العربية 

السورية، وتونس، واإلمارات العربية املتحدة، واليمن
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للتنمية  األسيوي  البنك  ومعهد  واألرجنتني،  والجزائر،  ألبانيا،  الودائع:  لضامني  الدولية  الجمعية 

)منظمة رشيكة(، ورابطة مرشيف بنوك أمريكا )منظمة رشيكة(، وجزر الباهاما، وبنغالديش، وباربادوس، 

يف  النقدية  الدراسات  ومركز  )كويبك(،  وكندا  وكندا،  وبلغاريا،  والربازيل،  والهرسك،  والبوسنة  وبلجيكا، 

أمريكا الالتينية )منظمة رشيكة(، وكولومبيا، وجمهورية التشيك، وديلويت آند توش/رشكة ذات مسؤولية 

محدودة )منظمة مراقبة(، وإكوادور، والسلفادور، والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمري )منظمة رشيكة(، 

واملنتدى األوروبي لضامني الودائع )منظمة رشيكة(، وإكسيل تكنولوجي إنرتناشيونال )منظمة مراقبة(، 

وفرنسا، وجودمانز/رشكة ذات مسؤولية محدودة )منظمة مراقبة(، وغواتيماال، وغورنيس، وهونغ كونغ 

النقد  األمريكية )منظمة رشيكة(، وصندوق  للدول  التنمية  الصني، وهنغاريا، والهند، وإندونيسيا، وبنك 

ولبنان،  كوريا،  وجمهورية  وكينيا،  وكازاخستان،  واألردن،  واليابان،  وجاميكا،  رشيكة(،  )منظمة  الدويل 

ماليزيا، واملكسيك، ومنغوليا، واملغرب، ونيكاراغوا، ونيجرييا، وبريو، والفلبني )املؤسسة الفلبينية للتأمني 

عىل الودائع(، والفلبني )البنك املركزي الفلبيني(، وبولندا، ورومانيا، واالتحاد الرويس، وسنغافورة )مؤسسة 

سنغافورة للتأمني عىل الودائع(، وسنغافورة )مؤسسة النقد السنغافورية(، وجنوب أفريقيا، 

والسودان،  رشيكة(،  )منظمة  آسيا  رشق  جنوب  يف  املركزية  للمصارف  التابع  والتدريب  البحث  ومركز 

والسويد، وتايوان، وتنزانيا، وتايالند )وكالة حماية التأمني عىل الودائع التايالندية(، وتايالند )بنك تايالند(، 

ومكتب تورونتو الدويل الرئييس املعني باإلرشاف عىل القطاع املايل )منظمة رشيكة(، وترينيداد وتوباغو، 

وتركيا، وأوكرانيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، ومكتب املساعدة الفنية لدى وزارة الخزانة األمريكية 

وأورغواي،  رشيكة(،  )منظمة  العربية  املصارف  واتحاد  رشيكة(،  )منظمة  الدولية  الشؤون  إدارة  ــ 

وفنزويال، وجمهورية فنزويال البوليفارية، والبنك الدويل )منظمة رشيكة(، وزيمبابوي 

اإلدارة،  ملحاسبي  القانوني  املعهد  ــ  أفريقيا  التأمني:  رشكات  عىل  للمرشفني  الدويل  االتحاد 

نيوثاوث  ــ  واسرتاليا  التحوطي،  التنظيم  سلطة  ــ  واسرتاليا  وأوروبا،  واألرجنتني،  وأنغيال،  ألبانيا، 

وجزر  وأذربيجان،  والنمسا،   ،)PHIAC( الصحي  التأمني  إلدارة  الخاص  املجلس  ــ  واسرتاليا  ويلز، 

الوكالة  ــ  والربازيل  وبوتان،  وبرمودا،  وبيليز،  وبلجيكا،  وبيالروس،  وباربادوس،  والبحرين،  الباهاما، 

وجزر   ،)SUSEP( التأمني  تنظيم  هيئة  ــ  والربازيل   ،)ANS( اإلضافية  الصحية  للخدمات  الوطنية 

فريجني الربيطانية، وكمبوديا، وكندا ــ مكتب اإلرشاف عىل املؤسسات املالية )OSFI(، وكندا ــ كويبك، 

وكرواتيا،  وكوستاريكا،  وكولومبيا،  الصينية،  وتايبي  والصني،  وشييل،  كايمان،  وجزر  األخرض،  والرأس 

وقربص، وجمهورية التشيك، والدانمرك، وإكوادور، ومرص، والسلفادور، واستونيا، واملفوضية األوروبية، 

وأملانيا  وجورجيا،   ،))ACP( التحوطي  التنظيم  )سلطة  وفرنسا  )وزارة(،  وفنلندا  )هيئة(،  وفنلندا 

وأيسلندا،  وهنغاريا،  الصني،  كونغ  وهونغ  وغينيا،  وغورنيس،  وغواتيماال،  طارق،  وجبل  وغانا،  )وزارة(، 

وصندوق النقد الدويل، والهند، والعراق، وأيرلندا، وجزيرة مان، وإرسائيل، وإيطاليا، وجاميكا، واليابان، 

وجرييس، واألردن، وكازخستان، وكينيا، وجمهورية كوريا، وكوسوفو، ولبوان )ماليزيا(، والتفيا، ولبنان، 

آسيا، ومقدونيا، وجمهورية  وليسوتو، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وماكاو يف منطقة جنوب 

يوغسالفيا السابقة، وماالوي، وماليزيا، ومالديف، ومالطا، وموريشيوس، واملكسيك، ومولدوفا، ومنغوليا، 

الهولندية، ونيوزيلندا، ونيجرييا،  والجبل األسود، واملغرب، وناميبيا، ونيبال، وبنك هولندا، وجزر االنتيل 

امليدان االقتصادي، وعمان، وباكستان، وفلسطني، وبنما، وبابوا  التعاون والتنمية يف  والنرويج، ومنظمة 

املالية والخزانة(، وبريو، والفلبني، وبولندا، والربتغال، وقطر، ورومانيا، وروسيا،  الجديدة )وزارة  غينيا 

وسلوفانيا،  سلوفاكية،  وجمهورية  وسنغافورة،  ورصبيا،  السعودية،  العربية  واململكة  وساموا،  ورواندا، 

وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، ورسي النكا، والسودان، وسورينام، وسوازيالند، والسويد، وسويرسا، وسوريا، 

وأوكرانيا،  وأوغندا،  وكايكوس،  ترك  وجزر  وتركيا،  وتونس،  وتوباغو،  وترينيداد  وتايالند،  وتنزانيا، 

جهة  و56  التأمني  ملراقبي  الوطنية  والجمعية  أورغواي،  املتحدة،  العربية  واإلمارات  املتحدة،  واململكة 

وفانواتو،  وأوزبكستان،  املتحدة،  الواليات  يف  الفيدرايل  التأمني  ومكتب  املتحدة،  الواليات  يف  اختصاص 

وفييتنام، والبنك الدويل، وزامبيا



املعني بمعايريها وإرشاداتها.65  البلد  التزام  بتقييم  املعاير بنفسها  باستثناء فاتف، ال تقم هيئات وضع 

وال توجد حالياً منهجية “عامة” متفق عليها لتقييم النظام املايل لبلد ما فيما يتعلق بأدائه بشأن االشتمال 

املايل. وحتى املعايري االسرتشادية تمثل إشكالية بسبب عدم وجود مقاييس عىل نحو دائم )عىل الرغم من 

أن العمل يف هذا املجال يجري القيام به يف إطار املجموعة الفرعية املعنية ببيانات وقياس االشتمال املايل 

املنبثقة عن الرشاكة العاملية لالشتمال املايل( وهذا يعني أن تقارير التقيد باملعايري والقواعد، وبرامج تقييم 

القطاع املايل، والتقييمات املتبادلة لفاتف تمثل يف الوقت الحايل األدوات الرئيسية لتقدير وتقييم االمتثال 

ملعايري وإرشادات الهيئات الخمسة املعنية بوضع املعايري )التي جرت مناقشتها( عىل املستوى القطري. 

برامج تقييمات القطاع المالي، وبرامج تقارير التقّيد بالمعايير 
والقوانين، واالشتمال المالي

للبلدان  املالية  للقطاعات  تحليالت شاملة   1999 يف  تم وضعها  التي  املايل  القطاع  تقييمات  برامج  تمثل 

مسؤولية  هي  املايل  القطاع  تقييمات  برامج  أن  نجد  النامية  واالقتصادات  الناشئة  األسواق  ويف  املعنية. 

مشرتكة لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل. وهي تتضمن مكونني رئيسيني: تقييم االستقرار املايل، وتقييم 
التطور املايل.66

املايل،  االستقرار  مجلس  من  )املعتمدة  األساسية  الدولية  للمعايري  تقييمات  الربامج  هذه  وتتضمن 

عليه،  واإلرشاف  املايل  القطاع  تنظيم   )1( هي:  مجاالت  ثالثة  يف  الدويل(  والبنك  الدويل،  النقد  وصندوق 

العادة تتضمن هذه الربامج تقييم املخاطر، واختبار  )2( سالمة األسواق، و)3( شفافية السياسات. ويف 

واملعاشات،  والتأمني،  املال،  رأس  أسواق  املثال،  )عىل سبيل  القطاعات  وتطور  املالية،  واألسواق  اإلجهاد، 

والتمويل العقاري(، والبنية األساسية املالية، وتحليل القدرة عىل املنافسة، والحوافز، والحوكمة. 

ويف إطار املجاالت واملوضوعات املذكورة، فإن هذه الربامج تنظر بعني االعتبار إىل قضايا االشتمال املايل. 

فعىل سبيل املثال، فإن تحليل القطاعات واألسواق املختلفة قد يغطي قضايا االشتمال املايل )مثل التأمني 

األصغر(. ويأخذ تحليل البنية األساسية للنظام املايل يف الحسبان قضايا ذات صلة ليس فقط باالستقرار، 

عند  املستهلك  حماية  وقضايا  املدفوعات،  نظم  تحليل  يف  التحويالت  تغطية  )مثل  باالشتمال  أيضاً  ولكن 

تحليل نظم إعداد تقارير القروض والتسهيالت االئتمانية(. وأثناء هذه الربامج، يقوم خرباء التقييم أيضاً 

االستقرار  تسهم يف  التي  املرصيف  والنشاط  البنوك  الفعالة عىل  اإلرشاف  املسبقة ألنظمة  الرشوط  بتحليل 

الرشوط  هذه  وتمثل  كاف.  نحو  عىل  املستدام  املايل  والتطور  املالية  الخدمات  إىل  للوصول  دعائم  وتمثل 

التأمني األصغر.  الذاتي مرتبطة بإرشاداته القادمة بشأن  التأمني خطط ألدوات التقييم  65  لدى االتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات 
وتجري اآلن داخل الجمعية الدولية لضامني الودائع مناقشات من جانب مجلسها التنفيذي بشأن تأسيس عملية الستعراض األقران؛ 

وتشجع الجمعية يف الوقت الحايل أعضائها عىل عمل تقييمات ذاتية باستخدام منهجية التقييم ودليل التقييم الخاص بها.
66  يمكن إجراء هذين االستعراضني بصور مستقلة، وال توجد رضورة لتغطيتهما يف وثيقة واحدة.

الملحق�جيم
تقديرات�وتقييمات�القطاع�المالي�

واالشتمال�المالي�على�المستوى�القطري

55



56 • الهيئات العاملية املعنية بوضع املعايير، واالشتمال املالي للفقراء 

املسبقة سياسات سليمة ومستدامة لالقتصاد الكيل، وانضباط فعال لألسواق، وشبكات حماية تحوطية، 
وغري ذلك من األدوات الفعالة.67

فضال عىل هذا، وبموجب اتفاق مع البلد املعني، يمكن إجراء تحليل قائم بذاته يف إطار هذه الربامج 

بشأن االشتمال املايل. وغالباً ما تتضمن تقارير هذه الربامج فصوالً محددة أو أجزاًء مخصصة للوصول 

إىل التمويل واالشتمال املايل. فعىل سبيل املثال، تم تناول القضايا ذات الصلة بالتمويل األصغر يف معظم 

فنية،  أكثر عمقاً يف شكل مذكرات  بتحليل  القيام  اآلن  ذلك، يجري  2003. وعالوة عىل  منذ  الربامج  هذه 

واملرشوعات  األصغر  والتمويل  املالية  الخدمات  إىل  الوصول  قضايا  بشأن  محددة  بتقييمات  القيام  مع 

الصغرية واملتوسطة وغري ذلك من املوضوعات. ويف هذا الشأن، تتناول هذه الربامج بالفحص درجة وصول 

مجموعات مستهدفة محددة )املزارعني أو الفقراء أو املرشوعات الصغرية واملتوسطة أو املناطق الجغرافية 

املختلفة( إىل هذه الخدمات املالية. كما تحلل العوامل املسببة لفقدان الخدمات واألسواق أو عدم تطورها، 

وتحدد املعوقات التي تحول دون التقديم الفعال لنطاق عريض من الخدمات املالية. وتتضمن األبعاد التي 

)عمقها(  االقتصادي وحجمها  للنشاط  املتاحة  الخدمات  هذه  نطاق  الخدمة  تقديم  تقييم  يتم  إطارها  يف 

وانتشارها )واخرتاقها(، وتكاليفها وجودتها. 

وتمثل هذه الربامج تقييمات من جانب صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أو كليهما ملدى التزام البلد 

املعني باملعايري والقوانني والقواعد الواردة يف 12 مجاالً للسياسات يف إطار 3 مجموعات واسعة النطاق: 

للمؤسسات  األساسية  البنية  و)3(  عليه،  واإلرشاف  املايل  القطاع  تنظيم   )2( السياسات،  شفافية   )1(

واألسواق. وتندرج املبادئ الرئيسية للجنة بازل واالتحاد الدويل للمرشفني عىل رشكات التأمني تحت “تنظيم 

القطاع املايل واإلرشاف عليه”؛ أما املبادئ األساسية للجمعية الدولية لضامني الودائع ولجنة نظم املدفوعات 

والتسويات وتوصيات فاتف فتندرج تحت “البنية األساسية للمؤسسات واألسواق”. ويتم إعداد العديد من 

تقارير التقيد باملعايري والقوانني وليس جميعها يف سياق هذه الربامج. 

تقارير  إطار  ويف  الربامج  هذه  إطار  يف  تقييمها  يتم  التي  األخرى  للقضايا  بالنسبة  الحال  هو  وكما 

هذا  ويف  املايل.  االشتمال  بشأن  املستخدم  التحليل  إطار  لتحسني  فرصة  هناك  والقوانني،  باملعايري  التقيد 

املثال، باإلضافة إىل ما تقوم به  امللموسة. فعىل سبيل  الدويل بالفعل بعض الخطوات  البنك  اتخذ  الشأن، 

هذه الربامج من أعمال يف “محل العمل”، فإنها أعدت بعض األدوات لخرباء التقييم مثل املذكرات اإلرشادية 

واالستبيانات لتقديم أمثلة ومعلومات عن كيفية التقييم األفضل لالشتمال املايل. ومن املمكن اتخاذ مبادرات 

املايل ضمن  االشتمال  “لدمج  املايل  االشتمال  بشأن  العرشين  عمل مجموعة  لدعوة خطة  استجابة  أخرى 
جميع أنواع تقييمات القطاع املايل.”68

التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي )فاتف( والهيئات 
اإلقليمية التي على نمط مجموعة العمل المالي 

الرئيسية األخرى لألسباب  املعايري  تختلف تقييمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن تقييمات 

التالية: 

• وجود نطاق أكثر اتساعاً من هيئات خرباء التقييم. ومن املمكن القيام بتقييمات مكافحة غسل األموال 	

الدويل، والبنك  النقد  التي عىل نمطها، وصندوق  وتمويل اإلرهاب من خالل فاتف، والهيئات اإلقليمية 

الدويل. ويتم القيام بجميع التقييمات يف مقابل نفس املعايري وباستخدام نفس املنهجية. 

67  عىل سبيل املثال، يقوم خرباء التقييم بتقييم ما إذا قامت البلدان بتصميم وتنفيذ آليات تتيح مستوى مناسب من الحماية املنهجية 
للمودعني.

68  يأتي منطوق الخطوة العملية السابعة التي وردت يف خطة عمل االشتمال املايل التي وافق عليها زعماء دول مجموعة العرشين يف قمة 
سيول عىل هذا النحو:

  دمج االشتمال املايل ضمن جميع أنواع تقييمات النظام املايل: اعرتافاً بالعالقة التكاملية بني االستقرار املايل والسالمة املالية واالشتمال 
ضمن  املايل  االشتمال  دمج  طريقة  تحسني  إىل  املعنية  والدولية  الوطنية  والهيئات  الحكومات  العرشين  مجموعة  زعماء  دعا  املايل، 

تقييمات أداء النظام املايل.
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• االعرتاف املتبادل بالتقييمات. هناك اتفاق رصيح ورسمي بني “أرسة” فاتف والبنك الدويل وصندوق 	

النقد الدويل أن تقييمات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يتم عرضها عىل الهيئات املعنية كتقييمات 

متبادلة، ومن املمكن أن تصبح تقييمات فاتف والهيئات اإلقليمية التي عىل نمطها تقارير بشأن التقيد 

باملعايري والقوانني بناًء عىل استعراض شكيل لها. 

• العالقات املتميزة مع برامج تقييمات القطاع املايل وتقارير التقيد باملعايري والقوانني. تمثل قواعد مكافحة 	

غسل األموال وتمويل اإلرهاب مجموعة املعايري الوحيدة التي تندرج تحت برامج تقييمات القطاع املايل وتقارير التقيد 

هذه  بشأن  التقييمات  وأحدث  وتحديثاتها  التقييمات  هذه  بني  إلزامية  روابط  بشأنها  يوجد  التي  والقوانني  باملعايري 

القواعد. 

إضافة إىل ذلك، وكعنرص بالغ األهمية من الناحية العملية بالنسبة للبلدان موضوع التقييم، قامت فاتف 

بتطبيق إجراءات يتم بموجبها تحديد جهات االختصاص التي تعاني من قصور إسرتاتيجي للجمهور )يتم 

تحديد ذلك عىل نطاق واسع من خالل تقييمات قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتقييمات 

املتبادلة(. وهذا من شأنه إثارة املخاطر بشأن النتائج املستخلصة يف التقييمات املتبادلة لفاتف. 

تحليل  إىل  نمطها  عىل  التي  اإلقليمية  للهيئات  املتبادلة  والتقييمات  لفاتف  الحالية  املنهجية  تدعو  وال 

رصيح لالشتمال املايل، إن كان مالئماً، ال سيما يف سياق فعالية نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

)عىل الرغم من أنها ال تستبعد هذا التحليل(. وعىل الرغم من توفري دورات تدريبية متزايدة لخرباء التقييم 

كي يتمكنوا من تقييم الفعالية، فإن ذلك ال يتم إال بناًء عىل توصية لكل حالة عىل حدة. ونتيجة لذلك، لم 

تظهر صورة شاملة بشأن كيف يمكن لزيادة االشتمال املايل تحسني فعالية نظام مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب يف مجمله. ومن املمكن أن تتيح املناقشات املتواصلة يف إطار فاتف بشأن املسألة األوسع 

نطاقاً الخاصة بالفعالية يف تقييم النظم القطرية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فرصة لطرح هذا 

املوضوع يف إطار االستجابة لدعوة مجموعة العرشين لدمج االشتمال املايل ضمن “جميع أنواع” تقييمات 

القطاع املايل. 

وتعترب التقييمات املتبادلة ناجحة إىل حد ما نظراً لوجود ضغوط فعالة من األقران، وخضوع جهات 

أدلة  وهناك  فاتف.  لتوصيات  امتثالها  مدى  لتحسني  اقتصادية  وغالباً  سياسية  لضغوط  االختصاص 

وشواهد متواترة عىل أن هذا االهتمام أدى إىل قيام بعض البلدان بتبني نهج بالغ التشدد عند تنفيذها لهذه 

التوصيات. وكما أشار لويس كورال )2010( رئيس فاتف آنذاك: “...ربما أدى هيكل اإلنفاذ الفريد لدى 

فاتف إىل تشجيع الجهات التنظيمية والترشيعية إىل اتباع معايري فاتف عىل نحو أكثر تشدداً وبدون أخذ يف 

الحسبان نوعية العمالء املتصّورين وفق مصطلح “االشتمال املايل”. 

ويف هذا السياق، يبدو أنه من املهم أن تأخذ إجراءات ومنهجية التقييم يف االعتبار )1( مخاطر االستبعاد املايل، )2( املخاطر 

واملنافع املتغرية التي ستنشأ عن زيادة االشتمال املايل، و)3( أهمية السياق القطري، وخاصة، موقف البلدان التي تعاني 

من ارتفاع معدالت االستبعاد املايل وتدني القدرات التنظيمية واإلرشافية. وسيساعد االهتمام بمحاور الرتكيز املشار إليها يف 

مواجهة التقييمات املتبادلة لفاتف بدالً من وجود تنظيم يعمل عىل استدامة االستبعاد املايل. وسيكون ذلك تحدياً أساسياً 

عند االستجابة لدعوة مجموعة العرشين. 
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