
  الحديث عن التمويل المسؤول في األخبار في يكثر

 هذه األيام1 بينما تواصل تداعيات الممارسات 

المتحدة  الواليات  في  المسؤولة  غير  المالية  والمنتجات 

واألسواق المتقدمة األخرى تأثيرها على التمويل العالمي. 

النظام  انهيار  في  دوراً  التنظيمي لعب  أن الفشل  وال ريب 

األزمة  في  المشرقة  الجوانب  أحد  أن  غير  المالي.2 

حالياً  يُوجه  االهتمام  من  مزيداً  أن  هو  العالمية  المالية 

المجالس  في  فالمناقشات  المالي.  المستهلك  لحماية 

التشريعية وفي البنوك المركزية في البلدان ذات األسواق 

حماية  بين  الصلة  على  الضوء  تسلط  المتطورة  المالية 

وكفاءتها.  األسواق  واستقرار  الماليين  المستهلكين 

أولوية  المالي  النظام  وتُعّد استعادة ثقة المستهلك في 

قصوى.

المطروحة  وحلولها  المستهلك  حماية  مشكالت  فهل 

البلدان  في  السياسات  لواضعي  مالئمة  حالياً  للدراسة 

الخدمة  ومقدمي  والمنتجات  األسواق  أن  أم  النامية، 

مذكرة  تسعى  االختالف؟  تمام  مختلفين  والمستهلكين 

السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  إلى  هذه  المركزة  المناقشة 

المستهلك  لحماية  متنوعة  تشخيصات  على  معتمدة 

قامت بها سيجاب في أكثر من 12 بلداً ومشاورات واسعة 

مع الجهات التنظيمية واستعراض لألبحاث والخبرات في 

االشتمال  استقصاء  ونتائج  والنامية  المتقدمة  البلدان 

بأمثلة  وهي تستشهد   3
 .2009 البلدان لسنة  بين  المالي 

مهمة وكذلك شواهد على كفاءتها )حيثما كانت البيانات 

متاحة(.

ترجمة هذه  السياسات هو  واضعي  يواجه  الذي  والتحدي 

تتسم  إنفاذ  وإجراءات  ولوائح  قوانين  إلى  العامة  المبادئ 

تتباين  وسوف  تماماً.  مختلفة  سياقات  في  بالفعالية 

يمر  التي  للمرحلة  وفقاً  الفعلي كثيراً  والتنفيذ  األولويات 

وأهداف  المالي  القطاع  تطوير  مراحل  من  بلد  كل  بها 

االشتمال المالي والقدرة التنظيمية وخبرة المستهلكين 

االستهالكية.4  والثقافة  الرسمي  التمويل  استخدام  في 

والتركيز على مخاطر البلد الظاهرة وسياقها مهم جداً، 

تبني  ما يكون  فنادراً  والمراحل.  التوقيت  النظر عن  بغض 

قوانين ولوائح تنظيمية بالجملة من أماكن أخرى مالئماً، 

نظراً الختالف السياقات الثقافية والقانونية واالقتصادية. 

التطبيق  على  المعنية  التنظيمية  الجهة  قدرة  أن  كما 

واإلشراف ذات أهمية حاسمة أيضاً. فكثير من البلدان التي 

تواجه  زالت  ما  الخدمات  من  محرومة  كبرى  أسواق  بها 

على  الكافية  التحوطية/االحترازية  الرقابة  في  متاعب 

التنظيمية  القدرة  تكون  فعندما  المالية.  المؤسسات 

المستهلك  حماية  على  التركيُز  سيحّول  هل  محدودة، 

المواردَ بعيداً عن الوظائف األساسية األخرى؟

 تنظيم حماية المستهلك 
في البيئات ذات اإلمكانية المتدنية 

للحصول على الخدمات المالية: فرص 
لتشجيع التمويل المسؤول

رقم 60
فبراير/شباط 2010

 لورا بريكس 
وكاثرين ماكي

تعّرف هذه الدراسة التمويل المسؤول بأنه تقديم خدمات مالية لألفراد على نحو شفاف ومنصف. ينصب التركيز على المنتجات والعمليات والسياسات التي   1
توازن كما ينبغي بين مصالح المستهلكين ومصالح مقدمي الخدمة وتتجنب المعاملة الضارة أو الجائرة. ويتم تشجيع التمويل المسؤول من خالل إجراءات 

قد تشتمل على لوائح تنظيم حماية المستهلك، وقوانين ومعايير الصناعة أو مقدمي الخدمة، وتحسين قدرة المستهلكين المالية.

في 2007، قال إدوارد غرامليش، العضو السابق بمجلس محافظي االحتياطي الفيدرالي األمريكي: “في السوق الممتازة التي ال نحتاج فيها إال إلى قليل من   2
اإلشراف، لدينا درجة كبيرة من اإلشراف. وفي سوق الدرجة الثانية التي نحتاج فيها إلى اإلشراف حاجة ماسة، تقدم معظم القروض تحت قدر ضئيل جداً من 

اإلشراف. األمر يشبه مدينة بها قانون جنائي، ولكن ال يوجد رجال شرطة في الحي”.

استجابت جهات تنظيمية من 129 بلداً نامياً ومتقدماً لهذا المسح السنوي فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات وتقديمها والمشهد التنظيمي بصورة عامة.   3
وتم نشر نتائج هذا المسح في سيجاب 2009ج.

ثقافة الفاعلية في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تجعل بعض اإلجراءات تنجح هناك وإن كان احتمال نجاحها ضعيفاً حتى في البلدان المتقدمة   4
األخرى، ناهيك عن المجتمعات التي قّلما يدافع فيها المواطنون ـ والفقراء على األخص ـ عن حقوقهم ويشتكون.
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وتصف مذكرة المناقشة المركزة هذه الممارسات الحالية، 

وتقّيم خيارات تصميم وتطبيق قواعد حماية المستهلك 

األساسية، مع التركيز على البيئات ذات اإلمكانية المتدنية 

المالية. وتشتمل المذكرة على  للحصول على الخدمات 

ما يلي:

حزمة من قواعد حماية المستهلك األساسية تعالج   •
المشكالت التي يواجهها المستهلكون األكثر فقراَ، 

الرسمي،  التمويل  استخدام  في  الخبرة  محدودو 

وتتالءم مع البيئات ذات إمكانية الحصول المتدنية، 

الحصول  من  المتدنية  المستويات  ذات  البيئات  أي 

على خدمات مالية رسمية ـ ال سيما بين منخفضي 
الدخل ـ والقدرة التنظيمية المحدودة5

يمكن  التي  التالي”  “الجيل  إجراءات  من  حزمة   •
المنافسة  وازدياد  مع تطور األسواق  تطبيقها الحقاً 

وتعدد المنتجات وتنوعها وتعمق القدرة التنظيمية 

والخبرة.

تحليل للخيارات التنظيمية لتعزيز المبادئ األساسية   •
والمعاملة  )الشفافية  المستهلك  لحماية  الثالثة 

العادلة واالنتصاف الفعال( في البيئات ذات اإلمكانية 

المتدنية للحصول على الخدمات.

مالحظات حول تطبيق ورصد وإنفاذ الحزمة األساسية   •
وحزمة الجيل التالي.

المسؤول  التمويل  لركيزتي  يمكن  كيف  مناقشة   •
اآلخرين )معايير الصناعة وتحسين قدرة المستهلك 

المالية( أن يكمال العملية التنظيمية ويعززاها.

يقدم الملحق )أ( نموذج أداة لمساعدة الجهات التنظيمية 

على تحديد شواغل حماية المستهلك في سوقها وترتيبها 

حسب األولوية ومعالجتها. ويقدم الملحق )ب( معلومات 

وتحليالً لمزايا وعيوب األطر التنظيمية المختلفة لحماية 

المستهلك المالي.

تنظيم حماية المستهلك في البيئات ذات 
اإلمكانية المتدنية للحصول على الخدمات

لماذا يجب على واضعي السياسات التدخل في 

األسواق المالية لحماية المستهلكين؟

تعويض  التنظيمية هو  اللوائح  لوضع  األسباب  أهم  لعل 

الخدمة  مقدمي  بين  المعلومات  في  الطبيعي  التفاوت 

الخدمة  مقدمو  ينشر  فعندما  والمستهلكين.  المالية 

ومربكة  منقوصة  إفصاحات  يقدمون  أو  مضللة  إعالنات 

غير  اختيارات  المستهلكين  اتخاذ  احتمال  يزيد  مثالً، 

تضرهم  قد  منتجات  على  حصولهم  حتى  أو  مالئمة 

)كديٍْن يصعب عليهم سداده(. بل تكون الفرصة أكبر أمام 

مقدمي الخدمة الستغالل معلوماتهم المتفوقة وقوتهم 

منخفضة  المنافسة  مستويات  تكون  عندما  التفاوضية 

في األسواق المحلية.

بحماية  الخاصة  التنظيمية  اللوائح  تسعى  كما 

ومواطن  تحيزات  معالجة  إلى  أيضاً  المالي  المستهلك 

عاتق  على  وتقع  الطلب.  جانب  على  معينة  ضعف 

التعرض  وتجنب  التحوط  مسؤولية  المستهلكين 

هذا  يكون  أن  ويمكن  بحكمة.  واالختيار  لالستغالل 

صعباً على العمالء منخفضي الدخل الذين لديهم خبرة 

تشير الدراسة فيما بعد إلى البيئات ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول على الخدمات، مع اعترافها في الوقت نفسه بأن تطور االشتمال المالي والقدرة   5
التنظيمية ليسا متسقين تمام االتساق دائماً.

اإلطار األول: مبادئ أساسية

مقدمي  سلوك  توجه  أن  ينبغي  أساسية  مبادئ  ثالثة  هناك 

الخدمات المالية، سواء كانوا يخدمون مشتري منازل عديمي 

في  األصغر  التمويل  عمالء  أو  المتحدة  الواليات  في  الخبرة 

الخدمات  مقدمي  على  يشترط  أن  وينبغي  النامية.  البلدان 

المالية: )أ( اإلفصاح عن المعلومات األساسية بصورة واضحة 

)ب(  الصفقة؛  إبرام  وبعد  وأثناء  قبل  المناسبة  المراحل  وفي 

تقديم  )ج(  وأخالقية؛  عادلة  بطريقة  المستهلكين  معاملة 

آليات انتصاف لتسوية األخطاء والشكاوى والنزاعات بفعالية.
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محدودة في التمويل الرسمي وأمامهم خيارات أقل. وقد 

يكونون على قدر محدود من الوعي أو المعرفة أو المهارات 

وهناك  وأخطارها.  وتكاليفها  المنتجات  مالءمة  لتقييم 

لفئة  ينتمي  أو  أنثى  المستهلك  )مثل كون  أخرى  عوامل 

تضاعف  ربما  السائدة(  اللغة  يتحدث  ال  أو  تمييزاً  تواجه 

تحديات حماية المستهلك. كما أن التحيزات المنهجية 

لقراراتهم  واتخاذهم  لخياراتهم  الناس  إدراك  كيفية  في 

المالية يمكن أن تزيد األمور تعقيداً.6 

عرضة  أكثر  الدخل  منخفضو  المستهلكون  يكون  ربما 

قدرة  وأقل  الخدمة  مقدمي  جانب  من  التصرف  لسوء 

تبعات  إن  بل  وليس هذا فحسب،  أنفسهم،  على حماية 

عثراتهم المالية ربما تكون أشد، مما يسفر عن فقدانهم 

دخلهم وأصولهم وقدرتهم على االستهالك. وتشير هذه 

السياسات  واضعي  إلى ضرورة ضمان  العوامل مجتمعة 

المستهلك  حماية  إجراءات  تلبية  التنظيمية  والجهات 

الخبرة على  أو عديمي  الفقراء  الحتياجات المستهلكين 

نحو كاٍف.

ويمكن للوائح التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك أن 

تساهم في تحقيق االشتمال المالي بطرق عدة. فهي تعالج 

التفاوت في المعلومات والعوامل األخرى التي تحد من قدرة 

المستهلكين على تحديد المنتجات األنسب لهم وتجنب 

المنتجات والممارسات الضارة. ويمكن أن يساعد االرتقاء 

بالشفافية والمعاملة المنصفة المستهلكين الجدد على 

كسب الثقة في الخدمات المالية الرسمية. كما يمكنه 

تعزيز كفاءة األسواق وعدالتها بتيسير المنافسة الصحية، 

مما يؤدي إلى تحسين المنتجات والممارسات. وهناك اتفاق 

متناٍم، على األقل في األسواق األكثر تقدماً، على أن فعالية 

المالي  المستهلك  بحماية  الخاصة  التنظيمية  اللوائح 

يمكنها المساهمة في االستقرار المالي على العموم. 

فما أوجه الخلل التي يمكن أن يتعرض لها 

المستهلكون في البيئات ذات اإلمكانية المتدنية 

للحصول على الخدمات؟

رغم التباين الكبير في المشكالت، تشمل قضايا سلوك 

السوق الشائعة: شفافية التسعير وممارسات المبيعات 

في  اإلفراط  من  الحماية  ووسائل  الالئقة  والتحصيالت 

االستدانة، على األخص عندما تشتد المنافسة. وال تظهر 

بمنتجات  يتعلق  فيما  إال  والمشكالت  القضايا  بعض 

الشرسة  البيع  ممارسات  مثل  ـ  اآلخر  وبعضها  معينة. 

وخصوصية البيانات واالنتصاف ـ ينطبق على جميع أنواع 

المنتجات. )انظر اإلطار الثالث(

ما أنواع اللوائح التنظيمية التي تحمي 

المستهلكين الماليين؟

حماية  في  تفيد  واللوائح  القوانين  من  عديدة  أنواع 

عادلة  معاملة  تلقي  على  ومساعدتهم  المستهلكين 

لتنظيمية غير تحوطية/ لوائح  واألساس هو  السوق.  في 

تظهر األبحاث السلوكية التي أجريت مؤخراً أن المستهلكين يستخفون دوماً بمخاطر معينة )مثالً، االفتراضات المتفائلة حول العائدات المستقبلية( ويغالون   6
في تقدير مخاطر أخرى )مثالً، التأمين بالزيادة ضد أحداث مستقبلية معينة(. وهم يعيرون أهمية أكبر للعائدات اآلنية مقارنة بالمستقبلية. كما تكشف 
الدراسات عن ميل المستهلكين إلى المغاالة في تقديرهم الحنكة المالية والمبالغة في ثقتهم بالنصيحة المقدمة من أصحاب السلطة )مثالً، موظف 
القروض أو السمسار(. وربما يكون الميل إلى قبول عرض أسخى من أن يكون حقيقياً سمة عامة، كما يتبين لنا من خالل خدع االستثمار الهرمي المتكررة. 
وعلى الرغم من أن القاعدة البحثية تتكون حتى اآلن من بلدان متقدمة بالدرجة األولى، فإن هناك نتائج مثيرة لالهتمام آخذة في الظهور بشأن المستهلكين 
الفقراء في البلدان النامية. انظر، على سبيل المثال، “كولينز وآخرين” )2009(، “بانيرجي ودافلو” )2006(، “تيواري وآخرين” )2008(، فرص التمويل األصغر )2008(. 

إن مزيداً من مثل هذه األبحاث من شأنه أن يسهم كثيراً في جهود حماية المستهلك التي تبذلها الجهات التنظيمية وواضعو السياسات.

اإلطار الثاني: التمويل المسؤول في البيئات ذات 
اإلمكانية المتدنية للحصول على الخدمات

تعّرف هذه الدراسة التمويل المسؤول بأنه تقديم خدمات مالية 

إستراتيجيات  وتشتمل  ومنصف.  شفاف  نحو  على  بالتجزئة 

تعزيز التمويل المسؤول على اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية 

سبيل  على  والصناعة،  الخدمة  مقدمي  ومعايير  المستهلك 

المستهلكين  وعي  تحسين  ومبادرات  السلوك  مدونة  المثال، 

على  هذه  المركزة  المناقشة  مذكرة  وتركز  المالية.  وقدرتهم 

المالئمة  المستهلك  بحماية  الخاصة  التنظيمية  اإلجراءات 

أي  الخدمات،  على  للحصول  المتدنية  اإلمكانية  ذات  للبيئات 

األماكن ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول على خدمات مالية 

رسمية )على األخص بين األشخاص منخفضي الدخل( والقدرة 

التنظيمية المحدودة.
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سلوك  تحكم  المستهلك  بحماية  خاصة  احترازية 

مستخدمي  نحو  الخدمة  مقدمو  يتبعه  الذي  السوق7 

هذه  تضع  أن  هو  المثالي  والوضع  المالية.  الخدمات 

تشمل  للمنتجات  وخصائص  للممارسات  قواعد  الالئحة 

منتجات  يقدمون  الذين  الخدمة  مقدمي  أنواع  جميع 

الخاصة  التنظيمية  الالئحة  وتركز  متشابهة.  وخدمات 

بحماية المستهلك بشكل رئيسي على المنتجات، فيما 

تسعى اللوائح التحوطية للحفاظ على السالمة المالية 

ومالءة المؤسسات والنظام المالي بشكل عام. وتساهم 

وإن كان  المستهلك،  في حماية  أيضاً  التحوطية  اللوائح 

ذلك بمحاولتها منع الخسائر من جانب المودعين الصغار 

الذين  الموثوقين  الخدمة  مقدمي  وتشجيع  البسطاء 

الخدمات  على  للحصول  موثوق  سبيل  إتاحة  يمكنهم 

المالية على مر الوقت.9،8 وتحقق بعض القواعد الخاصة 

بحماية المستهلك أهدافاً تحوطية وغير تحوطية )مثالً، 

من  كل  حماية  إلى  تهدف  التي  الطائش  اإلقراض  قواعد 

المقرضين والمقترضين من الوقوع في المتاعب(. كما أن 

إنفاذ القوانين واللوائح األخرى )مثالً، التي تحكم االحتيال 

عقوبات  خالل  من  المصرفية(  والّسرية  المالية  والجرائم 

بحماية  تتعلق  أبعاد  أيضاً  له  يكون  ربما  وجنائية  مدنية 

بونزي  مشاريع  اكتشاف  عند  يحدث  كما  المستهلك، 

الوهمية االحتيالية ووقفها. وتستطيع اللوائح التنظيمية 

كتلك  ممارسات  كبح  المنافسة،  أساس  على  الموجهة 

التي تضع عوائق غير معقولة أمام التحّول من مقدم خدمة 

يشير سلوك السوق )أو سلوكيات العمل( هنا إلى التفاعل بين مقدم الخدمة والمستهلك. في حين أنه من الممكن أن تحكم اللوائح التنظيمية أيضاً أبعاداً   7
سلوكية أخرى، مثل تفاعل مقدمي الخدمة مع بعضهم بعضاً أو مع المستثمرين، فإن هذه الدراسة تركز على سلوك السوق الموجه إلى المستهلك.

يشير هذا التمييز إلى طبيعة الالئحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك ال محّل اإلنفاذ. ومعظم اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك من   8
هذا القبيل تشرف عليها وتتولى إنفاذها جهات تنظيمية حريصة.

اإلجراءات األخرى مثل التأمين على الودائع تفيد أيضاً في حماية المستهلكين.  9

اإلطار الثالث: ما الضرر الذي يمكن أن يقع؟

شواغل حماية المستهلك المشتركة النمطية

•  شفافية المنتجات. المستهلكون ال يفهمون التكلفة 
اإلجمالية للخدمة، وهو ما يمكن أن تفاقمه اإلعالنات 

الخادعة والخط بالغ الصغر والشروط المعقدة والموظفون 

غير المدربين تدريبا كافياً، الخ. 

•  المغاالة في األسعار. يتم تحميل المستهلكين مصاريف 
وعموالت إضافية غير جائزة أو قانونية. 

•  ممارسات البيع. يواجه المستهلكون طرق بيع شرسة في 
إطار البيع من الباب للباب أو العروض محددة المدة.

•  عدم كفاية الوثائق. المستهلكون ال يحصلون على نسخ من 
العقود أو اإليصاالت، الخ.

•  السرية واألمن واإلذن بإطالع الغير. المستهلكون ال يمكنهم 
التأكد من معاملة بياناتهم الشخصية على نحو مالئم.

•  االنتصاف. المستهلكون ال يعلمون أن من حقهم الشكوى 
أو الحصول على حّل لألخطاء. وربما يعلمون أن هذا من 

حقهم، ولكنهم ال يعلمون كيف يشتكون وأين. وقد يعلمون 

كيف يشتكون وأين، ولكن ال يحصلون على تصحيح للوضع 

بالشكل المناسب. 

شواغل مرتبطة بمنتجات معينة

•  منتجات الودائع. تآكل مدخرات المستهلكين نتيجة الرسوم 
الخفية، أو ضياع الودائع بسبب االحتيال.

•  منتجات اإلقراض. المستهلكون ال يفهمون شروط 
وأحكام عقد القرض )مثالً، ماذا يحدث في حالة التأخر 

في الدفع أو التخلف عن السداد( أو يدفعون سعراً مرتفعاً 

أو يستدينون أكثر مما يطيقون أو يتعرضون لموظفي 

قروض يطلبون “هدية” إلتمام معاملة القرض أو للتوصية 

بقرض أكبر أو لتعجيل الموافقة على القرض أو يتعرضون 

للتخويف أو اإلساءة أو اإلهانة من جانب موظفي/وكالء 

التحصيل.

•  خدمات المدفوعات. المستهلك يحول المال إلى الشخص 
أو الهاتف الجوال غير المقصود، وال يعلم كيف يصحح 

هذا الخطأ، أو أنه يفقد رقم هويته الشخصية، أو أن أحد 

المحتالين يستولي على هذا الرقم إلكترونياً.

•  التأمين. المستهلكون ال يفهمون ـ أو ال يحصلون على ـ 
مزايا الوثيقة )مثالً، ال يحصلون على المزايا كاملة عندما 

يموت أحد أفراد األسرة( أو ال يدركون أن تكلفة القرض تشمل 

تأميناً ائتمانياً على الحياة، ومن ثم فهم يدفعون أكثر من 

المتوقع وال يستفيدون من التأمين. 
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إلى آخر، والذي يمكن أن يكون له عواقب سلبية على كل 

من المستهلكين والمتنافسين في السوق. نتيجة لذلك، 

فإن المسؤولية عن حماية المستهلك في كثير من البلدان 

تكون مشتركة بين العديد من الجهات التنظيمية المالية 

وغير المالية وأجهزة اإلنفاذ.

أي مستهلكين؟ 

بحماية  الخاصة  التنظيمية  الالئحة  تسعى  عادَة، 

المستهلك إلى حماية جميع مستهلكي التجزئة.10 وربما 

أو  لالستغالل  عرضة  األكثر  للشرائح  خاص  اهتمام  يعار 

للمعاملة الجائرة. وفي كثير من البلدان النامية، حيث يعد 

ربما  المالية،  السياسة  أهداف  أبرز  من  المالي  االشتمال 

كون إحدى المجاالت ذات األولوية هي المستهلكين قليلي 

الخبرة )مثالً، المبتدئون تواً في استخدام التمويل الرسمي(، 

وهو ما يرتبط غالباً بالدخل المنخفض ومستويات التعليم 

المنظور  األساسية  السوق  شريحة  هي  وهذه  المتدنية. 

فيها في مذكرة المناقشة المركزة الحالية. وثّمة مشكلة 

الخيارات  قلة  هي  المستهلكون  هؤالء  يواجهها  جوهرية 

المتاحة من حيث الخدمات المالية الرسمية جيدة النوعية 

لمساعدتهم على إدارة حياتهم المالية المعقدة.11 

السياسات  واضعو  يعطيها  ربما  أخرى  شريحة  وهناك 

المنخفضة.  المنتظمة  الرواتب  ذوي  العمال  أولوية تشمل 

إنها شريحة الطبقة الوسطى الطامحة التي تشهد نمواً 

عكس  على  ـ  الفئة  فهذه  البلدان.  بعض  في  جداً  سريعاً 

أمامها  ألن  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  مستضعفة  ـ  الفقراء 

والبرازيل  روسيا  مثل  بلدان،  ففي  ينبغي.  مما  أكثر  خيارات 

وجنوب أفريقيا والهند، وفي ظل االرتفاع الكبير في اإلقراض 

المنتظمة  الرواتب  ذوي  العمال  على  تنهمر  االستهالكي، 

العروض االئتمانية ويتعرضون لتكتيكات بيع شديدة الضغط 

تستغل خبرتهم المحدودة في التمويل الرسمي. وعادة ما 

تكون هذه الشريحة من السوق غير مستعدة لفرز الخيارات 

واتخاذ اختيارات جيدة وتجنب االستدانة بما يفوق طاقتها. 

ذات  السوق  السياسات وهم يحددون شرائح  واضعي  وعلى 

ـ  وجه  أحسن  على  ـ  يمكنهم  كيف  يدرسوا  أن  األولوية 

الظروف  تتناسب مع  المستهلك  إجراءات لحماية  تصميم 

المعينة لهذه الشرائح بحيث تكون هذه اإلجراءات فعالة.

ما العالقة بين االشتمال المالي وحماية 

المستهلكين منخفضي الدخل؟ 

على الرغم من أن قادة الصناعة والصحفيين واألكاديميين 

يناقشون الشواهد المتاحة مناقشة حامية، فإن معظمهم 

اآلن يسّلم بأن الحصول على خدمات تمويل رسمية متنوعة 

من شأنه تحسين رفاهية الفقراء. والحقيقة أن الحصول 

على خدمات مالية جيدة التصميم يمكنه أن يجلب منافع 

على  فالقدرة  الفقيرة.  المعيشية  لألسر  كبرى  وقائية 

االستفادة من إيداع المدخرات أو الحصول على قرض من 

الفقراء  يمكنها مساعدة  مثالً،  موثوقة،  مالية  مؤسسة 

بيع  إلى  دون اضطرارهم  األزمات، كالمرض،  على مواجهة 

ما يملكونه من أصول.12 

وهكذا ينبغي أن تحرص الجهات التنظيمية في البيئات ذات 

الخدمات حرصاً خاصاً  المتدنية للحصول على  اإلمكانية 

على أال يترتب على تكلفة االمتثال للقواعد الخاصة بحماية 

منخفضي  العمالء  خدمة  تفقد  أن  الجديدة  المستهلك 

المسؤولين،  الخدمة  لمقدمي  بالنسبة  جاذبيتها  الدخل 

الفقراء  “حماية  هي  مقصودة  غير  تبعة  عليه  يترتب  مما 

يعني  أال  الوقت نفسه، يجب  السوق”. في  بإخراجهم من 

ـ حصول العمالء الذين ال  هدف االشتمال المالي ـ ضمناً 

يتعاملون مع البنوك على معايير سالمة وجودة متدنية.

بعض البلدان يعرف نطاق مستهلكي التجزئة بحيث يشمل األعمال الصغيرة جداً، بينما يقصر بعضها اآلخر التعريف على األشخاص الطبيعيين.  10

مثالً، قام كولينز وآخرون )2009( بجمع اليوميات المالية لمئات األسر الفقيرة في بنغالديش والهند وجنوب أفريقيا فوجدوا أن األسر المعيشية استخدمت في   11
المتوسط 8-10 أدوات مالية على مدار العام، بما في ذلك آليات االدخار والقروض والتحويالت والتأمين. وتلقي هذه الدراسة الضوء على أحد االعتبارات األساسية 
في الالئحة التنظيمية: وهو أن الفقراء يتمكنون من االستفادة من أدوات مالية ربما تبدو منخفضة الجودة بشكل غير مقبول لألطراف الخارجية كالجهات 

التنظيمية. وتقليص خياراتهم ينبغي أن يتم بحرص شديد.

انظر، على سبيل المثال، “كولينز وآخرين” )2009(.  12
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مباشرة  تكاليف  عليها  تترتب  التنظيمية  فاللوائح 

التنظيمية  الجهات  تتحملها  بديلة  فرصة  وتكاليف 

الرصد  تكاليف  تكون  وربما  والعمالء.  الخدمة  ومقدمو 

من  تقديرها كّمّياً  المباشرة أسهل في  واإلنفاذ  واالمتثال 

منافع تطوير قطاع مالي مسؤول. وهذا قد يغري بتجّنب 

ذات  البيئات  في  الجديدة  التنظيمية  الالئحة  تطبيق 

تمثل  التي  الخدمات،  على  للحصول  المتدنية  اإلمكانية 

فيها قدرة الجهات التنظيمية أو تكاليف معامالت خدمة 

وهناك كثير  الدخل، قضايا كبيرة.  األشخاص منخفضي 

إنفاذ  سيتم  هل  نفسها:  تطرح  المعقولة  األسئلة  من 

بشكل  المستهلك  بحماية  الخاصة  الجديدة  القواعد 

كاٍف لتحقيق فوائدها المرجوة؟ هل سيتم تمرير تكاليف 

الفقراء  إمكانية حصول  يعوق  مما  العمالء،  إلى  االمتثال 

على الخدمات؟ هل سيجد مقدمو الخدمة تكلفة االمتثال 

عن  اإلفصاح  تشمل  )التي  األساسية  السلوك  لقواعد 

والتحصيل  اإلعالن  العدالة في  أو  واضحة  بألفاظ  السعر 

أو االنتصاف( مرهقة جداً بحيث تثنيهم عن خدمة من ال 

يتعاملون مع البنوك؟ هناك شواهد قليلة توحي بأن حماية 

المستهلك األساسية ستشكل عقبة كبيرة أمام تقديم 

مقدمي الخدمة المسؤولين منتجاٍت وخدماٍت مالئمة.

إقراض  تكلفة  وهي  الشائكة  القضية  نتناول  بنا  فهيا 

الفقراء. يستطيع واضعو السياسات المعنيون بمقدمي 

على  المخادعة  واإلعالنات  التكلفة  مرتفعي  الخدمة 

على  قياسية  إفصاح  متطلبات  فرض  )أ(  المثال:  سبيل 

توعية  )ب(  السوق،  في  االئتمان  خدمة  مقدمي  جميع 

المستهلكين بحقهم في الحصول على هذه المعلومات، 

)ج( إيجاد خطوات إنفاذ فعالة التكلفة. واألرجح أن األطراف 

تُدفع  التي  االمتثال  تكاليف  ستجد  المسؤولة  الفاعلة 

والتوقيعات،  النماذج  تصميم  )إعادة  واحدة  ولمرة  مقدماً 

مجدية.  الخ(  الجديدة،  القواعد  على  الموظفين  وتدريب 

يتبعون  الذين  الخدمة  مقدمي  لمعظم  بالنسبة  ولكن 

نموذج أعمال يعتمد على التسعير غير الشفاف والرسوم 

لتحقيق الربحية، فمن الممكن أن يجعل النظام الجديد 

من غير الممكن الحفاظ على خدمة هذه السوق.

فهل هذه خسارة من منظور االشتمال المالي؟ في العادة 

هي ليست خسارة، هذا إذا كان الهدف هو التمويل المسؤول 

الذي توازن فيه ممارسات السوق والمنتجات بين مصالح 

القواعد  تحمي  أن  وينبغي  وعمالئهم.  الخدمة  مقدمي 

اإلمكانية  ذات  البيئات  في  المستهلك  بحماية  الخاصة 

المتدنية للحصول على الخدمات مصالح المستهلكين، 

العادلة.  والمنافسة  الجودة  ذات  الخدمات  تشجيع  مع 

وخروج مقدمي الخدمة منخفضي الجودة، الذين يتسمون 

أو الذين يسعون إلى تعظيم األرباح على  بالخداع والجور 

المدى  طويلة  قيمة  تحقيق  حساب  على  القصير  المدى 

للعمالء والمساهمين، هو في الحقيقة عادة ما يكون هدفاً 

أساسياً من أهداف مثل هذه اللوائح التنظيمية. 

فمن أين نبدأ؟ نهج متدرج محدد الهدف 

في عدد صغير، وإن كان متنامياً، من بلدان األسواق النامية 

والناشئة، طور واضعو السياسات لوائح تنظيمية مبتكرة 

وفعالة خاصة بحماية المستهلك. واتبعوا في ذلك نهجاً 

جديدة  قواعد  مراحل،  وعلى  مطبقين،  متدرجاً،  متناسباً 

وألولويات  المستهلك  تواجه  معينة  لمخاطر  تستجيب 

المعني.  البلد  في  التنظيمية  وللقدرة  المالي  االشتمال 

وبقولنا متناسب ومتدرج نعني االستجابات التنظيمية التي 

تصاغ في ضوء: )أ( طبيعة ومدى المشكالت بالغة األهمية؛ 

)ب( منافع أو تبعات عدم التصرف )بالنسبة للمستهلكين 

القواعد  تكاليف  )ج(  ككل(؛  والسوق  الخدمة  ومقدمي 

الجديدة المترتبة بذلك على مقدمي الخدمة وكيف يمكن 

أن تؤثر هذه القواعد على رخص التكلفة والتوافر عموماً 

بالنسبة لمقدمي الخدمة موضوع التغطية والمنتجات؛ 

اللوائح  لتطبيق  السياسية  واإلرادة  اإلشرافية  القدرة  )د( 

التنظيمية وإنفاذها.13 وينبغي على واضعي السياسات في 

“تُستخدم كلمة “متكافئ” أو “نسبي” بطريقة مختلفة في سياقات مختلفة. فمثالً، بالنسبة لهيئة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة: “يجب أن تكون   13
التكاليف  الشأن  اعتبارنا عند إصدار أحكام في هذا  نأخذ في  ورائها: فنحن  المتوقعة من  المنافع  الصناعة متكافئة مع  التي نفرضها على هذه  القيود 
المقترحة”.  التنظيمية  للمتطلبات  والمنفعة  التكلفة  تحليل  نستخدمها  التي  الرئيسية  األساليب  بين  ومن  والمستهلكين.  الشركات  على   المترتبة 

.http://www.fsa.gov.uk/Pages/about/aims/principles/index.shtml
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للحصول على الخدمات  البيئات ذات اإلمكانية المتدنية 

عدم الشعور بضرورة التوصل إلى نهج يعالج كل شيء أو 

ال شيء، أو القيام بأعمال كثيرة للغاية بسرعة كبيرة جداً. 

فإذا كانت القدرة التنظيمية على الرصد واإلنفاذ محدودة، 

فمن شأن تطبيق نظام جديد طموح بشكل مبالغ فيه أن 

يسفر عن توقعات يصعب تحقيقها.

يؤكد كيف يمكن التخاذ خطوات  وهناك مثال من كمبوديا 

خدمات  لتوفير  األساس  يضع  أن  نسبياً  بسيطة  أولى 

الحقوق  ويوفر  وذات كفاءة،  وتنافسية  مالية بطريقة عادلة 

المالية  المنتجات  حاالت  ويقلل  للمستهلكين  األساسية 

والممارسات الخادعة أو الجائرة أو المربكة. ويخدم مقدمو 

خدمات التمويل األصغر الكمبوديون عمالء أكثر بكثير ممن 

تخدمهم البنوك التجارية. ففي البداية لم يكن مطبقاً غير 

القليل من القواعد التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، 

فبدأ البنك المركزي بتحديد ما كان يراه مشكلة كبرى تواجه 

طبق  ثم  الشفاف،  التسعير  وهو  الصغرى،  القروض  عمالء 

قواعد بسيطة لحساب تكلفة القرض واإلفصاح عنها. وقد 

تطلبت هذه الصيغة استخدام طريقة الرصيد المتناقص بدالً 

من النسبة الثابتة لحساب الفائدة )الشائعة في كثير من 

أسواق التمويل األصغر(. ويرجع الفضل في ذلك بصورة كبيرة 

التنظيمية حيث عملت على تخفيض تكلفة  إلى الخطوة 

اإلقراض آنذاك على المستهلكين وزيادة المنافسة )سيجاب 

2009أ وكالرك 2006(. وقد أرست هذه الخطوة األولى أساساً 

جيداً، تستطيع كمبوديا اآلن أن تبني عليه مزيداً من القواعد 

الخاصة بحماية المستهلك حسب الحاجة.14 

ما  غالباً  باألعباء  المثقلين  السياسات  واضعي  أن  والواقع 

ليخرجوا  السوق  في  صريح  فشل  يحدث  حتى  ينتظرون 

استباق  عدم  ولكن  له.  استجابًة  تنظيمية  بإجراءات 

المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي يتسبب في عدم 

النظام  بكل من  وإلحاق ضرر مستقبلي محتمل  الكفاءة 

توسعاً  تشهد  التي  األسواق  ففي  األفراد.  والمستهلكين 

سريعاً في الحصول على القروض االستهالكية، على سبيل 

المثال، ربما تكون اإلجراءات الوقائية هي النهج األقل تكلفة 

على المدى الطويل من خالل منع انتشار التأخر في السداد 

والتخلف عنه. ووضع قواعد واضحة في البداية من شأنه 

كفاءات  تحقيق  المسؤولين  الخدمة  لمقدمي  يسمح  أن 

ونماذجهم  أنظمتهم  على  واحدة  لمرة  تغييرات  بإدخال 

وتدريب موظفيهم بناًء على الالئحة التنظيمية الجديدة.

1999، طبق واضعو السياسات استثناًء لقانون الربا بهدف كبح  وتقدم لنا جنوب أفريقيا مثاالً آخر على التنظيم النسبي المتدرج ألسواق االئتمان. ففي   14
الممارسات اإلشكالية من قبل مقدمي خدمات االئتمان، مع تشجيع النمو السوي لالئتمان المقدم للقطاعات المحرومة من الخدمات في الوقت نفسه. 
وفي 2005، ُسن “قانون االئتمان الوطني” األكثر شموالً، مما أسفر عن إنشاء جهاز يسمى الجهاز الوطني لتنظيم االئتمان، وإضافة أحكام لمواجهة المخاطر 

والمشكالت اإلضافية التي تبرز في السوق سريعة النمو.

اإلطار الرابع: الشروع في العمل: بعض األسئلة الرئيسية 

أي قطاعات المستهلكين بالتحديد التي هي عديمة الخبرة أو   •
عرضة لالستغالل بوجه خاص؟

المستهلك،  بحماية  الخاصة  الكبيرة،  المشكالت  هي  ما   •
الموجودة في أسواقنا االئتمانية؟ 

غير  بالمنتجات  يتعلق  فيما  تظهر  مشكالت  هناك  هل   •
اإليداع،  خدمات  والسداد،  التحويالت  خدمات  مثل  االئتمانية 

والتأمين؟

أنواع  أي  وجدت؟  إن  بها،  المعمول  التنظيمية  اللوائح  ما   •
قواعد خاصة بحماية المستهلك )متطلبات إفصاح، معايير 

ذات  والممارسات  المنتجات  على  قيود  العادلة،  للمعاملة 

الضرر المحتمل، آليات انتصاف، الخ( أنسب للمشكالت التي 

لوحظت؟

ما البدائل غير التنظيمية )مثالً، معايير الصناعة أو اإلجراءات   •
الخاصة بتوعية المستهلك والقدرة المالية( التي يمكنها أن 

تكّمل الالئحة التنظيمية الجديدة أو تكون عوضاً عنها؟

هل هناك أنواع معينة، من مقدمي الخدمة أو المنتجات تمثل   •
حصة غير متكافئة من المشكالت؟

الالئحة  على  تشرف  أن  ينبغي  التي  الجهات  أو  الجهة  ما   •
التنظيمية الخاصة بسلوك السوق؟ كيف يمكن ضمان القدرة 

الكافية لهذا الدور الموسع؟
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اللوائح  من  عريضتين  حزمتين  الخامس  اإلطار  يعرض 

التنظيمية يسترشد بهما في وضع قواعد خاصة بحماية 

وفي  بلد  كل  بيئة  مع  خصيصاً  تتناسب  المستهلك 

التنظيمية. ولكن من المهم أن نؤكد أن أي  الموارد  توزيع 

البيئات  جميع  في  يفيد  لن  النوع  هذا  من  منمط  تحديد 

وال مع كل المنتجات. فقضايا حماية المستهلك والقدرة 

التنظيمية في أي بلد ربما تكون في مرحلة مختلفة تماماً 

للمنتجات  بالنسبة  عنها  االئتمانية  للمنتجات  بالنسبة 

البلدان  ستطبق  الحاالت،  من  كثير  وفي  مثالً.  التأمينية 

أنواع  لمختلف  منفصل  بشكل  اإلطار  هذا  األرجح  على 

المنتجات ومقدمي الخدمة. وفي جميع األحوال، ستعتمد 

القائم.  والتنظيمي  القانوني  إطارها  على  البلدان  هذه 

لتقييم  منطلق  توفير  هو  الحزمتين  هاتين  من  فالهدف 

القواعد الخاصة بحماية المستهلكين منخفضي الدخل 

التي يحتمل أن تالئم مختلف مراحل تطور السوق والقدرة 

التنظيمية.

وثيقة  األساسية  األحكام  على  تشتمل  األولى  فالحزمة 

على  للحصول  المتدنية  اإلمكانية  ذات  بالبيئات  الصلة 

وأقل تكلفة  أقل تعقيداً  الخدمات. وهذه القواعد عموماً 

في تنفيذها، كالً بالنسبة للجهات التنظيمية والصناعة. 

كما أنها تثير قدراً أقل من مخاطر قيام عوائق غير مقصودة 

أمام نمو كل من مقدمي الخدمة المسؤولين والخدمات.

أما الحزمة الثانية فتشتمل على إجراءات يمكن تنفيذها 

المنافسة  واشتداد  السوق  تطور  مع  الحقاً  مراحل  على 

تعّد  وكقاعدة،  المنتجات.  وتنوع  الخدمة  مقدمي  وازدياد 

تطبيقها  في  أكثر صعوبة  أو  تكلفة  أكثر  اإلجراءات  هذه 

وإنفاذها، حيث تتطلب درجة أكبر من القدرة التنظيمية. 

تطورت  كلما  يحدث  لما  أعمق  فهماً  تتطلب  أنها  كما 

بين  الصحيح  التوازن  إحداث  أجل  من  وذلك  الصناعة، 

مواجهة  في  والحماية  الخدمات  على  الحصول  إمكانية 

المخاطر الناشئة.

ثالثة أهداف جوهرية لحماية المستهلك

إن أي إطار سياسة خاصة بحماية المستهلكين الماليين 

في البيئات ذات اإلمكانية المتدنية للحصول على الخدمات 

ينبغي أن يركز أوالً على ثالثة أهداف عامة:15 

الشفافية: العمالء يعرفون ما يحصلون عليه.  .1
المعاملة العادلة: معاملة العمالء بطريقة عادلة   .2

وعدم بيع خدمات مالية غير مناسبة أو ضارة لهم.

نحو  على  العمالء  شكاوى  حل  الفعال:  االنتصاف   .3
عادل.

الشفافية

قضايا الشفافية في األسواق ذات اإلمكانية المنخفضة 

للحصول على الخدمات. توفر قواعد الشفافية الهادفة 

ذات  وهي  األساسية.  الحزمة  عليها  تقوم  التي  القاعدة 

القطاع  سياسات  واضعي  أولويات  بين  كبيرة  أهمية 

المنخفضة  اإلمكانية  ذات  األسواق  من  كثير  في  المالي 

القواعد  إلى  الحاجة  وتكتسب  الخدمات.  للحصول على 

أهمية خاصة عندما يكشف رصد ومراقبة السوق عن فهم 

أو  المنتجات  وأحكام  لشروط  المستهلكين  بين  ضعيف 

منافسة شرسة أو أعداد كبيرة من العمالء حاصلين على 

قروض من جهات إقراض متعددة أو ديون حصلت عليها أسر 

معيشية وغير قادرة على تحملها.

فبالنسبة للمنتجات االئتمانية، تشير مجموعة متنوعة من 

الشواهد إلى أن اإلفصاح الشفاف عن شروط القرض يمكنه 

االقتراض، وهو ما يمثل هدفاً  أن يساهم في تقليل تكاليف 

البلدان. وتقدم متطلبات  من أهداف السياسة في كثير من 

على  سقف  فرض  من  أفضل  للسوق  صديقاً  بديالً  اإلفصاح 

أسعار الفائدة. فقد انخفضت أسعار فائدة التمويل األصغر، 

على سبيل المثال، في عدد من األسواق األكثر تنافسية، مثل 

العوامل المختصة بكل بلد ستنشأ عنها بالطبع أهداف إضافية لحماية المستهلك. ومثال ذلك عدم التمييز في جنوب أفريقيا والهند وبلدان أخرى.  15
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اإلطار الخامس: الحزمة األساسية الخاصة بحماية المستهلك للبيئات ذات اإلمكانية المنخفضة 
للحصول على الخدمات مقابل حزمة الجيل الثاني

الحزمة األساسية

بالحدود  ـ  وتغطية  تسجيل  تتطلب  التنظيمية  الالئحة   •
والوضع  معينة:  خدمة  أو  منتج  مزودي  جميع  ـ  المجدية 

نوع  على  ال  النشاط  على  بناًء  التسجيل  يتم  أن  هو  المثالي 

المستهلك  بحماية  الخاصة  القواعد  وتمتّد  المؤسسة. 

تقليل  مع  الخدمة  مقدمي  من  ممكن  عدد  أكبر  لتشمل 

الثغرات إلى حدها األدنى. وعملياً، ربما يتعين وضع استثناءات 

للمعامالت الصغرى و/أو مقدمي الخدمة أصحاب العدد الصغير 

جداً من المعامالت. ولكن ينبغي التفكير جدياً في األمر قبل 

ـ  الرسميين  غير  غالباً  ـ  الخدمة  لمقدمي  الكامل   االستثناء 

الدخل،  منخفضو  المستهلكون  عليهم  يعتمد  قد  الذين 

سلوك  لقواعد  االمتثال  منهم  يطلب  أن  يمكن  هؤالء  وحتى 

اإلشراف  إستراتيجية  تختلف  أن  يمكن  حين  في  أساسية، 

المخاطر  مع  يتكافأ  بما  الفردية  للشركات  بالنسبة  واإلنفاذ 

التي تالحظ في مقدمي الخدمة الصغار جداً مقارنة بمن هم 

أكبر حجماً والخاضعين بالفعل للتنظيم و/أو اإلشراف.

الفهم  سهلة  مكتوبة  معلومات  األساسية:  المعلومات   •
واتفاقيات  مالية؛  خدمة  شرائهم  قبل  للمستهلكين  تقدم 

المبلغ  بوضوح  وتظهر  المستهلكون  يتسلمها  مكتوبة 

المقترض/المودع/المدفوع والتزامات كل من العمالء ومقدمي 

الخدمة والجزاءات التي تطبق عند عدم الوفاء؛ إشعار خطي 

للمستهلكين عندما تتغير األسعار أو شروط التمويل األخرى 

بفرض  ذلك  من  أبعد  خطوة  المضي  االتفاقية.  سريان  خالل 

إفصاح موحد )مثالً، صياغة معيارية، ونماذج،أ وحساب سعر 

بحث  بعمليات  القيام  يتيح  اإلقراض(  على  الفعلي  الفائدة 

ومقارنة بشكل أفضل.

مثل  المحظورة،  الممارسات  األساسية:  السلوك  معايير   •
العنف البدني واالحتيال والغش وإساءة استخدام المعلومات 

الشخصية والتمييز.

اإلعالنات  سحب  أو  )غرامات  جزاءات  األساسية:  التبعات   •
المخادعة أو عدم نفاذ القروض غير الممتثلة لالئحة التنظيمية 

أو عقوبة الحبس أو التشهير العلني الذي كان رادعاً في بعض 

الظروف( تبعاً لشدة المخالفة.

االنتصاف األساسي: مسؤول اتصال مخصص لدى كل مقدم   •
ويرد  وشكاواهم  المستهلكين  استفسارات  يستلم  خدمة 

عليها. ب

مبادرات توعية المستهلك األساسية: توعية المستهلكين   •
بالقواعد وتعريفهم بحقوقهم وخيارات تصحيح األوضاع.ج 

الرصد األساسي للسوق بمعرفة الجهات التنظيمية: بيانات   •
الشكاوى، ووسائل اإلعالم.

حزمة “الجيل التالي” الموسعة

حظر موسع على البنود الجائرة ومعايير مالءمة/صالحية:   •
قواعد لتخفيف المخاطر الناشئة، مثل اإلفراط في االستدانة 

أو اإلفراط في البيع أو التسويق الخادع، أو خصائص المنتجات 

الضارة. 

االهتمام بالتكنولوجيا الجديدة وقنوات التوزيع والتسليم:   •
مثالً، الوكالء والتعهيد ومشورة الغير.

أو تنفيذ إجراءات أوسع لالنتصاف وحل  أو التيسير  اإلرشاد   •
أو محقق  ثالث كوسيط  الدين: مثالً، طرف  وإدارة  المنازعات 

وإدارة  في شكاوى وتظلمات، والمحاكم، وبرامج االستشارات 

الدين.

الرصد الموسع للسوق: دراسات استقصائية، ورصد وسائل   •
اإلعالم، والتسوق المتخفي،د ومجموعات النقاش المركز. 

للتوعية  مبادرات منسقة  أكثر شموالً:  مالية  قدرة  مبادرات   •
بحماية  الخاصة  والمخاطر  معايير  تدعم  المالي  والتثقيف 

واستخدام  بحكمة،  القروض  استخدام  )مثالً،  المستهلك 
الخطوط الساخنة، وحماية األرقام السرية، الخ(.هـ

مالحظات: 

أ اشتراط توفير قائمة أسعار بلغة بسيطة سهلة، مثالً، يمكنه أن يتيح للمستهلكين طلب النصيحة من شخص آخر لديه حنكة مالية 

أو مهارات لغوية أكبر قبل الدخول في العقد.
ب يمكن أن يكون هذا ببساطة مقدم الخدمة نفسه أو جهة ثالثة مستقلة يلجأ إليها المستهلك عندما ال ينجح االنتصاف أو يكون غير 

مرٍض. ولكن هذه الجهة الثالثة ال يتعين أن تكون هي االلجهة التنظيمية. فالدور األساسي لاللجهة التنظيمية هو معالجة سلوك السوق 
العام ال حل شكاوى ومشكالت فردية.

ج وعلى الرغم من أن هذا التدخل ليس مسألة تنظيمية في حد ذاته، فإنه قد يكون ضرورياً لفعالية الالئحة التنظيمية، وهو غالباً ما ينفذ 

بمعرفة االلجهة التنظيمية.
د “التسوق المتخفي” أو “التسوق المتستر” هو ممارسة يُستخدم فيها متسوقون مدرَّبون لتقييم خدمة العمالء والعمليات وأمانة الموظفين 

.)www.mspa-ap.org/about( وترويج السلع وجودة المنتجات، دون أن يكشفوا عن هوياتهم
هـ على الرغم من أن هذا التدخل ليس مسألة تنظيمية في حد ذاته، فإنه قد يكون ضرورياً لفعالية الالئحة التنظيمية، وهو غالباً ما ينفذ 

بمعرفة االلجهة التنظيمية.
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كمبوديا وبيرو وغانا، وفي كثير من بلدان أوروبا الشرقية واالتحاد 

السوفييتي السابق، التي تم فيها تطبيق وإنفاذ قواعد جديدة 

لإلفصاح عن األسعار )كالرك 2006 وأروناتيجوي 2008(.

من  أخرى  بأنواع  يتعلق  فيما  الشفافية  تحديات  أيضاً  تبرز 

لخدمات  فبالنسبة  االئتمان.  على  عالوة  المالية  الخدمات 

في  متعددة  وعموالت  رسوم  فرض  يشيع  مثالً،  المدفوعات، 

بلدان كثيرة، وخصوصاً في حالة التحويالت الدولية من وإلى 

الخارج. ومن المحتمل أن يساء فهمها، على األخص من جانب 

الرسوم  أن  كما  الخبرة.  عديمي  الدخل  منخفضي  العمالء 

البنكية  بالحسابات  الخاصة  الشفافة  غير  والمصاريف 

أن تكون مشكلة )لجنة تنظيم المنافسة في  يمكن أيضاً 

مشكلة  الشفافية  تكون  أن  ويمكن   .)2008 أفريقيا  جنوب 

المثال،  التأمين كذلك. فعلى سبيل  بمنتجات  يتعلق  فيما 

التأمين على الحياة المصاحب للعمليات االئتمانية قد يزيد 

كثيراً تكلفة التسهيالت االئتمانية، وهي الحقيقة التي ربما 

ال يدركها العمالء إال بعد التوقيع على المستندات، وأحياناً ال 

يدركونها مطلقاً.16 ووثائق التأمين الشهيرة الخاصة بحاالت 

الوفاة في بعض البلدان يستطيع إصدارها مقدمو خدمة غير 

خاضعين للوائح التنظيمية أو خاضعون لها بشكل فضفاض 

مثالً، مكاتب الوفيات وتجهيز الجنائز دون أن يعرف المشتري 

العينية، أي  المزايا  إذا كانت قيمة  أو ما  الوثيقة  مبلغ مزايا 

الجنازة تضاهي أو تساوي مبلغ استرداد قيمة الوثيقة.

قواعد الشفافيةـ  األسعار، والشروط واألحكام، والمخاطر 

المعلومات  شفافية  تضمن  التي  القواعد  األساسية. 

المستهلك  حماية  حزمة  في  جوهري  عنصر  األساسية 

األساسية في البيئات ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول 

وثيقة  أسئلة  على  ردت  بلداً   129 بين  ومن  الخدمات.  على 

إمكانية  حول  السنوي  سيجاب  استقصاء  في  الصلة 

 47 أن  تبين   ،2009 لسنة  المالية  الخدمات  على  الحصول 

بالمائة منها أمرت بإفصاحات و30 بالمائة أمرت بإفصاحات 

ووضعت سقفاً ألسعار الفائدة و23 بالمائة لم تفعل أياً مما 

سبق. وكان شرط اإلفصاح األكثر شيوعاً هو أسعار الفائدة 

بإجابات  أفادت  التي  البلدان  من  بالمائة   76( القروض  على 

بالمائة(،   74( الحساب  رسوم  ثم  االستقصاء(  هذا  في 

والتغييرات في شروط القرض )61 بالمائة(، وصياغة العقود 

 27( القرض  منح  رفض  أسباب  بالمائة(،   47( واضحة  بلغة 

عن  باإلفصاح  أمرت  التي  البلدان  حصة  وتراوحت  بالمائة(. 

أسعار الفائدة على القروض بين 50 بالمائة في جنوب آسيا 

و91 بالمائة في البلدان األعلى دخالً )سيجاب 2009ج(.

قواعد  تضمن  أن  ينبغي  األساسية،  للحزمة  وبالنسبة 

الشفافية في المقام األول امتالك المستهلكين الوسيلة 

إفصاحاً  يعني  وهذا  الحصول عليه.  ما هم بصدد  لفهم 

واضحاً ومفهوماً عن الشروط واألحكام ذات العالقة. ومثل 

هذه اإلفصاحات ينبغي أن تكون مطلوبة قبل وأثناء وبعد 

تحدد  وربما  المنتج.  يالئم  الذي  النحو  على  البيع  نقطة 

أنواعاً معينة من المعلومات )مثالً، سعر  قواعد اإلفصاح 

والمصروفات،  والرسوم  الفعلي،  الفائدة  سعر  أو  الفائدة 

عن  بالتخلف  الخاصة  واألحكام  المدفوعات،  وإجمالي 

تقديم  يتم  وكيف  األخرى(  واألحكام  والشروط  السداد، 

واللغة  اإلفصاح؛  ومكان  والتوقيت  )الصيغة  المعلومات 

عبر  والتوحيد  األخرى؛  والسمات  )الخط(  الفونت  ونوع 

مقدمي الخدمة أو المنتجات(.

كما يجب أن تحدد القواعد أيضاً كيفية إفصاح مقدمي 

الخدمة عن المعلومات للعمالء، بما في ذلك ما يلي: 

األسعار  تبين  التي  المنشورة  العلنية  اإلشعارات   •
أو  الخدمة  مقدم  مقر  في  معلقة  )مثالً،  والشروط 

منشورة في الصحف أو على اإلنترنت( 

)التحريرية  شخصية  بصورة  تُقدم  التي  اإلفصاحات   • 
و/أو الشفوية( قبل البيع وأثناءه وبعده.

اإلعالنات والمواد التسويقية  •

في  تراجع  والنامية  المتقدمة  البلدان  من  الشواهد  تظهر 

العائدات عندما يتعلق األمر بعدد اإلفصاحات وحجمها )بار 

وجدت األبحاث التي أجراها المجلس التنظيمي للتمويل األصغر في جنوب أفريقيا، مثالً، أن التأمين على الحياة المصاحب لتقديم تسهيالت ائتمانية ذا   16
القسط الواحد يمكن أن يزيد تكلفة القرض بما يصل إلى 50 بالمائة.
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وآخرون 2008(. ويمكن للجهات التنظيمية استخدام طريقة 

المستخدمون  كان  إذا  ما  لتقييم  المستهلكين  اختبار 

فعالية.  أكثر  الصيغ  وأي  المعلومات،  يفهمون  العاديون 

وعادة ما يكون القليل هو األفضل، كما أن تبسيط متطلبات 

اإلفصاح ربما يقلل عبء االمتثال في البيئات ذات اإلمكانية 

لمقدمي  بالنسبة  الخدمات  على  للحصول  المنخفضة 

الخدمة الذين يستهدفون عمالء تصعب خدمتهم.

التوحيد )القياسي( وإمكانية المقارنة. اشتراط استخدام 

العدالة  من  يزيد  للمقارنة  وقابلة  موحدة  وصياغات  نماذج 

األسعار  مقارنة  على  المستهلكين  ويساعد  العقود  في 

تحدد  أن  ويجب  سعر.  أفضل  عن  البحث  يمكنهم  بحيث 

قواعد اإلفصاح النماذج والصيغ تبعاً للمنتج )االشتراط على 

جميع مقدمي الخدمة الذين يقدمون منتجات متطابقة أو 

الصيغة/التنسيق(. وكما أشرنا،  متشابهة استخدام نفس 

فإن هذه القاعدة من قواعد حماية المستهلك قد تبعث أيضاً 

على المنافسة وتتمخض عن تسعير وشروط أكثر كفاءة. 

فالمعيار األدنى للحزمة األساسية هو اإلفصاح بلغة بسيطة 

عن جميع المصاريف والمدفوعات ذات الصلة، وذلك لضمان 

وهذا  عليه.  الحصول  بصدد  هم  ما  المستهلكين  فهم 

المعيار ييسر أيضاً القيام بشيء من البحث والمقارنة. كما 

)مثالً،  الفائدة  سعر  لحساب  مشتركة  طريقة  اشتراط  أن 

مئوية  أو معدل نسبة  أو سنوي،  فائدة فعلي شهري  سعر 

سنوية( يتيح القيام بمزيد من عمليات البحث والمقارنة )على 

الرغم من أن عوامل أخرى مثل الراحة والموثوقية ربما تكون 

بالقدر نفسه من األهمية كالتكلفة بالنسبة للمستهلكين 

يتطلب  النوع  هذا  من  وتطبيق شرط  الدخل(.17  منخفضي 

بعض الحرص بحيث ال يزيد تعقيد عملية اإلفصاح بما يفوق 

حاجة المستهلك أو قدرة االلجهة التنظيميةعلى اإلنفاذ. 

قضايا اإلفصاح في نماذج الخدمات المصرفية المقدمة 

بدون فروع بنكية. يعّد ظهور الخدمات المصرفية المقدمة 

بدون فروع بنكية )تقديم الخدمات المالية من خالل وكالء 

أحياناً  يتم  والذي  التكنولوجية،  والوسائل  غير مصرفيين 

من على بعد مسافة كبيرة من أي مؤسسة مالية رسمية( 

سالحاً ذا حدين فيما يتعلق بالشفافية. فمن ناحية، يزيد 

استحداث وكالء غير مصرفيين من احتمال تشوش العميل 

ومن  بها.  مصرح  غير  رسوماً  بفرضه  الوكيل  مخادعة  أو 

ناحية أخرى، فإن كالً من اإلمكانية األكبر في الوصول إلى 

الوكالء وإمكانية برمجة اإلشعارات والتنبيهات في العملية 

ذاتها التي تتم بمساعدة التكنولوجيا من شأنه أن يتيح 

للمستهلكين الحصول على إفصاحات في الوقت الفعلي 

وفهمها بشكل أفضل. وعلى العموم، عندما يسند مقدمو 

الخدمة األنشطة إلى وكالء )مثالً، سواء كانوا باعة تجزئة 

وسطاء  أو  بنكية  بدون  فروع  مصرفية  خدمات  يقدمون 

تأمين أو وكالء تحصيل(، يحتاج المستهلكون إلى معرفة 

في  مسؤوالً  يكون  من  ومعرفة  وكيل  مع  يتعاملون  أنهم 

حالة وقوع مشكلة ما. فالبرازيل تشترط أن تفصح الفتات 

وكذلك  كوكالء  وضعهم  عن  بوضوح  المراسلين  ووثائق 

مسؤولية البنك النهائية عن دقة وجودة الخدمة المقدمة 

من وكالئه. ويمكن أن تصمم الجهات التنظيمية متطلبات 

السعر  على  المستهلكين  إطالع  اشتراط  مثل  إفصاح، 

على  يُشترط  أن  ويجب  إتمامها.  قبل  للمعاملة  الشامل 

الوكالء أيضاً إطالع العمالء على كيفية تقديم الشكاوى 

وتحري سبل اإلنصاف في حالة وجودة مشكالت.18 

نحو إفصاح فعال في البيئات ذات اإلمكانية المنخفضة 

معيار  أدنى  يكون  أن  ينبغي  الخدمات:  على  للحصول 

لقواعد اإلفصاح هو استخدام مفردات لغوية سهلة وعمل 

عرض تقديمي مرئي وشروط وأحكام صريحة دون معادالت 

أو عمليات حسابية معقدة. وتتطلب المنتجات المختلفة 

مناهج إفصاح مختلفة، وسيساعد اختبار المستهلكين 

المستهلكون  كان  إذا  ما  تقييم  على  الحاالت  جميع  في 

الذين يستخدمون ذلك المنتج يمكنهم على األرجح فهم 

المتطلب أم ال. فإذا أخذنا اإلقراض كمثال، نجد أن معظم 

انظر، على سبيل المثال، الفصل الخامس من “كولينز وآخرون”.  17

لالطالع على معالجة أتّم للقضايا التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك في الخدمات المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية، انظر “ليمان وآخرون” )2008(   18
ومذكرة المناقشة المركزة التي ستنشر قريباً حول هذا الموضوع.
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العمالء يمكنهم فهم جدول إهالك بسيط يُظهر جميع 

المدفوعات وموعد استحقاقها، أو بيان بالرسوم المفروضة 

وتشير  الخ.  األدنى،  واألرصدة  االدخارية،  الحسابات  على 

العمالء  أن  إلى  متعددة19  ميدانية  دراسات  من  الشواهد 

فهماً  القروض  تكاليف  قبيل  من  التي  البيانات  يفهمون 

أفضل عند عرضها على شكل مبالغ وأرقام )مثالً، “الدفعة 

الشاملة من دفعات قرضك ستكون س دوالر شهرياً لمدة 

ص أشهر” أو “إذا احتفظت بـ 50 دوالراً في حساب إيداعك، 

على  عرضها  من  بدالً  دوالرات”(  خمسة  المبلغ  فسيربح 

هيئة معدالت أو نسب مئوية )مثالً، “سعر الفائدة 2 بالمائة 

ويستطيع  ثابت”(.  سعر  أساس  على  محسوبة  شهرياً 

مقدمو الخدمة الذين يخدمون عمالًء معرفتهم محدودة 

يقرءوا  بأن  العمالء  هؤالء  فهم  تحسين  والكتابة  بالقراءة 
لهم السعر ما قبل الختامي أو االتفاقية بصوت عاٍل.20

العمالء  سيفهمه  ما  السياسات  واضعو  يحدد  فكيف 

المستهلك  أنصار  بمقدور  يكون  ربما  ويستخدمونه؟ 

ومنظمات استشارات الديون توفير رؤى متبصرة مفيدة في 

هذا الشأن والمساعدة على تحديد بؤر المشاكل الشائعة. 

ويمكن الختبار المستهلكين، بواسطة مجموعات النقاش 

المرّكزة مثالً، أن يساعد أيضاً الجهات التنظيمية على تحديد 

نُهج اإلفصاح األكثر فعالية لمختلف أنواع المستهلكين 

مقترضي  أن  الهند  في  دراسة  وجدت  فقد  والمنتجات.21 

التمويل األصغر استطاعوا تحديد حجم قروضهم ومدتها 

ومدفوعاتها األسبوعية ولكنهم لم يفهموا أسعار الفائدة 

وإجمالي مصاريف الفائدة )تيواري وآخرون 2008(. حيث اتخذ 

ممن  والكتابة  القراءة  على  المحدودة  القدرة  ذوو  العمالء 

المبلغ  على  بناًء  االقتراض  قرارات  العينة  تضمنتهم هذه 

المطلوب منهم سداده كل أسبوع، وهكذا فربما ال تنجح 

وقدرتهم  العمالء  رغبة  افتراض  على  القائمة  السياسات 

يحتاج  وقد  الفائدة.  أسعار  ومقارنة  وفهم  حساب  على 

العمالء إلى مثل البيانات السعرية الموحدة هذه في مواقف 

طريقة  أفضل  على  للتعرف  المستهلكين  واختبار  أخرى. 

من  يزيد  أن  من شأنه  البيانات  هذه  مثل  وتقديم  لحساب 

بوليفيا  في  أجريت  التي  األبحاث  كشفت  فقد  فعاليتها. 

إدراكات  حول  المتبصرة  العملية  األفكار  من  كثير  عن 

عمالء التمويل األصغر منخفضي الدخل للقضايا الخاصة 

بحماية المستهلك وآلياتها. ولم يكن للمفاهيم العامة، 

االستقصاء،  في  المشاركين  لدى  صدى  الشفافية،  مثل 

ولكنهم كانوا يتوقعون أن تكون شروط المنتج واضحة وأن 
يتم تفسيرها بوضوح.22

ويمكن تصميم متطلبات اإلفصاح لتيسير الفهم وتقديم 

على خدمات  المعتادين  للمستهلكين  أوثق صلًة  مقارنة 

القطاع غير الرسمي. فعلى سبيل المثال، يمكن لوصف 

أسعار وشروط المنتجات الرسمية غير المألوفة بمقارنتها 

يستخدمها  التي  شيوعاً  الرسمية  غير  المنتجات  بأكثر 

المستهلكون عديمو الخبرة أن يزيد فهمهم.23 وال ننسى أن 

القروض الصغرى كثيراً ما تستهدف أنواع العمالء نفسها 

مقرضو  يكون  وربما  األموال،  مقرضو  يستهدفها  التي 

المصرفية  الخدمات  من  للمقارنة  أنسب  أساساً  األموال 

األيسر  األشخاص  العادة  في  يستخدمها  التي  الرسمية 

حاالً.24 ويمكن لنهج اإلفصاح هذا أيضاً أن يبرز بعض المزايا 

ولم  الرسميين.  والمزودين  الرسمية  للمنتجات  النسبية 

يجّرب هذا النهج حتى اآلن.

تيواري وآخرون )2008(، العمل الميداني في جنوب أفريقيا في “كولينز وآخرون” )2009(، FSD كينيا )2009(.  19

تقدم وحدة “الشفافية” في أداة التقييم الذاتي “Beyond Codes” [http://www.centerforfinancialinclusion.org/Page.aspx?pid=1714]، مثالً، طرقاً عملية   20
ومبتكرة تزيد احتمال فهم العمالء ألسعار خدماتهم المالية وشروطها وأحكامها. ويعتبر مشروع بيوند كودز )ما وراء المدونات( مشروعاً رائداً تابعاً لمركز 
االشتمال المالي التابع لمؤسسة أكسيون إنترناشونال لمساعدة مختلف مقدمي خدمة التمويل األصغر على تقييم وتحسين سياسات وممارسات حماية 

العميل المطبقة لديهم.

والحقيقة أن هذه النتيجة تنطبق كذلك على األسواق األكثر تقدماً. وقد اضطر االحتياطي الفيدرالي األمريكي، مثالً، إلى تنفيذ اختبار مكثف، بواسطة   21
مجموعة نقاش مركز، للغِة إفصاٍح معينٍة قبل مراجعة أحكام قانون تحري الصدق واألمانة في اإلقراض. انظر ماكرو إنترناشونال إنك. )2008(.

انظر، على سبيل المثال “فرص التمويل األصغر” )2008( والفصل الخامس من “كولينز وآخرين” )2009(.  22

مع مالحظة احتمال وجود مجموعة كبيرة متنوعة من المنتجات غير الرسمية، وكل منها له أسعاره وشروطه وأحكامه المميزة.  23

هذه نقطة طرحها سينديل مواليناثان، عالم االقتصاد السلوكي بجامعة هارفارد. انظر، مثالً، “مواليناثان وكريشنان” )2008( و”كولينز وآخرون” )2009(.  24



13

البيئات  في  حتى  الخدمة:  مقدمي  أوضاع  عن  اإلفصاح 

الخدمات، يمكن  المنخفضة للحصول على  اإلمكانية  ذات 

التسعير  من  أبعد  هو  ما  إلى  اإلفصاح  قواعد  تمضي  أن 

ومن  والخدمة.  المنتج  على  المرتكزة  واألحكام  والشروط 

بين هذه المجاالت وضُع مقدِم الخدمِة القانوني والتنظيمي 

ترتيبات  أو مسجل؟ وما نوع الجهة؟(، بما في ذلك  )مرخص 

اإلشراف عليه )هل يتم اإلشراف عليه؟ ومن يشرف عليه؟(، 

وما إذا كانت الودائع مؤهلة للتغطية التأمينية )بما في ذلك 

هذه  مثل  أن  والمفترض  التغطية(.  هذه  مثل  على  قيود  أية 

بين مقدمي  التمييز  المستهلكين على  القواعد ستساعد 

الخدمة الذين يقدمون خدمات متشابهة، وعلى األخص وهم 

اللذان  المجاالن  وهما  التأمين،  أو  اإليداع  منتجات  يدرسون 

من  أكبر  ضماناً  تقدم  أن  فيهما  التحوطية  للرقابة  يمكن 

حيث الجودة واألمان. وهذه القواعد يمكنها المساعدة على 

منع المستثمرين من افتراض أن ودائعهم مؤمن عليها أو أن 

مقدم الخدمة خاضع لإلشراف عندما ال يكون الحال كذلك.25 

واإلفصاح ـ وإن كان أبعد ما يكون عن التحقق ـ يمكنه أيضاً 

أن يساعد البعض على تجنب الوقوع في براثن مقدمي خدمة 

)تستخدم  هرمية  استثمار  خطط  وبراثن  بل  مرخصين  غير 

أموال المودعين الجدد لدفع أرباح خيالية للمودعين القدامى(. 

ولكن بعض اإلجراءات ال يحتمل أن تحقق أقصى إمكانياتها 

دون أن تكّملها أنشطة توعية المستهلكين.

المعاملة العادلة

بحماية  الخاصة  التنظيمية  الالئحة  تساعد  أن  ينبغي 

المستهلك أيضاً على ضمان حصول المستهلكين على 

معاملة عادلة في المعامالت المالية وتجّنِبهم المنتجات 

عامة  قواعد  وضع  يتضمن  وهذا  الضارة.  والممارسات 

كالتي تعالج سلوك الموظفين األخالقي وممارسات البيع 

العمالء. كما يمكن لمبدأ  بيانات  والتعامل مع  المقبولة 

المعاملة العادلة أيضاً تسويغ إخضاع منتجات وممارسات 

معينة للتنظيم واستحداث أطر يزداد من خاللها احتمال 

تقديم خدمات أكثر مالءمة لظروف المستهلكين.26 

المعاملة  تنظيم  في  األفعال  من  دائماً  أسهل  واألقوال 

العادلة للمستهلكين الماليين. فمعايير المعاملة العادلة 

يصعب تحديدها، وما يعتبر عادالً في بلد أو مجتمع معين 

كبيرة  الثقافية  والحواجز  غيره.  في  كذلك  يعتبر  ال  ربما 

أيضاً. ففي حين أن العمالء منخفضي الدخل ربما يأملون 

في معاملتهم بعدالة واحترام، فإن توقعاتهم وثقتهم في 

التمويل الرسمي ربما تكون متدنية، وخياراتهم معدومة، 

مما يقودهم إلى قبول معاملة تعسفية أو قسرية .27 

في  والتدرج  العادلة  المعاملة  قواعد  أولويات  تحديد  ويعتبر 

تطبيقها أمرا بالغ األهمية. وربما تتالءم قواعد محاربة اإلعالنات 

المخادعة جيداً مع الحزمة األساسية على سبيل المثال. لكن 

اللوائح التنظيمية للمنتجات التي تحظر أو تتطلب خصائص 

منتجات معينة قلما تكون مالئمة في البيئات ذات اإلمكانية 

المنخفضة للحصول على الخدمات. ومن أسباب ذلك أن القدرة 

تكون  ما  عادة  الفعال  واإلنفاذ  للرصد  المطلوبة  التنظيمية 

بالشفافية  الخاصة  األساسية  للقواعد  المطلوبة  من  أكبر 

أو المعاملة العادلة. عالوة على ذلك، من شأن تنفيذ الالئحة 

التنظيمية للمنتجات بصورة مبتسرة أو بمعايير غير واقعية 

إلى  الوصول  إمكانية  ويقيد  المستهلكين  خيارات  يقلل  أن 

أن المستهلكين منخفضي  الخدمات. فقد أظهرت البحوث 

إدارة  على  تساعدهم  التي  الخدمات  من  يستفيدون  الدخل 

هذه  كانت  وإن  أفضل،  بشكل  المعقدة  المالية  حياتهم 

المنتجات بعيدة كل البعد عن الكمال. وربما يكون اتباع نُهج 

أخرى، من قبيل تحسين االنتصاف أو الفترات االنتقالية )حيث 

يجوز للمستهلك فسخ العقد في غضون زمن معين(، خياراً 

أفضل لتحسين المعاملة العادلة في األماكن ذات اإلمكانية 

المنخفضة للحصول على الخدمات.28 

هذا سبب أساسي، مثالً، في قصر استخدام مصطلح “بنك” على الجهات الخاضعة إلشراف تحوطي في كثير من البلدان. فإذا كان المستهلكون على وعي   25
بهذا، يمكنهم أن يقّيموا بشكل أفضل مدى أمان مختلف مقدمي الخدمة.

مثل هذه القواعد أكثر شيوعاً في االئتمان واالستثمارات، على الرغم من أن بعض البلدان تحاول أيضاً رصد المخالفات التأمينية والسيطرة عليها.  26

على سبيل المثال، وجدت األبحاث في بوليفيا والهند أن عمالء مؤسسات التمويل األصغر يعتبرون اإلهانة العلنية )مثالً، تعليق إشعار تأخر في الدفع على بيت   27
المقترضة أو قرع الطبول خارج منزلها( أسلوب تحصيل غير مستحب ولكنه مقبول. انظر “تيواري وآخرون” )2008( وفرص التمويل األصغر )2008(.

تشترط مولدوفا، مثالً، على وكالء التأمين التأكد من مناسبة المنتج للمستهلكين وإعطاءهم خيارات. كما أن هناك فترة انتقالية مدتها 20 يوماً في حال   28
أحست العميلة فيما بعد أنها لم تحسن االختيار )ماندي 2008(.
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ومن بين القضايا األساسية في المعاملة العادلة للعمالء 

منخفضي الدخل واألقل خبرة ما يلي: 

اإلعالنات المخادعة: تعتبر الشفافية من خالل اإلفصاح 

الخاصة  التنظيمية  الالئحة  الزاوية في  الفعال هي حجر 

بحماية المستهلك. وتسير القواعد التي تشترط أن تصوِّر 

إعالناُت مقدمي الخدمة وموادهم التسويقية واتصاالتهم 

والمخاطر  واألحكام  والشروط  األسعارَ  الى  بالعمالء 

مع  جنب  إلى  جنباً  ودقٍة،  بعدالٍة  الموصوفة  الرئيسية 

متطلبات اإلفصاح األساسية المبينة آنفاً .29 

أخالقيات الموظفين: تقتضي الحزمة األساسية قواعد 

تضمن حفاظ موظفي مقدمي الخدمة وإداراتهم وهيئاتهم 

معاملتهم  في  رفيعة  أخالقية  معايير  على  الحاكمة 

للعمالء. فربما يُشترط على مقدمي الخدمة مثالً تطبيق 

ميثاق شرف واضح ودقيق، وعمليات داخلية الكتشاف سوء 

خطيرة  تبعات  وفرض  حيالها،  والتصرف  العمالء  معاملة 

على المخالفات. 

مقدمو  يتحدث  والتحصيالت:  السداد  عن  التأخر  إدارة 

خدمة التمويل األصغر غالباً عن نهج ال يتساهل أبداً مع 

التأخر عن السداد. وفي حين أن االستجابة الفورية والقوية 

للتأخر في السداد ضرورية لمقدمي الخدمة الذين يريدون 

سياسة  اتباع  فإن  السداد،  في  االستقرار  على  الحفاظ 

مفرطة الشدة يمكنه أن يؤدي إلى التعسف في التحصيل. 

ويمكن أن يكون له تبعات معاكسة على األسر المعيشية، 

مثل الحصول على قرض جديد لسداد الدين الحالي )ربما من 

المرابين أو جهات اإلقراض األخرى مرتفعة التكلفة( أو بيع 

أصول منِتجة أو تقليص ما ينفقونه على الطعام أو الرعاية 

ممارسات  اتباع  تشجيع  أجل  ومن  التعليم.  أو  الصحية 

الهند  في  التنظيمية  الجهات  حظرت  مالئمة،  تحصيل 

وأماكن  بالفرنسية  الناطقة  أفريقيا  غرب  ومنطقة  وغانا 

وأرست قواعد عادلة لتحصيل  اإلكراه،  أو  التخويف  أخرى 

الديون. وفي بعض األحيان تنص اللوائح التنظيمية أيضاً 

على مسؤولية جهة اإلقراض الصريحة عن سلوك وكالء 

التحصيل الخارجيين.

منخفضو  العمالء  يستطيع  المفرط:  والبيع  المالءمة 

غير  مالية  خدمات  شراء  يتحّملوا  أن  بمشقة  الدخل 

ضرورية. واإلفصاح الواضح المصمم جيداً هو خط الدفاع 

األول، ويوَصى به في الحزمة األساسية. ولكن أحياناً تكون 

تنظيمية  قواعد  فتسعى  كافية،  غير  اإلفصاح  قواعد 

إضافية إلى اشتراط بذل مقدمي الخدمة عناية معقولة 

بحيث يحصل المستهلكون على منتج مالئم لظروفهم. 

فالمنافسة الشديدة ورغبة مقدمي الخدمة في تحقيق 

مكسب سريع في حصة السوق، مثالً، يمكن أن تتسببا في 

بيع مفرط )اهتمام غير كاٍف بقدرة العميل على السداد، 

وهو  شرسة(.  ومبيعات  تسويق  أساليب  أحياناً  تصاحبه 

ما أدى إلى وضع قواعد تحظر اإلقراض الطائش في بعض 

البلدان. وربما تقوم الجهات التنظيمية أيضاً بوضع قواعد 

لمواجهة الحوافز التي تشجع البيع المفرط، مثل برامج 

مكافآت موظفي القروض أو السماسرة.

وتطبيقه  تعريفه  يصعب  مفهوماً  أيضاً  المالءمة  وتمثل 

من خالل اللوائح التنظيمية. ففي البلدان النامية، تعالج 

قواعد “المالءمة” في العادة المنتجات المقدمة لمرتفعي 

الدخل، مثل االستثمارات أو المعاشات التقاعدية أو بعض 

منتجات القروض العقارية والتأمين. وكثير من هذه اللوائح 

أو  نصيحة  تقديم  عند  إال  المالءمة  شرط  على  ينص  ال 

توصية )المنتدى المشترك لبنك التسويات الدولية 2008(. 

واللوائح التنظيمية في البلدان المتقدمة أيضاً آخذة في 

الذي  الذي ينطوي على ضرر  أو  الطائش  اإلقراض  مواجهة 

ال  من  أو  حنكة  األقل  المستهلكين  تحديداً  يستهدف 

يملكون إال خيارات قليلة. 

بل إن اللوائح التنظيمية تحدد أحياناً حجم الخط المستخدم في طباعة اإلعالنات والعقود )لمعالجة مشكلة “بنود العقد الثانوية المكتوبة بخط يكاد   29
اليقرأ” وهي مشكلة واسعة االنتشار( أو حظر العبارات المضللة في اإلعالنات )مثالً، “فائدة صفر بالمائة”(.
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اإلطار السادس: التعامل مع اإلفراط في االستدانة

في  المعيشية  األسر  استدانة  السريع في مستويات  االرتفاع  أثار 

بعض األسواق النامية والناشئة شواغل بشأن إفراط محتمل في 

الدخل  منخفضي  المستهلكين  شريحتي  كلتا  في  االستدانة 

ومرتفعي الدخل من السوق )سيجاب 2009ج(. وهذه مسألة يركز 

بيرو  إلى  البوسنة  من  تتراوح  بلدان  في  السياسات  واضعو  عليها 

المعيشية  باألسر  يلحق  أن  المحتمل  للضرر  فنظراً  الهند.  إلى 

واألسواق المالية نتيجة مستويات المديونية غير المستدامة، ربما 

تكون هناك حاجة الستجابات من جانب السياسة لمنع اإلفراط في 

االستدانة وللتعامل معه بمجرد وقوعه. وتفلح هذه االستجابات 

عليها  اإلشراف  ويتم  شامالً  نهجاً  تتبع  عندما  يكون  ما  كأحسن 

من قبل سلطة مركزية لديها صالحية ضمان المشاركة الواسعة 

واالمتثال من جانب جهات اإلقراض. 

اإلفراط  الواضح لمعنى  التعريف  تعريف اإلفراط في االستدانة: 

لمنعه  قبل وضع سياسات  أولى مهمة  االستدانة هو خطوة  في 

في  “اإلفراط  لـ  عليه  مجمع  واحد  تعريف  يوجد  وال  معالجته.  أو 

لإلدارة  القابلة  الدين  مستويات  على  إجماع  يوجد  وال  االستدانة”، 

بالنسبة للعمالء الفقراء في البلدان النامية. وعندما تعّرف القوانين 

اآلن  حتى  تستخدمها  التي  المعايير  فإن  االستدانة،  في  اإلفراط 

االرتياب/ من  أكثر منها كمّية، مما يخلق قدراً  ربما تكون كيفّية 

وربما  االمتثال.  إلى  التي تسعى  اإلقراض  لدى جهات  اليقين  عدم 

يكون تعريف “اإلقراض الطائش” عملياً أكثر من تعريف “اإلفراط في 

االستدانة” باإلشارة إلى ظروف سوق اإلقراض المحلية. ويعّرف قانون 

عندما  االستدانة  مفرطة  أنها  على  المقترضة  الوطني  االئتمان 
تعجز عن الوفاء بالتزاماتها خالل “فترة زمنية معقولة”.أ

االستجابات التنظيمية: يجوز أن تحدد اللوائح التنظيمية شرطاً 

عاماً يلزم جهة اإلقراض بإجراء تقييم لقدرة المقترض على السداد. 

تقييم  إجراء  اإلقراض  جهة  على  يجب  مثالً،  أفريقيا،  جنوب  ففي 

جميع  من  ودخله  ديونه  سداد  على  المحتمل  المقترض  لقدرة 

المصادر، وهو ما يمكن أن يتضمن فحص البيانات المتاحة من خالل 

نظام مراكز االستعالمات االئتمانية. فإذا وجد النظام القضائي أن 

جهة اإلقراض أخفقت في تقييم القدرة على الدفع والتوصل إلى 

قرار جازم بشأن القدرة على السداد، فإن المطالبة تكون غير نافذة 

المفعول. واشتراط أن تقرر جهة اإلقراض كفاية الدخل لتدّبر قرض 

أال  ينبغي  األخرى(  الحالية  وااللتزامات  القروض  على  )عالوة  جديد 

يكون محل جدل. وتضع اللوائح التنظيمية في بلدان أخرى حدوداً 

لمبلغ الدين المسموح به أو حداً أقصى لنسبة الدين إلى الدخل 

)سيجاب 2009ج(. ووجود شرط أكثر تفصيالً كهذا يتيح مرونة أقل 

في التطبيق من وضع معيار أعم كما في جنوب أفريقيا. فهو قد 

يقلل من ارتياب جهات اإلقراض، ولكنه يخاطر بالحد من الحصول 

على االئتمان في حالة وضع مستوى مرجعي منخفض للغاية.

وينبغي أن تسترشد اللوائح التنظيمية بتجربة التأخر في السداد 

الخدمة.  مقدمي  أنواع  مختلف  بها  مر  التي  الفعلية  والخسارة 

أداء  الصغرى  القروض  خدمة  مقدمو  يحقق  المثال،  سبيل  فعلى 

سداد عالياً على الرغم من طرقهم غير التقليدية في الضمان وإدارة 

المخاطر. ويجب أن يؤخذ سجل األداء هذا في االعتبار عند تصميم 

قواعد جديدة لمنع اإلفراط في االستدانة في السوق بشكل عام، 

معايير،  تضع  أال  التنظيمية  الجهات  تحرص  أن  ضرورة  بمعنى 

استناداً إلى جهات إقراض أخرى كالبنوك، تضر دون قصد بمقدمي 

خدمة التمويل األصغر. 

دور نظم المعلومات االئتمانية: يمكن أن تلعب نظم المعلومات 

في  محورياً  دوراً  االئتمانية(  االستعالمات  مراكز  )مثالً،  االئتمانية 

منع اإلفراط في االستدانة بمساعدة مقدمي الخدمة على تقييم 

ويمكنها  السداد.ب  على  وقدرتهم  المقترضين  على  القائم  الدين 

منع المستهلكين من تحمل قدر مفرط من الدين مع مساعدتهم 

في الوقت نفسه على إنشاء سجالت ائتمانية. ويمكنها مساعدة 

ككل  السوق  في  الدين  اتجاهات  تتبع  على  السياسات  واضعي 

أوسع  التغطية  كانت  وكلما  معينة.  قطاعات  يخص  وفيما 

)بمعنى، كلما زادت فئات مقدمي الخدمة الذين يقدمون البيانات، 

السلبية واإليجابية على السواء(، عظمت منفعة نظام المعلومات 

عندما  أو  االئتمانية،  المعلومات  تبادل  انعدام  وعند  االئتمانية.ج 

)يتبع اإلطار في الصفحة التالية(

وبالنسبة للفقراء، فللمالءمة بعد حاسم أال وهو القدرة على 

القرض. فتدفقات دخلهم بطبيعتها  الوفاء بشروط سداد 

من  كثيراً  يواجهون  وهم  منخفضة،  وكذلك  متغيرة 

الضغوط المالية والطوارئ العائلية. وهذا يؤثر على حجم 

االئتمان  فقانون  وأنواعها.  سدادها  يمكنهم  التي  القروض 

الطائش” ويشترط  “اإلقراض  يعّرف  أفريقيا  الوطني بجنوب 

على جهات اإلقراض إجراء تقييم لقدرة العمالء على الدفع. 

وإذا تبينت المحكمة أن هذا لم يتم وفقاً للمعيار المحدد 

على  قدرتها  بعدم  تجازف  اإلقراض  جهة  فإن  القانون،  في 

وفي  السادس(.  اإلطار  )انظر  السداد  متأخر  الدين  تحصيل 

نهج آخر، وضعت اللوائح التنظيمية في بلدان أخرى )مثالً، 

ماليزيا ونيكاراغوا( حدوداً قصوى لنسب الدين إلى الدخل، 

وال سيما في حالة القروض االستهالكية )سيجاب 2009ج(. 

وهذا النوع من اللوائح التنظيمية ليس مبرَّراً على األرجح في 

البيئات ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول على الخدمات، 

وهو غير مشمول في الحزمة األساسية.
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اإلطار السادس )تابع(

التمويل  كمؤسسات  المصرفيين  غير  الخدمة  مقدمو  يُستبعد 

األصغر، يتبادل مقدمو الخدمة معلومات عن ديون العمالء أحياناً 

بشكل غير رسمي.

السياسة  تشجع  أن  ينبغي  االئتمان،  أسواق  تنافسية  تزداد  فيما 

إقراض  بوجود  يسمح  بما  الجودة  عالية  ائتمانية  معلومات  توافر 

غير  االنتقاص  ولتجنب  وشفافية.  كفاءة  أعظم  وسوق  مسؤول 

واضحة  قواعد  إلى  الحاجة  تدعو  العمالء،  خصوصية  من  المبرر 

يتم  التي  والعملية  تبادلها  يتم  التي  المعلومات  طبيعة  حول 

اتباعها. فعلى سبيل المثال، ينبغي إطالع العمالء في حالة جمع 

المعلومات وتبادلها مع الغير، وينبغي اإلفصاح بوضوح عن تبعات 

التخلف عن السداد، وينبغي أن يعطى العمالء الحق في الوصول 

إلى بياناتهم والعمل على تصحيح ما بها من أخطاء. ويعالج قانون 

االئتمان الوطني في جنوب أفريقيا، وقوانين المعلومات االئتمانية 

العادلة في بلدان من ضمنها غانا، هذه القضايا.

أسواق  رصد  يساعد  وتنظيمها:  االئتمانية  الممارسات  رصد 

وتنظيم  جيداً  المخاطر  فهم  على  السياسة  واضعي  االئتمان 

ربما  االستدانة  في  فاإلفراط  لالستقرار.  المزعزعة  الممارسات 

يكون تبعة غير مقصودة لبعض الحوافز المقدمة في المعامالت 

االئتمانية، كمكافأة موظفي القروض بناًء على الحجم، أو الزيادات 

أو  السداد،  في  االلتزام  على  مكافأًة  القرض  حجم  في  التلقائية 

ويمكن  االستحقاق.  موعد  قبل  السداد  على  الشديدة  الغرامات 

أن تساعد القواعد أيضاً المستهلكين على االستفادة من القرض 

حظرت  المثال،  سبيل  فعلى  األولى.  بالدرجة  حرصاً  أكثر  بشكل 

عرض  يعتبر  حينما  )أي  السلبي”  االختيار  “تسويق  أفريقيا  جنوب 

اإلقراض مقبوالً إال إذا رفضه المستهلك صراحًة( والزيادات التلقائية 

في حد التسهيالت االئتمانية.

تقليل اإلفراط في االستدانة: قّلما تكون الطرق القانونية للتعامل 

مع اإلفراط في االستدانة )مثل إشهار اإلفالس واإلعسار( حالً متاحاً 

مستويات  ولعّل  الدخل.  منخفضي  للعمالء  بالنسبة  عملياً  أو 

استشارات  برامج  حضور  في  االستثمار  تبرر  المتزايدة  االستدانة 

التي تتيح للعمالء فرصة للتفاوض على جدول سداد  الدين  وإدارة 

أن  الممكن  ومن  الوقت.  مر  على  االئتماني  التأهيل  وإعادة  معدل 

تكون فعالية التكلفة كأحد إجراءات الجيل الثاني. فجنوب أفريقيا 

بين  الجمع  يتم  بحيث  الدين،  الستشارات  برامج  وضعتا  وماليزيا 

مفرطي  للمقترضين  الميسرة  السداد  وجداول  المالية  التوعية 

االستدانة. ويتم تسجيل مشاركة المقترضين في النظام الوطني 

للتسهيالت  آخر  تجديد  أي  لمنع  االئتمانية  االستعالمات  لمراكز 

االئتمانية.

القدرة  ومبادرات  المستهلكين  توعية  حمالت  تلعب  أن  ويمكن 

فالحمالت  االستدانة.  في  اإلفراط  منع  في  دوراً  أيضاً  المالية 

اإلعالمية )مثالً، التليفزيون، اإلذاعة، الصحف( والتدريب في محل 

العمل طريقتان شهيرتان لبناء جسور التواصل مع المستهلكين. 

توجه  ربما  مشكلة،  إلى  الدين  فيها  يتحول  التي  المواقف  وفي 

هذه البرامج المقترضين المعرضين للخطر إلى برامج إدارة المال 

واستشارات الدين المتاحة.د 

خطيراً  اإلقراض  جهات  تصرف  سوء  يكون  أحياناً  شامل:  نهج 

واجهت جنوب  وقد  السياسات.  في  كبير  إصالح  إجراء  يسوغ  بما 

خالل  من  والمستغلة  العدوانية  بالغة  اإلقراض  جهات  أفريقيا 

قانونها الشامل المعروف بقانون االئتمان الوطني، الذي استجاب 

النتشار التعسف في سوق ائتمان التجزئة بقيادة جهات اإلقراض 

االستهالكي غير المصرفية. وفرض هذا القانون متطلبات صارمة 

على جميع جهات اإلقراض بغض النظر عن نوعها، من مؤسسات 

أكبر  إلى  الكبيرة  التجزئة  متاجر  إلى سالسل  الصغرىهـ  القروض 

القانون محاولته  التجارية. ومن الخصائص المهمة لهذا  البنوك 

هذين  بتعريف  “الطائش”  واإلقراض  االستدانة  في  اإلفراط  كبح 

أيضاً  الوطني  االئتمان  قانون  ويضع  قانونياً.  تعريفاً  المصطلحين 

المعلومات  عن  واإلبالغ  اإلفصاحات  بخصوص  واضحة  قواعد 

االئتمانية وجودة البيانات، والتسويق واإلعالن، والعمليات الخاصة 

بالمستهلكين مفرطي االستدانة. 

الطموح  أفريقيا  جنوب  لنظام  الشامل  التطبيق  أن  حين  وفي 

لحماية المستهلك يمثل تحدياً، ينسب الفضل على نطاق واسع 

القانون في المساعدة على كبح ممارسات اإلقراض غير  إلى هذا 

مزيد  وترسيخ  المنتجات  من  كثير  أسعار  وتخفيض  المستدامة 

أعرب  وقد  و  االستهالكي.  االئتمان  مجال  في  الفرص  تكافؤ  من 

بعض مقدمي الخدمة والصحفيين عن شواغلهم وقالوا إن معايير 

تؤثر  ربما  الجديدة  القواعد  الناتجة عن  الصرامة  الضمان شديدة 

سلباً على حصول بعض المقترضين على قروض، وال سيما في حالة 

المركبات  الرواتب(، وتمويل شراء  الرسميين )غير ذوي  العمال غير 

والمنازل، والمنشآت الصغيرة. وإجراء تقييم الحق لألثر التنظيمي 

من شأنه أن يتتبع آثار قانون االئتمان الوطني على مّر الوقت.

مالحظات: 

 .2006 مايو/أيار   31 في  الصادر   28864 رقم  عددها  في  أفريقيا  لجنوب  الرسمية  الجريدة  في  نشر  التنفيذية.  الالئحة  الوطني:  االئتمان  قانون   أ 

 http://www.ncr.org.za/National_Credit_regulations.php
ب تشير التجربة في بلدان كثيرة إلى أن إنشاء مكاتب استعالمات ائتمانية فعالة يمكن أن يكون عملية طويلة ومعقدة. 

ج وبالطبع، يمكن إلتاحة المعلومات االئتمانية على نطاق أوسع ـ إذا ما استخدمتها جهات اإلقراض بشكل غير صحيح ـ أيضاً أن تساهم في زيادات في مستويات 

الدين بصورة يصعب تحملها.
د وقد نُّفذت مبادرات فعالة من هذا النوع مؤخراً في بلدان تتراوح من ماليزيا إلى أوغندا إلى بيرو على سبيل المثال.

هـ وفي جنوب أفريقيا، يصف مصطلح “مؤسسات القروض الصغرى “ مقدمي خدمات ائتمانية أقرب إلى مقرضي أموال مسجلين وشركات تمويل استهالكي منهم إلى مؤسسات 

التمويل األصغر النمطية في البلدان النامية األخرى. وهناك فارق رئيسي آخر هو أنها تخدم مستهلكين أصحاب رواتب منتظمة بالدرجة األولى ال أصحاب مهن حرة.
و انظر، على سبيل المثال، هوكينز )2009( ورودو لألبحاث والتدريب )2009(.



17

قضايا  أيضاً  االئتمانية  غير  المنتجات  تثير  أن  يمكن  كما 

اإلمكانية  ذات  األماكن  في  حتى  بالمالءمة  متعلقة 

المنخفضة للحصول على الخدمات. فعلى سبيل المثال، 

توجيه مستهلكة فقيرة للحصول على تأمين على الحياة 

التأمين في  إدخال هذا  )أو  ائتماني  مرتبط بتقديم تسهيل 

ثنايا قرض أصغر دون أن تدري العميلة بهذه التغطية، وهي 

ممارسة شائعة جداً( ربما ال يكون في مصلحتها دوماً. مثال 

آخر هو بيع أداة ادخار تُفرض عليها رسوم معامالت كبيرة جداً 

حتى إن مجرد استخدام هذه األداة سيتسبب على األرجح 

مثال  وهناك  الوقت.  مر  على  قيمته  الحساب  فقدان  في 

آخر أيضاً، ذلك عندما تسعر جهة اإلقراض القرض بالعملة 

المحلية.  بالعملة  يتعاملون  العمالء  أن  األجنبية في حين 

فهذه الممارسة تنقل مخاطر العملة بشكل غير منصف 

إلى من هم أقل قدرة على فهمها والتعامل معها.30 

على  “العدالة”  تتوقف  للبعض،  بالنسبة  التسعير: 

التسعير، وقد أثار ذلك نقاشاً واسعاً في صناعة التمويل 

األصغر وبصفة عامة.31 فبعض الجهات التنظيمية، مثل 

بالفرنسية  الناطقة  أفريقيا  غرب  لدول  المركزي  البنك 

أفريقيا  وجنوب  واألرجنتين  البرازيل  في  المركزية  والبنوك 

بتحديد  إما  والرسوم،  الفائدة  أسعار  قيدت  وماليزيا، 

لهذا  دورية  بمراجعات  بالقيام  وإما  مستهدف  مستوى 

وكقاعدة  بالتكاليف.  األسعار  ومقارنة مستويات  الغرض 

عامة، يمكن أن تعوق ضوابط سعر الفائدة الحصول على 

ألصحاب  بالنسبة  سيما  ال  الرسمية،  المالية  الخدمات 

الدخل المنخفض والشرائح الذين يقطنون مناطق نائية، 

مستدامة  تجارية  مستويات  عند  األسعار  ُحددت  إذا  إال 

تسمح لمقدمي الخدمة بتغطية تكاليف معامالت خدمة 

الفقراء المرتفعة عادًة )سيجاب 2009ج(. 

عوائق التحّول إلى مقدم خدمة آخر: يمكن أن تتضمن عوائق 

التحول إلى مقدم خدمة آخر فرض رسوم على إغالق الحساب 

أو جزاءات كبيرة على السداد قبل موعد االستحقاق أو تقييد 

المنتج بال ضرورة أو فقدان المدخرات اإللزامية أو التأخر في 

خدمة  مقدمي  بين  من  االختيار  على  فالقدرة  استعادتها. 

مختلفين ومنتجات مختلفة تعّد ترفاً في معظم األسواق 

الخدمات، وعلى  المنخفضة للحصول على  اإلمكانية  ذات 

خيارات،  توجد  عندما  ولكن  الريفية.  المناطق  في  األخص 

من  بقليل  منها  االستفادة  من  العمالء  يتمكن  أن  ينبغي 

اللوائح التنظيمية الخاصة  أو التكاليف. وتعالج  المتاعب 
بالمنافسة أحياناً عوائق التحول إلى مقدم خدمة بديل.32

سرية  على  الحفاظ  ودقتها:  وحمايتها  البيانات  سرية 

العمالء  وعي  غياب  يقوضه  أن  يمكن  وسالمتها  البيانات 

بحقوقهم ومسؤولياتهم واالستغالل المتنامي للمعلومات 

الهاتف  )مثالً،  التكنولوجيا  أو  الوكالء  واستخدام  تجارياً 

المحمول، جهاز نقطة البيع( التي تخلق بصمة بيانات أكبر 

سرية  عن  النهاية  في  المسؤول  الطرف  حجب  ويمكنها 

وسالمة بيانات العميل )دياز وماكي، دراسة تنشر قريباً(. وهذا 

مجال يتعين على واضعي السياسات رصده مع تطور األسواق 

المالية. فبعض سبل الحماية األساسية، كقواعد السّرية، 

المنخفضة  اإلمكانية  ذات  األسواق  في  حتى  مالئماً  يكون 

مع  بالتوازي  تكييفه  ويمكن  الخدمات،  على  للحصول 

من  البيانات  لتبادل  اإلدارة  جيدة  عمليات  تأسيس  مساندة 

خالل آليات مثل مكاتب االستعالمات االئتمانية. 

االنتصاف: األخطاء والشكاوى والتعسف

إحدى الطرق التي يساعد بها واضعو السياسات على بناء 

الثقة في األماكن ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول على 

الماليين  إتاحة سبل للمستهلكين  الخدمات هي ضمان 

لتصحيح األخطاء وحل الشكاوى عند حدوث مشكلة ما. 

والمفترض أن يتضمن هذا إمكانية اللجوء إلى طرف ثالث 

لتقديم شكوى أو طلب تصحيح وضع معين، إذا كان مقدم 

هذه مسألة تحوطية كذلك. لمواجهة الشواغل الخاصة بكل من المالءة المالية وحماية المستهلك، يمكن أن تشترط الجهات التنظيمية على الجهات   30
الخاضعة إلشرافها إما أن تضمن وجود تدفقات نقدية وعمالت لدى العمالء تكافئ ما عليهم من التزامات سداد وإما أن تواجه اشتراط تكوين مخصصات 

باهظة )مارك فالمينغ، رسالة، 19 أكتوبر/تشرين األول 2009(. 

انظر، على سبيل المثال، “روزنبيرج وآخرون” )2009(.  31

وجد تحقيق أجرته لجنة تنظيم المنافسة في جنوب أفريقيا بشأن الرسوم البنكية المبالغ فيها شواهد على ترتب آثار سلبية على المستهلكين نتيجة القطاع   32
ز الذي ال يوجد به إال قدر متواضع من قواعد سلوك السوق معظمها “مفروض ذاتياً” بمعرفة الصناعة المصرفية )لجنة تنظيم المنافسة 2008(. المصرفي المركَّ
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بفعالية.  االستجابة  على  قادر  غير  أو  راغب  غير  الخدمة 

وهناك طرق عديدة لتناول هذه المسألة، وإن كانت الخبرة 

والشواهد من األسواق النامية ضئيلة.33 

االنتصاف في الحزمة األساسية: عندما يعتقد المستهلك 

األفضل  البداية  نقطة  فإن  معاملة،  سوء  أو  ما  خطأ  وقوع 

هي عملية انتصاف جيدة اإلدارة يوفرها مقدم الخدمة، مثل 

وينبغي  المستهلكين.  أنصار  أو  الداخلية  الشكاوى  إدارة 

وفهمها  إليها  الوصول  في  سهلة  العملية  هذه  تكون  أن 

المرحلة  إجراءات  من  أساسي  إجراء  وهذا  العميل.  قبل  من 

األولى وينبغي أن تشترطه الجهات التنظيمية على الجهات 

الالئحة  تشمل  المثال،  سبيل  فعلى  إلشرافها.  الخاضعة 

التنظيمية اإلندونيسية معالجة الشكاوى وتشترط أن يكون 

لدى مقدمي الخدمة الخاضعين للتنظيم إجراءات مكتوبة 

ووحدة رسمية للشكاوى. ومجلس اإلدارة مسؤول عن ضمان 

توفير انتصاف فعال. وتنص القواعد على اإلطار الزمني للحل 

وطريقة تقديم الشكاوى )شفهياً أو تحريرياً( ومكان القائمين 

بحل الشكاوى وعملية التتبع. كما أنها تشترط أيضاً إبالغ 

البنوك جهاتها التنظيمية دورياً ببيانات الشكاوى وحلها. 

أن  ويمكن  األساسية.  الحزمة  محله  الشكاوى  رصد  إن 

تكون بيانات الشكاوى أداة سياسة قيمة )ورخيصة نسبياً( 

لتنوير قرارات الجهات التنظيمية. ويمكن لهذه البيانات أن 

تساعد هذه الجهات على استبانة أنماط التعسف ورصد 

المنتجات والممارسات اإلشكالية اآلخذة في الظهور في 

السوق، واكتشاف مقدمي الخدمة “المارقين” الذين درجوا 

إحصائيات  اإللزامي عن  للتبليغ  ويمكن  المخالفات.  على 

وأحياناً  المساءلة.  يحسن  أن  والحلول  للشكاوى  موحدة 

وعدم  المعلومات.  هذه  بنشر  التنظيمية  الجهات  تقوم 

وجود بيانات عن الشكاوى ليس بالضرورة بادرة طيبة. فربما 

لرفع  الالزمة  الموارد  أو  الوعي  إلى  المستهلكون  يفتقر 

شكوى أو أنهم يشعرون بالرهبة من هذه العملية أو من 

مقدم الخدمة أو الجهة التنظيمية. وربما ال يثقون أن أحداً 

االنتصاف  فإذا صممت وسيلة رصد  سيعالج شواغلهم. 

الحقيقية،  العمالء وشكاواهم  بين استفسارات  للتمييز 

واستبعاد الشكاوى الكيدية، فستكون أكثر كفاءة.

بعد  فيما  االنتصاف  آليات  االنتصاف:  من  التالي  الجيل 

بمعرفة  مباشرة  توفيرها  يمكن  الخدمة  مقدم  مستوى 

أو  والتظلمات  الشكاوى  مسؤولي  أو  التنظيمية  الجهات 

أو  وغيرها(  الصغيرة  )المطالبات  المحاكم  أو  الوسطاء 

منظمات المجتمع المدني. وقد تكون هذه البدائل إلزامية أو 

اختيارية، كجهة تنشئها إحدى جهات مناصرة المستهلك 

األصغر.34  للتمويل  جمعية  أو  مصرفية  مهنية  نقابة  أو 

الهند  )مثالً،  البلدان  الموارد، قامت بعض  فحيثما تسمح 

والمكسيك وجنوب أفريقيا وبيرو( بتعيين مسؤول للشكاوى 

البديلة  النزاعات  حلول  مصادر  كأحد  رسمياً  والتظلمات 

المفوضية  وتتولى  الماليون.  المستهلكون  إليه  يلجأ 

المالية مهمة  الوطنية للدفاع عن المنتفعين بالخدمات 

جنوب  وفي  المكسيك.  في  المالي  والتثقيف  االنتصاف 

أفريقيا، يوجد مسؤول شكاوى وتظلمات مستقل لمعظم 

أنواع  ومختلف  البنوك،  فيهم  بما  الخدمة،  أنواع مقدمي 

شركات التأمين، والمستشارين الماليين والوسطاء، ومراكز 

االستعالمات االئتمانية، والمعاشات. وبعض هذه الخيارات 

رسمي وبعضها اآلخر ترعاه الجمعيات المهنية.

يقدم صندوق فينمارك نظرة عامة جيدة على االنتصاف نظريًة وممارسًة إلى جانب خيارات عديدة مبينة في سياق جنوب أفريقيا. ويعرض التقرير تحليالً ممتازاً   33
للتحديات التي تواجه المستهلكين منخفضي الدخل وقليلي الخبرة في الوصول إلى العدد الوافر من برامج تقديم الشكاوى والتظلمات واالستفادة منها. 

.http://www.finmark.org.za/documents/R_consumerrecourse.pdf انظر

في حين أن مناقشة هذا الموضوع بشكل كامل تقع خارج نطاق هذه الدراسة، فمن الجدير بالذكر أن الطبيعة االختيارية مقابل القانونية آللية االنتصاف   34
يمكنها أن تؤثر على مدى فعاليتها مع المستهلكين.

اإلطار السابع: من يوّفر االنتصاف؟

يمكن للوائح التنظيمية أن تفرض أو تؤسس آليات انتصاف فعالة 

دون أن تتولى الجهات التنظيمية نفسها مسؤولية حل شكاوى 

المستهلكين األفراد. وأحياناً تتولى الجهة التنظيمية هذا الدور 

مباشرة. ولكن في أماكن أخرى، يوفر مقدمو الخدمة أو الجمعيات 

المهنية أو مسؤول التظلمات والشكاوى المستقل أو جهات أخرى 

االنتصاف للمستهلكين األفراد. ويمكن أن تنص اللوائح التنظيمية 

على الخطوات واإلجراءات ومعايير للجودة.
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وينبغي أن يأخذ واضعو السياسات في األماكن ذات اإلمكانية 

المنخفضة للحصول على الخدمات في اعتبارهم القضايا 

التالية عند تقرير إستراتيجية االنتصاف المناسبة للعميل 

فيما بعد مستوى مقدم الخدمة: 

واستخدامهم  العمالء  وعي  يزداد  المالية.  القدرة   .1
في  والخبرة  المالية  المعرفة  مع  االنتصاف  آليات 

استخدام المنتجات المالية وكذلك مستوى الدخل 

)صندوق فينمارك االستئماني 2007(.

الثقة في الجهات الموفرة لالنتصاف أو الحكومة.   .2
ستعالج  قضيتهم  بأن  المستهلكون  يؤمن  أن  يجب 

بعدالة وسرعة، وهو ما يمثل تحدياً بالنسبة للجماعات 

المعزولة اجتماعياً أو اقتصادياً. وقد يخاف العمالء من 

فقدان إمكانية حصولهم على الخدمات إذا اشتكوا، 

الموظفين  استخدام  من  قلقين  يكونون  ربما  أو 

الحكوميين بياناتهم ألغراض بخالف حل النزاعات.

إلى  الموجهة  القضائية  العملية  ضعف  أو  قوة   .3
ذلك  في  بما  الدخل،  منخفضي  المستهلكين 

اإلعسار:  وأنظمة  الصغيرة  والمطالبات  الوساطة 

محاكم  توجد  ال  النامية،  البلدان  من  كثير  في 

للمطالبات الصغيرة وال سبل انتصاف قانوني أخرى 

وتكاليف  قانونية،  )رسوم  باهظة  بتكاليف  توجد  أو 

سفر، وتعطل عن العمل( أو ال تستجيب في الوقت 

المناسب. ولعل هناك حاجة إلى وجود آليات تنظيمية 

محّسنة وحلول نزاعات بديلة لسد هذه الفجوة. 

الكفاءة،  لتحقيق  والتكلفة:  التنظيمية  القدرة   .4
مهام  بتنسيق  اثنتين  أو  جهة  تكليف  يجب 

لتقليل  االنتصاف  توفر  التي  الجهات  ومسؤوليات 

التكلفة  أبعاد  وأحد  وااللتباس.  والفجوات  التداخل 

هو ما إذا كان االنتصاف اإللزامي قد يقلل من إمكانية 

الحصول على الخدمة وكيف ذلك.

التنظيم  على  وقدرتهم  الخدمة  مقدمي  اهتمام   .5
الذاتي: يمكن لجهود الصناعة الرامية إلى تحقيق 

من  الشكاوى  أصحاب  وإنصاف  الذاتي  االنضباط 

العمالء ـ وإن كانت ليست بديالً عن الرقابة الرسمية 

تدخل  إلى  الحاجة  تقلل  أن  ـ  االنتصاف  أطر  على 

الهيئات التنظيمية.

تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية 
المستهلك ورصدها وإنفاذها

على  القدرة  أن  نجد  تنظيمي،  إطار  أي  مع  الحال  كما هي 

المستهلك  بحماية  الخاصة  التنظيمية  اللوائح  تطبيق 

ورصدها وإنفاذها عنصر حاسم حتى ال تكون القواعد والمبادئ 

وعوداً جوفاء تقوض الثقة. وتحتاج الجهات التنظيمية إلى 

سلطة إنفاذ واضحة وصالحية القيام بالتفتيش الميداني 

إذا لزم األمر والقدرة على التصرف حيال المخالفات. ويمكن 

الخدمة  مقدمي  إجبار  من  التصرفات  هذه  مثل  تتراوح  أن 

على رد المصاريف الزائدة أو سحب اإلعالنات المضللة إلى 

عقوبات أشد خطورة منها فرض الغرامات والجزاءات وإشهار 

رخصة  وسحب  بل  التقييدية،  واألوامر  عالنيًة  المخالفات 

تشغيل مقدم الخدمة المخالف.

مقدمي  من  ممكن  عدد  أكبر  تشمل  قواعد  وضع  ويجب 

اإلنفاذ  بين  التوفيق  المتكافئ  التطبيق  ويعني  الخدمة. 

وشدته وبين المخاطر الناشئة عن مختلف أنواع مقدمي 

دمج  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  المنتجات.  أو  الخدمة 

الرقابة على االمتثال في أعمال الفحص التحوطي الميداني 

اإلطار الثامن: فعالية االنتصاف للمستهلكين 
منخفضي الدخل

منخفضي  الماليين  المستهلكين  حالة  في  يجدي  الذي  ما 

الدخل؟ ال عجب أنهم يحتاجون على األقل إلى عمليات بسيطة 

اتصال  ونقاط  بها  يثقون  انتصاف  توفير  وجهات  سهلة  بلغة 

يمكنهم الوصول إليها، كمراكز اتصال مجانية أو مكاتب لتلقي 

شكاوى مطلة على الشوارع أو لقاءات جماعية. وعندما يتعين 

إثبات النزاع تحريرياً، يجب تقديم المساعدة لمن ال يقدرون على 

ملء النماذج بأنفسهم.
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لإلشراف،  الخاضعة  الكبيرة  الكيانات  حالة  في  الدورية 

بينما يتم االعتماد على بيانات الشكاوى والتسوق المتخفي 

الخدمة  مقدمي  مع  للتعامل  المستهدفة  والتحريات 

القدرة  المرخصين األصغر حجماً. وقد تستلزم محدودية 

التنظيمية التدرج في مظلة حماية المستهلك لدى بعض 

مقدمي الخدمة أو الممارسات على مر الوقت.

للترتيبات  مختلفة  مناُهجاً  )ب(  الملحق  ويصف 

ويتحرى  المالي،  المستهلك  المؤسسية اخاصة بحماية 

سلبيات وإيجابيات إناطة المسؤولية بالجهات التنظيمية 

أو جهات  العامة  المستهلك  أو أجهزة حماية  التحوطية 

حماية المستهلك المالي المتخصصة. وهو يحلل أيضاً 

التحديات اإلضافية التي تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية 

وتنسيقها، وعلى األخص عندما تكون هناك أكثر من جهة 

منوط بها الرقابة على حماية المستهلك المالي.

ليست اللوائح التنظيمية فقط: معايير 
الصناعة والمستهلكون األكثر قدرة 

فإن  المستهلك،  بالرقابة على حماية  األمر  يتعلق  عندما 

الجهات التنظيمية ليست مضطرة للقيام بهذا وحدها؛ 

فاللوائح التنظيمية ليست الخيار الوحيد المتاح لحماية 

مالية  أسواق  وخلق  الدخل  منخفضي  المستهلكين 

المعايير  أو  )المواثيق  تكميليان  نهجان  فهناك  مسؤولة. 

المهنية35 ومبادرات التنظيم الذاتي األخرى36 وبرامج توعية 

يلعبا  أن  أيضاً  يمكنهما  المالية(  والقدرة  المستهلكين 

عليها  يقوم  التي  معاً  الثالث  “الركائز”  وهذه  مهماً.  دوراً 

التمويل المسؤول )التنظيم ومعايير الصناعة وتعزيز وعي 

االشتمال  جودة  تحسين  يمكنها  وقدرته(  المستهلك 

المسؤولين  المالية  الخدمة  مقدمي  وتشجيع  المالي 

والمنتجات والممارسات المالية المسؤولة )انظر الشكل 

رقم 1(. 

معايير الصناعة: أحياناً تلتزم هيئات الصناعة بالمساعدة 

على ضمان توفير بيئة خدمات مالية مسؤولة بالتعرف على 

تحديات معينة )شفافية األسعار، واإلفراط في االستدانة، 

التحصيل بصورة عدوانية، وغياب ترتيبات االنتصاف أو عدم 

جدواها، وسرية البيانات وحمايتها( واالتفاق على ممارسات 

ومعايير معينة لمواجهتها. يمكن أن يكون التنظيم الذاتي 

اختياراً محضاً )مثالً، تبادر إليه وتشرف عليه جمعية مهنية 

الجهة  تضع  حينما  )مثالً،  رسمياً  أو  إلزامياً  أو  أكثر(،  أو 

وتراجع  معينة  مجاالت  في  معايير  المالية  التنظيمية 

كفاية العقوبات المفروضة على عدم االمتثال(، أو مدفوعاً 

الشكل رقم 1: التمويل المسؤول

انظر، مثالً، حملة سمارت المنّظمة حول ستة مبادئ أساسية لحماية مستهلك التمويل األصغر. فبقيادة أكسيون إنترناشونال وسيجاب وائتالف واسع   35
أن  الصناعة  قادة  ويؤكد  العمالء.  وممارسات حماية  لتحسين سياسات  الخدمة  وتساند مقدمي  الوعي  درجة  الحملة  ترفع  والممولين،  الممارسين  من 
الحملة يمكنها أن تسفر عن إمكانية حصول على الخدمات أعلى جودة وتحمي صورة القطاع وتقلل المفسدين الذين يشوهون سمعته إلى الحد األدنى 
وتقلل احتمال فرض قواعد تنظيمية قاسية. وحتى اليوم، صّدق مئات من مقدمي الخدمة على مبادئ حماية المستهلك. وتستحق هذه المبادرة الجديدة 
رصدها بدقة لتقييم إمكانياتها ومحدودياتها )http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.4943(. وهناك مبادرة أخرى هي “شفافية التمويل األصغر” 
التمويل األصغر  التي يقدمها مختلف مقدمي خدمة  البلد للمنتجات   تسعى إلى تشجيع الشفافية في التسعير بإجراء تحليالت سعرية على مستوى 

 .)http://www.mftransparency.org(

تعرف بأنها “ترتيبات فرضها مقدمو خدمة التمويل األصغر على أنفسهم، وتكون عادة في صورة معايير وضوابط يطورونها ويْنفذونها من خالل مجلس أو ائتالف   36
أو اتحاد لمقدمي الخدمة يسيطر عليه األعضاء” في مجلس االئتمان الوطني بوزارة المالية )2007(. الحظ أن هذه الدراسة تشير إلى التنظيم الذاتي ألغراض 

حماية المستهلك ال ألغراض تحوطية.
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)من جانب المستثمرين أو المانحين أو الجهات التنظيمية 

فقدان  أو  رسمية  تنظيمية  بلوائح  التهديد  يكون  حينما 
التمويل حافزاً كافياً لتشجيع حسن السلوك(.37

بحماية  الخاصة  التنظيمية  اللوائح  بين  العالقة  ما 

المستهلك والمبادرات التي تقودها الصناعة، ال سيما في 

األماكن ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول على الخدمات؟ 

إذا كانت التغطية واسعة بما يكفي، وإذا كانت السياسات 

عقوبات  هناك  كانت  وإذا  االستهداف،  جيدة  والممارسة 

موثوقة على ارتكاب األخطاء، فربما تساعد معايير الصناعة 

األساسية  الحماية  سبل  لبعض  مؤقت  إطار  إيجاد  على 

وفي  مهمة.  ثالثة  شروط  وهذه  التنظيمية.  اللوائح  قبل 

العادة يكون التنظيم الذاتي أعظم نفعاً في بعض القضايا 

ويشكل  األسعار(.  )كشفافية  بعضها  دون  )كاالنتصاف( 

مزودو الخدمة غير الممتثلين الذين يعملون خارج الجمعية 

وميثاقها مشكلًة كبيرة، وعلى األخص عندما يكون مقدمو 

الخدمة هؤالء كباراً. وربما تفيد المواثيق المهنية كخطوات 

أولى في حالة المنتجات والقنوات الجديدة. وحتى عندما 

تكون اللوائح الخاصة بحماية المستهلك مطبقة، فربما 

الكتشاف  الخاصة  بمعاييرهم  الخدمة  مقدمو  يحتفظ 

ما ينشأ من مشاكل في وقت مبكر وتقليل احتمال فرض 

عقوبات من الجهات اإلشرافية.

والمبادئ  القواعد  المالية:  وقدرته  المستهلك  وعي 

وحدها ال يمكنها منع سوء السلوك في السوق. وينبغي 

اهتماماً  جديدة  قواعد  ألية  التخطيط  عملية  تعير  أن 

لكيفية تعزيز وعي المستهلك وقدرته المالية. ويجب أن 

مبادرات  تصاحبها  أو  الجديدة  التنظيمية  اللوائح  تسبق 

عملية لتحقيق هذا الغرض ربما تركز على الرسائل العامة 

)مثالً، “اعرف حقوقك” أو “ها هي خيارات االنتصاف المتاحة 

أو  الخدمة  بمقدم  خاصين  وسلوك  معرفة  على  أو  لك”( 

بالمنتج )مثالً، “ال تطلع أحداً على رقمك السري” أو “احرص 

على فهم تكلفة قرضك اإلجمالية. ويجب أن تزودك جهة 

اإلقراض بالمعلومات التالية...”(. وفي بعض األحيان يمكن 

على  المستهلكين  مساعدة  في  دور  للمشورة  يكون  أن 

اتخاذ االختيارات الصائبة، وإن كان يقل احتمال جدوى هذه 

المشورة في البيئات ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول 

التي  التنظيمية  الجهات  أوضحت  وقد  الخدمات.  على 

تحسين  أن  الدراسة  هذه  إطار  في  مقابالت  أجريت معها 

وعي المستهلك والفاعليةـ  بحيث ال تكون جميع الجهود 

من القمة إلى القاعدةـ  يمكنهما تعزيز اإلصالح ومساعدة 

هذه الجهات على القيام بمهامها بمزيد من الفعالية.

العمل  التنظيمية في هذا  والجهات  للحكومة  دور  وأهم 

للمستهلكين  مالية  قدرة  برامج  تنفيذ  بالضرورة  ليس 

مباشرًة، ربما فيما عدا حمالت التوعية الواسعة. ويمكن أن 

تساعد األطراف الفاعلة في القطاع الخاص، مثل مقدمي 

المجتمع  منظمات  أو  المهنية  الجمعيات  أو  الخدمة 

القيادة  بزمام  وتأخذ  بل  المبادرات  تنفيذ  على  المدني، 

فيها. وعندئذ يمكن أن تلعب الحكومة دوراً مكّمالً، فتدعم 

استعداداً  وأكثر  اطالعاً  أحسن  مستهلكين  إلى  الحاجة 

وتحدد األولويات وترصد الجودة والفعالية وتتولى التنسيق 

العام.

المضي قدماً: لوائح تنظيمية لتشجيع 
االشتمال المالي المسؤول

إرساء القاعدة للتمويل المسؤول في البيئات ذات اإلمكانية 

مهمة  يكون  ربما  الخدمات  على  للحصول  المنخفضة 

الثمار  ولكن  الوقت.  بمرور  إال  إنجازها  يمكن  ال  معقدة 

ما  يستحق  فيها  الشروع  في  االستثمار  تجعل  المرجوة 

يبذل فيه من جهد. وقد اعتمدت هذه الدراسة على الخبرة 

المتاحة للبدء في رسم المسار المؤدي إلى حماية فعالة 

للمستهلك المالي.

في البلدان التي يلعب فيها المستثمرون من الخارج دوراً نشطاً في التمويل األصغر، يمكنهم استخدام هذا النفوذ لالرتقاء بالشفافية مع العمالء والمعاملة   37
العادلة لتحسين المحصلة النهائية المزدوجة أو األداء االجتماعي. وقوة الرفع هذه ينبغي أال يستهان بها، والحقيقة أنها قد تكون حافزاً أقوى لتحسين سلوك 

السوق وليس التهديد باتخاذ إجراء تنظيمي.
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األساسية من شأنه  إن تحقيق سبل حماية المستهلك 

أن يساهم في إيجاد أسواق مالية أكثر اشتماالً واستقراراً 

إلى  السبل  هذه  امتدت  إذا  سيما  وال  الوقت،  مر  على 

المستهلكين األقل دخالً وخبرة وكذلك األيسر حاالً. وتشير 

الشواهد المبكرة إلى أنه من الممكن صياغة وإنفاذ قواعد 

لدى  الدافع  يستمر  بحيث  المستهلك  لحماية  أساسية 

إلى  أيديهم  لمد  بالقوانين  الملتزمين  الخدمة  مقدمي 

األسواق منخفضة الدخل ناقصة الخدمات ويتمكنون من 

خدمتها بشكل مربح. والحقيقة أن هذه القواعد يمكنها 

حماية مقدمي الخدمة هؤالء من المنافسة غير العادلة 

الشفافية  وإجراءات  جودة.  أقل  خبرة  مقدمي  قبل  من 

والمعاملة العادلة التي توصي بها هذه الدراسة يمكنها 

النظام  في  عموماً  الجدد  المستهلكين  ثقة  زيادة  أيضاً 

المال من  السلبي على  الحصول  درء  إن  الرسمي.  المالي 

النوع الذي يحظره نظام حماية المستهلك األساسي يعّد 

في حد ذاته هدفاً مشروعاً من أهداف السياسة.

تصميم  تحكم  أن  يجب  عامة  مبادئ  ثالثة  وهناك 

الخاصة  التنظيمية  واللوائح  السياسة  وتطبيق 

بحماية المستهلك، وهي: الشفافية والعدالة والحق 

تطبيق  إجراءات  فيجب تصميم  الفعال.  االنتصاف  في 

اإلمكانية  ذات  األماكن  مع  يتوافق  بما  المبادئ  هذه 

هذه  وتصف  الخدمات.  على  للحصول  المنخفضة 

الدراسة إستراتيجيات مبتكرة وفعالة التكلفة تستخدمها 

الستيفاء  البلدان  من  العديد  في  التنظيمية  الجهات 

شرطي القدرة والتكلفة الخاصين بتطبيق قواعد حماية 

وما  الُنهج  عن  المعرفة  من  مزيد  بناء  ويعّد  المستهلك. 

التنظيمية  القدرة  سياقات  في  سيما  ال  منها،  ينجح 

المحدودة، أولوية مستقبلية.

أوسع  إلى تحقيق  التنظيمية  اللوائح  أن تسعى  بّد  وال 

تغطية مجدية، فتحقق تكافؤ الفرص لمختلف أنواع 

متطابقة  منتجات  يقدمون  الذين  الخدمة  مقدمي 

ازدواجية  تعزيز  إلى  ميل  هناك  كان  وإال  متشابهة،  أو 

في حين  الحال  لميسوري  الحماية  تتوافر  األسواق، حيث 

يُترك المستهلكون الفقراء وقليلو الخبرة وشأنهم. وهكذا 

فإنه حتى عندما ال يكون مقدمو خدمة االئتمان وخدمات 

إخضاعهم  يجب  تحوطية،  لرقابة  خاضعين  المدفوعات 

لقواعد حماية المستهلك األساسية.

حماية  تحسين  إلى  تسعى  التي  البلدان  وتستطيع 

بادئًة  تدريجياً،  المضي  مباشرة  المالي  المستهلك 

األكثر  المشكالت  لمواجهة  نسبية  تنظيمية  بلوائح 

إلحاحاً أوالً. ثم يمكنها بعدئذ االعتماد على إطار لحماية 

وازدياد  المنتجات  وتعقد  السوق  نضج  مع  المستهلك 

التنافس وظهور انتهاكات ومشكالت معينة.

بحماية  خاصة  تنظيمية  لالئحة  الفعال  والتطبيق 

تكون  عندما  حتى  السهل،  باألمر  ليس  المستهلك 

عادة  تتطلب  فهي  محدودية.  أقل  التنظيمية  القدرة 

التحوطية؛  التنظيمية  اللوائح  من  تشدداً  أقل  إشرافاً 

األداء  على  ال  معينة  وممارسات  منتجات  على  تركز  ألنها 

المالية.  المالي عموماً ومجمل مخاطر مقدمي الخدمة 

من ناحية أخرى، فإن القواعد التنظيمية الخاصة بحماية 

المستهلك األساسية ربما تضع كثيراً من مقدمي الخدمة 

اإلضافيين تحت الرقابة، وهي تركز على المعامالت العديدة 

المعايير  زالت  وما  والمستهلكين.  الخدمة  مقدمي  بين 

المالئمة في مراحل تطورها األولى.

وتثير الخدمات المالية المختلفة شواغل مختلفة جداً 

بخصوص حماية المستهلك وتتطلب ُنهجاً تنظيمية 

مختلفة. فعلى سبيل المثال، تختلف متطلبات اإلفصاح 

متطلبات  عن  تماماً  األجل  قصير  أصغر  لقرض  المالئمة 

وديعة ألجل تشتمل  أو  المالئمة لخدمة تحويل  اإلفصاح 

على شرط جزائي عند السحب المبكر. وفي مجال التأمين 

قضايا  المحاصيل  على  تأمين  منتج  يثير  عام،  بشكل 

ويعتبر  صحي.  تأمين  منتج  يثيره  عما  تختلف  شفافية 

تطوير إطار مفصل للقضايا الخاصة بحماية المستهلك 
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والقواعد الخاصة بالخدمات المالية المختلفة في البيئات 

ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول على الخدمات مهماً 

للعناية المستقبلية.

يعّد إنجاح إجراءات الحماية األساسية )اإلفصاح، القيود 

المضللة،  اإلعالنات  أو  الجائرة  التعاقد  شروط  على 

االنتصاف( مع المستهلكين منخفضي الدخل محدودي 

يكن  لم  وإن  صعباً  أمراً  والكتابة  القراءة  على  القدرة 

للتأكد  أساسي  شيء  المستهلكين  واختبار  مستحيالً. 

من نجاح اإلجراءات فعالً معهم. ومن شأن إجراء المزيد من 

األبحاث السلوكية وتحليل تصورات واستخدام الخدمات 

متبصرة  أفكار  عن  يسفر  أن  المستهلكين  بين  المالية 

المالي  باالشتمال  المعنيين  السياسات  لواضعي  قّيمة 

وحماية المستهلك في البيئات ذات اإلمكانية المنخفضة 

للحصول على الخدمات.

الوحيد  الحل  ليست  فهي  التنظيمية  اللوائح  أما 

النامية  البلدان  في  المستهلك  حماية  لمشكالت 

مواثيق  مثل  الصناعة،  فمعايير  الناشئة.  واألسواق 

يمكنها  الفعالة،  المالية  القدرة  ومبادرات  السلوك 

أيضاً المساهمة في تعزيز حماية المستهلك والعدالة 

في معاملته. والحقيقة أنه يمكنها زيادة فعالية اللوائح 

دوراً  التنظيمية  الجهات  تلعب  أن  ويمكن  التنظيمية. 

مهماً في مساندة ورصد فعالية هاتين الركيزتين األخريين 

من ركائز حماية المستهلك المالي. ومن خالل المبادرات 

المساعدة  ستتم  جميعاً  الثالث  الجبهات  على  الفعالة 

على تحقيق هدف االشتمال المالي )خدمات مالية متنوعة 

عالية الجودة للجميع(. 
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ملحق )أ(. الشروع في العمل: أسئلة 
للتشخيص الذاتي وأدوات للسياسة 

ومصادر للرصد والمعلومات

يمكن استخدام الجدول التالي كأداة تشخيص ذاتي لحفز 

الفردية  الُقطرية  االحتياجات  في  اإلستراتيجي  التفكير 

المخاطر  على  بناًء  للموارد  األمثل  والتوزيع  واألولويات 

تواجه  التي  المعنية  المستهلك  بحماية  الخاصة 

أو خبرة. ويشتمل هذا  المستهلكين الماليين األقل دخالً 

الجدول على أسئلة38 لواضعي السياسات لتقييم وترتيب 

أولويات االحتياجات الخاصة بحماية المستهلك، ومصادر 

والمخاطر  السوق  اتجاهات  لتحديد  والمعلومات  الرصد 

يمكن  للسياسة  وأدوات  السياسة،  ومدخالت  الناشئة 

تطبيقها تدريجياً مع بروز المخاطر إلى السطح.

أدوات السياسةمصادر الرصد والمعلوماتاألسئلة
الشفافية واإلفصاح

هل يفهم عمالء التمويل األصغر شروط وأحكام 
المنتجات المالية؟ أُهم قادرون على المقارنة بين 

مختلف أنواع المؤسسات ومقدمي الخدمة؟

أبحاث السوق )مجموعات النقاش   •
المركز، االستقصاءات، التسوق 

المتخفي(
الصحافة  •

المواد التسويقية واإلعالنية  •

قواعد إفصاح بسيطة وبلغة سهلة  •
شروط ونماذج موحدة  •

قواعد إفصاح قائمة على المنتج  •

ما مقدار وأنواع المعلومات التي يحتاجها 
المستهلكون التخاذ قرارات صائبة؟ عند أي 

مرحلة تتناقص العوائد؟ هل يمكن زيادة قدرة 
العميل على الفهم؟ 

أبحاث السوق )مجموعات النقاش   •
المركز، االستقصاءات، التسوق 

المتخفي(

التثقيف المالي  •

هل يجد مقدمو الخدمة حوافز تنظيمية أو 
سوقية لاللتزام بالشفافية؟ 

إفصاحات وتقارير مقدمي الخدمة  •
مواثيق السلوك المهني المتبعة لدى   •

مقدم الخدمة وفي الصناعة

معايير إعداد التقارير واإلبالغ ومواثيق   •
السلوك )مفروضة من االلجهة 

التنظيمية أو جمعية مهنية أو من 
المستثمرين(

العدالة في المعاملة 

هل يتحمل عمالء التمويل األصغر ديوناً متعددة؟ 
هل توجد عالمات على اإلفراط في االستدانة؟ 

هل هناك منتجات معينة )مثالً، بطاقة ائتمان، 
مشتريات التجزئة( تسبب مشاكل أكثر من 

غيرها؟ 

بيانات مركز االستعالمات االئتمانية   •
)التأخر في السداد والتخلف عن السداد، 

مقسمة إلى قطاعات حسب المنتج 
ومقدم الخدمة والتركيبة السكانية 

عندما تكون متاحة(
أبحاث السوق )مجموعات النقاش   •

المركز، االستقصاءات، التسوق 
المتخفي(
الصحافة  •

المواد التسويقية واإلعالنية  •

قواعد مراكز االستعالمات االئتمانية   •
)مشاركة إلزامية، معلومات إيجابية 

وسلبية، الخ(.(
نسبة الدين إلى الدخل، معايير الضمان   •

األخرى
قواعد بشأن اإلقراض االستغاللي  •

هل توجد حمالت تسويقية وإعالنات كاذبة أو 
مضللة؟

الصحافة  •
المواد التسويقية واإلعالنية  •

الصدق في قواعد اإلعالن وإرشاداته  •

هل توجد عالمات على البيع الطائش لمنتجات 
معينة للعمالء منخفضي الدخل أو عديمي 

الخبرة؟

الصحافة  •
المواد التسويقية واإلعالنية  •

قواعد بشأن اإلقراض االستغاللي  •
متطلبات المالءمة  •
الفترات االنتقالية  •

هل يتم التحرش بالعمالء أو اإلساءة إليهم عند 
التحصيل؟

بيانات الشكاوى   •
الصحافة  •

قواعد التحصيل: التوقيت، اللغة،   •
واالتصال الفعلي

هل توجد أسعار أو رسوم ناتجة عن سوء استغالل 
وضع احتكاري من ِقبل مقدم الخدمة؟

االستفسارات الجماهيرية بمعرفة   •
الجهة التنظيم اللمنافسة

قواعد بشأن التسعير والقدرة على   •
استبدال مقدم خدمة بآخر بأقل متاعب

هل يستطيع العمالء المثقلون بالديون وجهات 
إقراضهم حل مشكالت اإلفراط في االستدانة 

بطريقة عادلة؟

بيانات الشكاوى   •
الصحافة  •

استشارات الدين اإللزامية أو االختيارية  •
قواعد واضحة بشأن أولوية جهة اإلقراض   •

والتحصيالت
اإلصالح القضائي   •

)يتبع الجدول في الصفحة التالية(

تغطي هذه األسئلة قضايا وشواغل سلوك السوق األساسية ولن تعالج جميع المخاطر المحتملة في البلدان واألسواق الفردية.   38
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أدوات السياسةمصادر الرصد والمعلوماتاألسئلة
االنتصاف والشكاوى

هل من المحتمل أن يشكو المواطنون عند 
تعرضهم لمعاملة جائرة أو غش؟ 

أبحاث السوق )مجموعات النقاش   •
المركز، االستقصاءات، التسوق 

المتخفي((
بيانات الشكاوى  •

برامج التثقيف المالي  •

هل توجد أماكن منخفضة التكلفة/مجانية 
ومستقلة ويسهل الوصول إليها مادياً يسجل 

فيها العمالء شكاواهم؟ هل يستخدمونها؟

بيانات الشكاوى  •
أبحاث السوق )مجموعات النقاش   •

المركز، االستقصاءات، التسوق 
المتخفي(

إطار أمين المظالم )قانوني أو اختياري(  •
الخطوط الساخنة الستقبال الشكاوى   •

)برعاية الجهة التنظيمية أو جمعية 
مهنية(

المحاكم  •
أطر إلزامية لتسوية النزاعات لمقدمي   •

الخدمة 

ما أنواع الشكاوى الرئيسية التي قدمها عمالء 
منخفضو الدخل أو عديمو الخبرة؟

بيانات الشكاوى  •
أبحاث السوق )مجموعات النقاش   •

المركز، االستقصاءات، التسوق 
المتخفي(

التواصل الدوري بين مقدمي الخدمة   •
والجهات التنظيمية

اإلفصاح العلني عن بيانات الشكاوى   •
واتجاهاتها

هل يثق العمالء منخفضو الدخل بأن الصناعة 
و/أو الجهات التنظيمية ستتخذ إجراًء حيال 

شكاواهم؟

أبحاث السوق )مجموعات النقاش   •
المركز، االستقصاءات، التسوق 

المتخفي(

نشر إجراءات اإلنفاذ التي تتخذها   •
الصناعة والجهات التنظيمية

التشهير بالمخالفين   •
قواعد شفافة لعمليات تسوية النزاعات  •

تثقيف مالي بشأن الحقوق   •
والمسؤوليات

األطر القانونية والتنظيمية

ما التغييرات القانونية أو التنظيمية المطلوبة 
لتحسين الرقابة على حماية المستهلك؟ هل 

هذه التغييرات مجدية في البيئة السياسية 
واالقتصادية الحالية؟ 

تقييم مستقل تقوم به الجهة المانحة   •
أو مقدمو المساعدة الفنية أو مكتب 

مساءلة الحكومة أو استعراض النظراء

هل هناك عدد كاٍف من الموظفين من ذوي الخبرة 
المالئمة للرقابة على مقدمي خدمة التمويل 
األصغر بغرض حماية المستهلك؟ هل لديهم 

القدرة على إنفاذ القواعد الجديدة؟

تقييم مستقل تقوم به الجهة المانحة   •
أو مقدمو المساعدة الفنية أو مكتب 

مساءلة الحكومة أو استعراض النظراء

ما قضايا التنسيق القائمة بين الجهات 
التنظيمية لمختلف المنتجات المالية؟ هل 

هناك فجوات أو تداخالت تؤدي إلى أحكام جزافية 
من جانب الجهات التنظيمية أو رقابة غير كافية؟

لقاءات دورية لهيئات تنسيق واضعي   •
السياسات من مختلف الوزارات التي 

تراقب مقدمي الخدمات المالية
استعراضات إلزامية  •

هل توجد جهات ذاتية التنظيم توفر بديالً 
فعاالً للتنظيم الرسمي في حالة المنتجات 

ومقدمي الخدمة منخفضي المخاطر؟

تنظيم ذاتي إلزامي  •
نشر مواثيق السلوك الخاصة   •
بالجمعيات المهنية مع فرض 

عقوبات على عدم االمتثال
التشهير بالمخالفين   •

هل سيكون هناك أثر سلبي على الحصول 
على الخدمات المالية في ظل أدوات حماية 

المستهلك المقترحة؟ 

تحليل التكلفة والمنفعة وتقييم   •
اآلثار التنظيمية األخرى
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ملحق )ب(: من ينبغي أن ينظم ويرصد 
ويُْنفذ المعايير الخاصة بحماية 

المستهلك؟

بحماية  الخاصة  التنظيمية  الالئحة  مكان  يكون  أين 

المستهلك في اإلطار التنظيمي واإلشرافي؟ وكيف ترصد 

الجهات المسؤولة التطورات في السوق وفعالية جهودها؟ 

ربما يكون مفيداً أن نذّكر بأن الرقابة التحوطية تسعى إلى 

الحفاظ على السالمة المالية ومالءة مؤسسات الخدمات 

بحماية  الخاصة  التنظيمية  الالئحة  أن  حين  في  المالية، 

المستهلك مصممة لحماية مستخدمي الخدمات المالية، 

التي  المؤسسات  من  أنواع مختلفة  توفرها  أن  يمكن  التي 

تقدم منتجات متشابهة. وربما تشمل الالئحة التنظيمية 

الخاصة بحماية المستهلك منتجات يقدمها مقدمو خدمة 

غير خاضعين للرقابة التحوطية، كما في حالة قانون االئتمان 

الوطني بجنوب أفريقيا، والذي يشمل البنوك والمؤسسات 

غير المصرفية، بما في ذلك حتى وكاالت السيارات ومتاجر 

األثات. وتحويل التركيز من القواعد التي تستند إلى مقدم 

يفيد  ربما  المنتج  إلى  تستند  التي  القواعد  إلى  الخدمة 

على  يعتمدون  الذين  خبرة  واألقل  الفقراء  المستهلكين 

األرجح على مقدمي خدمة خاضعين لتنظيم أقل تشدداً.

بحماية  الخاصة  التنظيمية  الالئحة  تغطي  أن  والمفترض 

المستهلك أكبر عدد ممكن من أنواع مقدمي الخدمة بغرض 

توفير حماية أوسع للمستهلكين وتقليل األحكام الجزافية 

من جانب الجهات التنظيمية . ولكن ما الذي يعنيه هذا على 

التحوطية  التنظيمية  الجهة  على  ينبغي  هل  الواقع؟  أرض 

أن تتولى إدارة لوائح تنظيمية خاصة بحماية المستهلك؟ أم 

أنه من األفضل أن توجد جهة متخصصة أو جهتان لتنظيم 

حماية المستهلك بمهام وسلطات منفصلة من أجل منتجات 

وممارسات معينة في عموم السوق المالية كاملًة؟ 

ففي كثير من البلدان، نجد قضية التغطية شائكة بصورة 

محدودان  التنظيميين  والقدرة  المدى  إن  حيث  خاصة؛ 

كثيراً  الذين  الرسميين  شبه  الخدمة  فمقدمو  عموماً. 

)مثالً،  الدخل  منخفضو  المستهلكون  يستخدمهم  ما 

غير  األصغر  التمويل  مؤسسات  أو  المالية  التعاونيات 

التنظيمية  الجهة  إلشراف  خاضعين  ليسوا  المصرفية( 

غير  الخدمة  مقدمي  من  كبير  عدد  ووجود  للبنوك. 

الرسميين غير المرخصين ربما يزيد األمور تعقيداً. فهيكل 

الخاصة  للقواعد  النهائية  الفعالية  على  يؤثر  السوق 

بحماية المستهلك. ومع ذلك تشير الخبرة األولية إلى أن 

الجهات التنظيمية يمكنها استخدام أساليب منخفضة 

التكاليف لرصد السوق، مثل التسوق المتخفي، وتحليل 

نطاق  على  الفعالة  التغطية  لتمديد  الشكاوى  بيانات 

أوسع وضم المزيد من مقدمي الخدمة الذين يستخدمهم 

الفقراء تحت مظلة نظام قواعد السوق.

الخيارات المؤسسية

أحد  التحوطية:  التنظيمية  الجهات  األول:  الخيار 

الترتيبات الممكنة هو أن تتولى الجهة صاحبة مسؤوليات 

الرقابة التحوطية )مثالً، البنك المركزي أو هيئة الرقابة على 

البنوك( زمام القيادة في حماية المستهلك كذلك. وهذه 

هي الحال في بلدان مثل بيرو وماليزيا وأرمينيا وغانا. وينبغي 

كونها  من  الرغم  على  ـ  المستهلك  حماية  وحدة  فصل 

التحوطية،  الرقابة  وحدة  عن  ـ  نفسها  بالجهة  منوطة 

بحيث يكون لديها موظفوها المتخصصون ومواردها وما 

إلى ذلك، بحيث يستطيع كل منهما القيام بمسؤولياته 

المتمايزة. وتنبع الميزة هنا من تكليف الجهة التنظيمية 

مالية  قبل على مقدمي خدمات  أشرفت من  التحوطيية 

مختلفين وبالتالي تكون تغطية القواعد الخاصة بحماية 

المستهلك أوسع نسبياً من البداية. ولكن في البلدان التي 

تقتصر فيها الجهات التنظيمية التحوطية على تنظيم 

“التسوق المتخفي” أو “التسوق المتستر” هو ممارسة يُستخدم فيها متسوقون مدرَّبون لتقييم خدمة العمالء والعمليات وأمانة الموظفين وترويج السلع   39
 .)www.mspa-ap.org/about( وجودة المنتجات، دون أن يكشفوا عن هوياتهم
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البنوك التجارية، فقد ال تصل تغطية حماية المستهلك 

الفقراء  المستهلكين  تستهدف  التي  المؤسسات  إلى 

وغير  مصرفيين  غير  خدمة  مقدمي  يستخدمون  الذين 

خاضعين للتنظيم. في هذه الحاالت، يمكن أيضاً للجهات 

التنظيمية المالية األخرى المسؤولة عن الرقابة التحوطية 

إنفاذ  المالية(  التعاونيات  عن  المسؤولة  الجهات  )مثالً، 
الئحة تنظيمية خاصة بحماية المستهلك.40

لحماية  متخصصة  تنظيمية  جهة  الثاني:  الخيار 

الفرص  في  والتكافؤ  الحماية  لضمان  المستهلك: 

تنظيمية  جهة  البلدان  بعض  أنشأت  السوق،  عموم  في 

إما على  المالي،  المستهلك  أكثر لحماية  أو  متخصصة 

نطاق واسع )مثالً، كندا والمكسيك( وإما ذات تركيز على 

منتج أو سلعة معينة )مثالً، جهاز تنظيم االئتمان الوطني 

بنغالديش صيغة معدلة من  وتستخدم  أفريقيا(.  بجنوب 

المسمى هيئة  الجديد  الجهاز  النموذج، حيث يضع  هذا 

تنظيم التمويل األصغر قواعد لمؤسسات التمويل األصغر 

تراخيص(. وتتمثل  )من ضمنها اآلن ضرورة حصولها على 

التنظيمية  الجهة  لوجود  المحتملة  المميزات  إحدى 

المتخصصة لحماية المستهلك المالي في قدرتها على 

مقدمي  مختلف  بين  الفرص  تكافؤ  من  أعلى  درجة  خلق 

المنتجات والخدمات المتشابهة. وهناك ميزة أخرى وهي 

أن تكون أقل عرضة لتضارب المصالح أو الخضوع لسيطرة 

جهة تنظيمية تحوطية ما )سيجادل الكثيرون بأن هذا كان 

من أهم العوامل التي ساهمت في الفشل التنظيمي في 

األزمة االئتمانية األمريكية(.

الخيار الثالث: هيئة عامة لحماية المستهلك: هناك 

خيار ثالث وهو إنشاء هيئة حماية مستهلك ذات تفويض 

كذلك،  المالية  والخدمات  بالمنتجات  تُعنى  كي  واسع 

سواء بتوجيه تشريعي وتنظيمي صريح أو بشكل افتراضي. 

وهذه هي الحال في البرازيل، حيث يكفل الدستور ومدونة 

األساسية.  الحماية  سبل  من  كثيراً  المستهلك  حماية 

فإدارة حماية المستهلك والدفاع عنه )مقرها وزارة العدل( 

يقع على عاتقها مسؤولية الرقابة، وإن كان البنك المركزي 

البرازيلي يدرس بعض قضايا الخدمات المالية غير الواردة 

تحديداً في المدونة. وفي بلدان أخرى، من ضمنها نيجيريا 

المستهلك  حماية  تختلف  ال  واألردن،  وكينيا  واألرجنتين 

المالي عن حماية مستهلكي المنتجات األخرى كمعجون 

األسنان واألجهزة اإللكترونية.

أن  إلى  الميدانية  سيجاب  دراسات  من  الشواهد  وتشير 

الخيارين األولين في وضع أفضل لمعالجة حماية المستهلك 

التنظيمية  الجهة  تخصص  )أ(  حيث  من  وذلك  المالي، 

السوق،  اإلشكاليات في  )ب( فرص تحديد مواطن  ونفوذها، 

)ج( القدرة على إنفاذ العقوبات واإلرادة السياسية لفعل ذلك. 

فالبلدان التي تعتمد على جهة منفصلة ذات تفويض عام 

لحماية المستهلك لإلشراف على المنتجات المالية وجدت 

أن  والطبيعي  معدوماً.  األحيان  بعض  في  أو  صعباً  اإلنفاذ 

يواجه جهاز حماية المستهلك قدراً كبيراً على غير العادة من 

القضايا المحالة إليه بالنظر إلى موارده المالية والبشرية، 

المتعلقة  أولوية للشواغل األشد بروزاً  وهو عادة ما يعطي 

مشروع قانون في مالوي، على سبيل المثال )ولَْيم نايت، استشاري مستقل(.  40

اإلطار ب1: بيرو

تضع هيئة الرقابة على البنوك في بيرو وتْنفذ قواعد خاصة بحماية 

المستهلك لمجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات المالية ومن 

وقد  للودائع.  المتلقية  غير  األصغر  التمويل  مؤسسات  ضمنها 

طورت الهيئة إطاراً شامالً نسبياً لحماية المستهلك داخل جهازها 

ويضم فريقاً من المفتشين المتخصصين وإجراءات فحص. وفي 

صلب عملية الرقابة غير الميدانية في بيرو، يوجد نموذج مخاطر 

المستهلك، وهو إطار تصنيفي يستخدم نموذج نقاط إحصائية 

وحجم  بالشكاوى  الخاصة  الكمية  البيانات  تجميع  يتم  حيث 

المؤسسة والنفوذ اإلقليمي، والبيانات النوعية الخاصة باالمتثال 

يتم جمعها خالل  التي  األخرى  التنظيمية  والقواعد  والشفافية 

األنشطة اإلشرافية والرقابية. وهذا يساعد الهيئة على تخصيص 

الموارد للمؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام أكبر.

المصدر: أروناتيجوي )2008(.



بالصحة العامة والسالمة واالحتيال. وكثيراً ما يسفر هذا 

النموذج الثالث عن تجنب جهاز حماية المستهلك الخدمات 

المالية لصالح المنتجات والخدمات التي يترتب عليها حياة 

أو موت )مثالً، منتجات لألطفال الرّضع(.

حماية  بمسائل  االختصاص  توضيح  والتعاون:  التنسيق 

التنسيق  مثل  مثله   ، تحدٍّ على  أيضاً  ينطوي  المستهلك 

قوانين  هناك  البلدان،  من  نوعاً  قليل  عدد  ففي  الفعال. 

متعددة تشتمل على أحكام متعلقة بحماية المستهلك، 

زمام  تأخذ  عندما  وحتى  واإلنفاذ.  االختصاص  يعقد  مما 

التنظيمية  الجهات  تكون  ربما  واحدة،  جهٌة  القيادة 

المالية والهيئات الحكومية األخرى المسؤولة عن التجارة 

بها  منوطاً  والمنافسة  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت 

مسؤوليات حماية مستهلك ذات صلة. ففي جنوب أفريقيا، 

تم إنشاء هيئة للرقابة على السياسات من خالل قانون خاص 

لتيسير التواصل والتنسيق المنتظمين بين جهات تنظيم 

المصلحة  وأصحاب  المجال  هذا  وخبراء  المالي  القطاع 

المباشرة، ومن ضمنها جماعات حماية المستهلك.

وحتى عندما تكون حماية المستهلك تابعة لجهة واحدة، 

تحجب  أال  لضمان  ضرورياً  الجهات  بين  التنسيق  يكون 

األولويات األخرى شواغل حماية المستهلك. فعلى سبيل 

الماليزي(  المركزي  )البنك  ماليزيا  نيجارا  بنك  المثال، 

منوط به المسؤولية عن كل من الرقابة التحوطية ورقابة 

حماية المستهلك في جميع المؤسسات المالية. ويتولى 

ولكن  مختلفتان  إدارتان  المهمتين  هاتين  على  اإلشراف 

بالتنسيق الوثيق فيما بينهما. وكل مقدم خدمات مالية 

ورقابة  التحوطية  الرقابة  من  كالً  يدير  عالقات  مدير  لديه 

نموذجاً  ماليزيا  نيجارا  بنك  ويّتبع  المستهلك،  حماية 

رصد  أنشطة  مستخدماً  المخاطر،  على  قائماً  إشرافياً 

واستطالع لترتيب أولويات الفحص والمتابعة. وفي األصل 

كان يتولى مهام الرقابة على حماية المستهلك موظفو 

يّسر  مما   ،2006 عام  استحدثت  عندما  منتدبون  تحوط 

التنسيق والتواصل الجيدين.41 

مؤلفتا مذكرة المناقشة المركزة الحالية هما لورا بريكس، استشارية مستقلة، 
وكاثرين ماكي، مستشارة أولى في سيجاب. تشكر المؤلفتان المراجعين التالية 
أسماؤهم على مساهماتهم في هذه المذكرة: ديبورا بوراند وهيذر كالرك وغابرييل 

ديفيل ومارك فالمينغ ونيكوال جينتش ووليم نايت وكيت الور وباتريك مكاليستر 
وشون ماندي وديفيد بورتيوس ودينيس دياز وألكسيا التورتو وتيموثي اليمان وجبريل 

إمبينجيو وريتشارد روزنبرغ وأوسا سانانيكون وجانيت توماس.

وفيما يلي الصيغة المقترحة لالستشهاد بمذكرة المناقشة المركزة الحالية:
لورا بريكس وكاثرين ماكي. 2010. “ تنظيم حماية المستهلك في البيئات ذات اإلمكانية المنخفضة للحصول على الخدمات: فرص تشجيع التمويل المسؤول. مذكرة مناقشة 

مركزة رقم 60، واشنطن العاصمة: سيجاب.
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رجاًء، ال تتردد في تبادل 
مذكرة المناقشة المركزة 
هذه مع زمالئك وال تتردد في 
طلب نسخ إضافية من هذه 
الدراسة أو غيرها في هذه 
السلسلة.

ترحب سيجاب بمالحظاتكم 
الخاصة بهذه المذكرة.
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اإلطار ب2: تنزانيا

تعطينا تنزانيا مثاالً على تطبيق حماية مستهلك تراعي محدودية 

التمويل األصغر  الموارد والموظفين. فقد اشتملت مسودة قانون 

األصلية الخاصة بالبنك المركزي على نص كان سيسمح للجهة 

بإلغاء أي قرض أصغر ينطوي على ممارسات تحصيل  التنظيمية 

“تعسفية”. واعترافاً بشرط االختصاص كي تتم االستجابة لشكاوى 

عمليات التحصيل التعسفية من األفراد، اختار واضعو السياسات 

ممارسات  لرصد  التنزاني  المركزي  البنك  تفويض  ذلك  من  بدالً 

تحصيل الديون لدى المؤسسات العاملة في االئتمان األصغر، ويجوز 

)انظر  “تعسفية”.  تعتبرها  أي ممارسة  إيقاف  التنظيمية  للجهة 

شركات التمويل األصغر وأنشطة القروض الصغرى في تنزانيا 2004، 

تركيز طاقاتها  التنظيمية  للجهة  التغيير  هذا  ويتيح   .)27 قسم 

على المجاالت التي تنطوي على مشكالت بدالً من ضمان االنتصاف 

للمستهلكين األفراد.

المصدر: ديبورا بوراند، استشاري مستقل.


