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حماية مستهلكي الخدمات المصرفية
المقدمة دون فروع بنكية :أهداف
السياسات والخيارات التنظيمية
يُقبل

الفقراء بأعداد كبيرة متزايدة في البلدان النامية
وبلدان أ
السواق الصاعدة على الخدمات المالية
المقدمة من جهات رسمية خارج نطاق الفروع البنكية التقليدية.
ففي كينيا ،تقدم شبكة إم -بيسا ( )M-PESAخدمات تحويل
الموال ،وكذلك ما يناظر حسابات المعامالت ذات أ
أ
الرصدة
الصغيرة ،ألكثر من  12مليون عميل عبر الهواتف المحمولة وشبكة
تضم أكثر من  16ألف وكيل .وفي البرازيل ،يقدم ما يزيد على
 170ألف موقع وكيل ،كالصيدليات ،مجموعة كبيرة من الخدمات
نيابة عن البنوك ،ويتم إنجاز ما يقرب من  2.5مليار معاملة سنوياً.
ويستخدم بنك وول مارت في المكسيك ألف متجر من متاجر وول
مارت (بما مجموعه  18ألف نقطة بيع) كوكالء لتقديم الخدمات
المالية لعمالئه ،بما في ذلك خدمات إاليداع والدفع والسداد .وال
تعد تلك الخدمات مجرد أمثلة منعزلة ،بل هي شواهد دالّة على
قدرة الخدمات المصرفية التحويلية المقدمة دون فروع بنكية على
إحداث تغير سريع في أوضاع القدرة على الحصول على التمويل.1
ومن شأن توفير فرص الحصول على مجموعة كاملة من الخدمات
المالية الرسمية الالزمة لكل من أ
الشخاص غير المتعاملين مع
البنوك أو الذين يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات
البنكية أن يمثل خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى أسواق مالية
أكثر إنصافاً وكفاءة.
وكما هو الحال بالنسبة للخدمات المالية المقدمة بالصورة
التقليدية ،يواجه مستهلكو الخدمات المصرفية المقدمة دون
فروع بنكية مخاطر وتحديات مثلما يحصلون على منافع .كما أن
الخدمات المصرفية التحويلية المقدمة دون فروع بنكية تزيد
شواغل كل من الجهات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالمستهلكين،
نظراً لجمعها بين االستعانة بالوكالء واستخدام أ
الجهزة المعتمدة
على التكنولوجيا للقيام في فترة قصيرة على أ
الرجح بخدمة أعداد
كبيرة من العمالء المفتقرين إلى التعليم والتثقيف والخبرة .ولكنه
حتى في أ
السواق التي حققت فيها حجماً هائالً ،فإن منافع تلك
النماذج المبتكرة إلى آ
الن تفوق المخاطر بالنسبة للمستهلكين.
ويجب على القواعد التنظيمية مراعاة مبدأين :التناسب والفعالية،
سواء ُوضعت تلك القواعد في مرحلة مبكرة أو بعد أن أصبحت
النماذج الجديدة تعمل بشكل كامل.

فاللوائح التنظيمية سيئة التصميم أو التوقيت يمكن أن تعيق
دخول مقدمي الخدمات المتحلين بروح المسؤولية في ذلك
المجال والتنافس فيه على نحو مربح على أساس تكافؤ الفرص.
بينما يدرك أ
السلوب جيد التوازن جوانب المفاضلة بين حماية
المستهلك وتعزيز القدرة على الحصول على الخدمات المالية.
وينبغي تصميم هذا النهج وتنفيذه بما يحقق بطريقة متناسبة
معالجة مخاطر المستهلكين المتأصلة في النماذج الناشئة في
كل منطقة اختصاص بعينها .كما يجب أيضاً مراعاة القدرة
الشرافية وأدوات الرقابة السوقية أ
الخرى الالزمة لضمان
إ
االمتثال الكافي للوائح التنظيمية .ويمكن أن تتطلب اللوائح
التنظيمية من مقدمي الخدمات اعتماد تدابير موحدة لحماية
المستهلكين؛ وعادة ما يكون لدى الجهات المقدمة للخدمات
حوافز عمل جوهرية غير تنظيمية تدفعها للقيام بذلك.
وفي أ
السواق التنافسية ،يترجم ذلك إلى بناء سمعة راسخة
ومستويات جيدة من الثقة والرضا لدى الجمهور لجذب العمالء
واستبقائهم.
ولكن كيف يمكن تحقيق تلك أ
الهداف بطريقة متناسبة وفعالة؟
وما هي أ
الولويات والمفاضالت التي ينبغي أن يركز عليها
واضعو السياسات والجهات التنظيمية والرقابية؟ ال يوجد
سوى القليل من المواد المنشورة عن حماية المستهلكين في
الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية على الرغم من
زيادة االهتمام والعمل التنظيميين .وتسعى مذكرة المناقشة
المركزة هذه إلى إلقاء الضوء على تلك أ
السئلة ،مستفيدة من
عمل سيجاب المتواصل المتعلق بالخدمات المصرفية المقدمة
دون فروع بنكية .وهي تتبادل أ
الفكار والرؤى المكتسبة من
دراسة الهيكل التنظيمي والمؤسسي لحماية مستهلكي الخدمات
المالية في أربعة بلدان —البرازيل ،الهند ،كينيا ،بيرو— كما
تستفيد من تجارب بلدان أخرى مثل الفلبين وجنوب أفريقيا
وروسيا وكولومبيا والمكسيك ،وكذلك أ
البحاث التي أجريت
مؤخراً حول تجارب المستهلكين .ونظراً ألن لكل بلد بيئته
التي تستدعي أسلوباً خاصا ،فإن هدفنا ليس وصف تدابير
موحدة ،بل تهدف هذه المذكرة إلى مناقشة أهداف السياسات
والخيارات التنظيمية المتاحة لتحقيق تلك أ
الهداف.

 .1وفقاً لبورتيوس  ،(2006)الخدمات البنكية المقدمة دون فروع بنكية يمكن أن تكون إضافية أو تحويلية .فهي إضافية إذا كانت تمثل إضافة فحسب إلى مجموعة من الخيارات أو
تعزز راحة العمالء الحاليين للمؤسسات المالية السائدة .وهي تحويلية إذا كانت تمتد لتشمل العمالء الذين ال يمكن الوصول إليهم من خالل الخدمات المالية التقليدية المقدمة
في الفروع البنكية على نحو يحقق الربح.
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ما هي الشواغل التي تدفع إلى وضع
لوائح تنظيمية لحماية المستهلكين
في سياق الخدمات المصرفية
المقدمة دون فروع بنكية؟
تقوم الدراسة الصادرة بعنوان "حوافظ مالية للفقراء" (والمعدة من
قبل كولينز وموردوخ وروثرفورد وروثفين )2009 ،بتوثيق المعاناة
التي يواجهها الفقراء من أجل إدارة شؤونهم المالية في ظل انعدام
الخدمات المالئمة لذوي الدخول الضئيلة والمتقلبة بشكل كبير
ويقيم ذلك البحث المبررات القوية التي تدفع
وغير المضمونةّ .
إلى االبتكار والتوسع في الخدمات المالية المناسبة للفقراء .وتشير
التجارب حتى وقتنا الحاضر إلى إمكانية اضطالع نماذج الخدمات
المصرفية المقدمة دون فروع بنكية بدور في تقديم خدمات أفضل
وأكثر أمناً وموثوقية من تلك التي تُوفر عادة للفقراء.2

مع المؤسسات النشطة والرائدة في حالة ظهور أية مشاكل .ويُعد
هذا أ
السلوب مناسباً بصفة خاصة في المراحل المبكرة لنمو
السوق وفي البلدان التي تنخفض فيها القدرة على الحصول على
الخدمات المالية ،وحيثما يرتفع مستوى القيود التي تحد القدرات
والشراف الرقابي .ولكن مع
وتكاليف الفرصة البديلة للتنظيم إ
نمو السوق ،سيتسارع عدد المستخدمين (بوتيرة سريعة للغاية
أحياناً) ،4وستظهر جهات جديدة لتقديم الخدمات على نحو
يعطي مبرراً قوياً يدفع إلى اتخاذ إجراء تنظيمي .ومن الضروري
وضع معايير دنيا موحدة لمجموعة متنوعة من الجهات المقدمة
للخدمات التي تقدم خدمات متماثلة لتشجيع قيام سوق تنافسية
نشطة .وربما كانت الجهات الرائدة في السوق ،مثل شبكة إم-
بيسا ،هي تلك التي ترسي معايير السلوك السوقية التي تُقنن
الحقاً في صورة قواعد تنظيمية .وستؤدي المعايير بدورها إلى
تيسير الرصد من جانب السلطات المالية وتلك المعنية بحماية
المستهلك على نحو أكثر اتساقاً.
وربما كانت لدى السلطات التنظيمية وكذا واضعي السياسات في
بعض مناطق االختصاص دوافع إلى التصرف في مرحلة مبكرة
لبناء ثقة قانونية كافية لدى مستثمري القطاع الخاص .وربما
الطراف أ
تعرضوا أيضاً للضغط من أ
الخرى صاحبة المصلحة
المباشرة  ،مثل السياسيين وهيئات حماية المستهلك .وال تكمن
المسألة الرئيسية ،في الكثير من أ
الحوال ،في وجود التنظيم
من عدمه ،بل في كيفية وتوقيت تنظيم حماية المستهلكين.
والرشاد للعاكفين
والمقصود من هذه الورقة هو تقديم التوجيه إ
على تخطيط اللوائح التنظيمية أو صياغتها أو تعديلها ،بغض
النظر عن الدوافع وراء ذلك .وسيكون التركيز على الوقوف على
مخاطر المستهلكين وكيفية التصدي لها والتوفيق بينها وبين
أهداف االشتمال المالي.

ويمكن أن تتصور بعض الجهات التنظيمية أن تقديم الخدمات
المالية من خالل قنوات الخدمات المقدمة دون فروع بنكية
وجهات تقديم الخدمات غير البنكية ينطوي على مخاطر أكبر
مقارنة بالخدمات البنكية التقليدية .ففي حالة شبكة إم -بيسا في
كينيا ،نشأ نموذج عمل مبتكر وزاد حجمه سريعاً بطريقة آمنة،
في غياب إطار مدروس لحماية المستهلك .ويمثل ذلك تحدياً
للتصورات بشأن المخاطر والفتراض أن توافر قواعد أساسية
لحماية المستهلكين يمثل شرطاً مسبقاً ال بد من توافره من أجل
التطور الصحي للخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية.3
وتشير الحالة الكينية إلى إمكانية وجود جهات تقديم خدمات لها
حوافزها الخاصة (غير التنظيمية) التي تجعلها تتصرف بمسؤولية؛
مثل السمعة الطيبة والحاجة إلى بناء الثقة في السوق للخدمة
الجديدة .وقد قدمت شبكة إم -بيسا ونظراؤها خدمات بطريقة
شفافة مع تطبيق إجراءات وقائية لحماية فئات المستهلكين التي
تشمل محدودي أو عديمي الخبرة السابقة في التعامل مع جهات
تقديم الخدمات الرسمية.

الموازنة بين االبتكار والحماية :أهداف
السياسات والخيارات التنظيمية

ويمكن للسلطات التنظيمية أن تستفيد في المرحلة أ
الولى من
التوفيق بين أهداف السياسات والحوافز التي تدفع مقدمي
الخدمات التباع سلوك مسؤول .فبدال ً من وضع قواعد تفصيلية،
يمكن للجهات التنظيمية أن تضع في أولوياتها تصنيف وفرز
مقدمي الخدمات عند دخول السوق ورصد أ
الوضاع الكتشاف
الشواغل المحتملة المتعلقة بحماية المستهلك والتفاعل الوثيق

ليست الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية بالشيء
الجديد .5بل إن الجديد هو التوسع السريع في الخدمات المقدمة
إلى أعداد كبيرة ممن كانوا في السابق من غير المتعاملين مع
البنوك ومنخفضي الدخل الذين تحولوا من الخدمات غير الرسمية
اللكترونية التي توفرها جهات تقديم
مباشرة إلى المعامالت إ
القبال على
الخدمات الرسمية .ويتطلب إحداث التوازن بين إ

.2
.3
.4
.5

إلى اآلن ،تقتصر الخدمات المتاحة من خالل نماذج الخدمات البنكية المقدمة دون فروع بنكية بصورة عامة على المدفوعات والتحويالت النقدية.
يري ليمان وبيكنز وبورتيوس ( )2008أن اللوائح التنظيمية لحماية المستهلكين تمثل قضية من "الجيل التالي" في مجال الخدمات البنكية المقدمة دون فروع بنكية ،لما لها من
أهمية في تحقيق النجاح واالستدامة ،بينما تعد مرونة اللوائح التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل األموال والسماح باستخدام الوكالء ضمن الشروط المسبقة الواجب توافرها لنشأة
الخدمات البنكية التحويلية المقدمة دون فروع بنكية.
زاد عدد مستخدمي شبكة إم -بيسا على سبيل المثال من صفر إلى  12مليون في أقل من أربعة أعوام ،وسرعان ما فاق العد َد اإلجمالي ألصحاب الحسابات البنكية في كينيا.
على سبيل المثال ،دأبت لجنة بازل للرقابة المصرفية على إصدار قرارات بشأن الخدمات البنكية اإللكترونية منذ عام  ،1998وكذلك فعلت اللجنة المعنية بأنظمة المدفوعات
والتسويات منذ عام .1996

3

االبتكار وحماية المستهلك أساليب وقواعد مختلفة عن تلك
المستخدمة تقليدياً ،إذ تشهد السلطات التنظيمية في الغالب
ظهور ترتيبات أعمال جديدة ذات سمات اقتصادية متباينة.

وترتبط مشاكل المستهلكين التي تم الوقوف عليها من خالل
بحوثنا 8بسبعة أهداف للسياسات (انظر الشكل  .)1وستختلف
أ
الولويات ،وكذلك أسلوب تنفيذ التدابير التنظيمية وغير
التنظيمية الرامية إلى تحقيق كل هدف من بلد آلخر تبعاً لنماذج
العمل التي تنشأ في كل منها وأنواع الخدمات التي تقدم فيها
والطار التنظيمي التحوطي ومستوى تطور النظام المالي
إ
والبدائل المتاحة حالياً أمام المستهلكين من منخفضي الدخل
وغير المتعاملين مع البنوك.

تتمثل المخاطر الرئيسية للخدمات المصرفية المقدمة دون فروع
بنكية ،من المنظور التنظيمي والرقابي ،في االستخدام المكثف
للسناد الخارجي —وتحديداً التوسع في استخدام الوكالء—6
إ
والجهزة القائمة على التكنولوجيا كالهواتف المحمولة .أ
أ
ولن
الجهات الرقابية في جميع أنحاء العالم تعتمد مبادئ بازل
التوجيهية في أعمالها الشرافية والرقابية ،فمن أ
الهمية بمكان
إ
السناد الخارجي والمخاطر
النظر إلى كيفية ربط لجنة بازل بين إ
على المستهلكين.

 .1حماية أموال العمالء المحتفظ بها
في صورة قيمة مختزنة إلكترونياً

ويوضح إالطار المبين في الجدول  1كيف يمكن للجهات التنظيمية
أ
السناد
والرقابية تقييم مخاطر النشطة الجديدة المعتمدة على إ
الخارجي والتي تمتلك إمكانية التوسع السريع .أما القرار بشأن
توقيت التنظيم وكيفيته فسيكون أدق إذا كان مبنياً أوال ً على
المعلومات المستمدة من تحليل العوامل المحفزة لجهات تقديم
الخدمة على اعتماد ممارسات أعمال مقبولة ،وثانياً على رصد
مشاكل المستهلكين على أرض الواقع.7

تعد حماية أموال العمالء من أولويات أية جهة تنظيمية مالية،
نظراً لما لخسارة النقود من تبعات خطيرة على العمالء ،وكذلك
على ثقة الجمهور في النظام المالي .وعادة ما يطلب من البنوك
االمتثال للقواعد التحوطية الموضوعة لضمان استقرار النظام
وحماية المودعين .كما أن الودائع البنكية مشمولة أيضاً بتأمين
في العديد من مناطق االختصاص .عالوة على ذلك ،ربما تقدم
الحكومات ضمانات ضمنية لمودعي البنوك ،ال سيما إذا كانت

السناد الخارجي والشواغل ذات الصلة بالمستهلكين تبعاً للجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية
الجدول  :1مخاطر إ
السناد الخارجي (مختارة)
مخاطر إ
مخاطر إستراتيجية
مخاطر السمعة

مخاطر االمتثال
المخاطر التشغيلية

الشواغل الكبرى (مختارة)
السناد الخارجي
 عدم تطبيق الرقابة المناسبة على الجهة القائمة بأعمال إأ
الستراتيجية
يمكن للطرف الثالث القيام بأنشطة من تلقاء نفسه ال تتماشى مع الهداف إالعامة للكيان الخاضع للتنظيم
 سوء الخدمة المقدمة من الطرف الثالث التعامل مع المستهلكين ال يتناسب مع المعايير العامة للكيان الخاضع للتنظيمممارسات الطرف الثالث ال تتسق مع الممارسات أ(الخالقية أو غيرها) المعلنة للكيان
الخاضع للتنظيم
 عدم االمتثال لقوانين حماية الخصوصية عدم االمتثال لقوانين حماية المستهلك والقوانين التحوطية بشكل سليم العطل التقني -االحتيال أو الخطأ

المصدر :لجنة بازل للرقابة المصرفية ()2005

 .6ال تنطوي جميع أعمال اإلسناد الخارجي على استخدام الوكالء ،الذي يعد نوعا من أنواع اإلسناد الخارجي .عالوة على ذلك ،فإن األطراف األخرى المشاركة في تقديم الخدمة ،مثل
منافذ البيع بالتجزئة ،ربما ال تعتبر في بعض ترتيبات العمل أو في بعض مناطق االختصاص وكالء بالمعنى القانوني الحقيقي .وتستعمل كلمة "وكيل" في مذكرة المناقشة هذه
لإلشارة إلى أي نوع من اإلسناد الخارجي ألنشطة التعامل مع العمالء إلى طرف آخر ،سواء كان ذلك من خالل عالقة وكالة رسمية أو مشروع مشترك أو نوع آخر من ترتيبات
األعمال.
 .7البيانات المتاحة عن تجارب العمالء في مجال الخدمات البنكية التحويلية المقدمة دون فروع بنكية محدودة .ويمكن للسلطات الوطنية أن تقلص فجوة المعرفة عن طريق جمع
بيانات الشكاوى (مما يتطلب في بعض مناطق االختصاص تنسيقاً مع وكاالت حماية المستهلكين) وإجراءات استقصاءات للمستهلكين وغير ذلك من البحوث الكمية والقيام بجوالت
تسوق سرية واعتماد ممارسات أبسط ،مثل تتبع وسائل اإلعالم المحلية للبحث عن عالمات للضيق أو وجود مشكالت كبيرة.
 .8تلخص هذه البحوث المشكالت الشائعة والمخاطر المشاهدة أو المتصورة من قبل الجهات التنظيمية والشركات المالية وهيئات حماية المستهلك في كينيا والبرازيل والهند
وبيرو .وقد جمعت تلك المعلومات من خالل المقابالت الشخصية بصفة أساسية .ويالحظ أن البلدان األربعة تستعمل الوكالء ،بينما تهيمن النماذج القائمة على الهواتف المحمولة
في كينيا فقط.
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الشكل  :1المشكت الملحوظة أو المخاطر المتصورة وأهداف السياسات ذات الصلة
المشكت الملحوظة أو المخاطر المتصورة الرئيسية

أهداف السياسات ذات الصلة

يمكن للعميل سحب ا موال بسبب نقص النقود لدى الوكيل
س المعاملة بسبب ا  عطال الفنية
أو نقطة ف النقد؛ عدم 
)تعطل الماكينة أو فقدها أو قتها؛ فقدان ا تصال؛ تعطل
النظام؛ عدم معرفة الوكيل بكيفية إجراء المعاملة(

ضمان سمة وموثوقية الخدمات

العميل يخ أمواله جراء التعامل مع وكيل مزيف أو أي شكل آخر
من أشكال ا حتيال من جانب الوكيل أو ¯
اشاط الوكيل ع¬ العميل
±اء أي من منتجاته ا خرى قبل إجراء المعاملة المالية
الوكيل يفرض رسوماً غ متوقعة أو غ م´ح بها؛ و يتم
ا » فصاح عن الرسوم وا سعار بشكل تام وواضح
قة المعلومات الشخصية للعميل أو ا طع عليها بصورة غ
الغ أو استخدامها ¿  Àإجراء معامت
م  ±وعة أو مشاركتها مع 
غ م´ح بها أو غراض تجارية
العميل يعرف كيفية التقدم بشكوى و يعرف هوية الجهة
المقدمة للخدمات ،أو يمتلك ما يثبت إتمام المعاملة )إيصا ت(؛
يتم التعامل مع شكوى العميل بشكل مناسب من جانب الجهة
المقدمة للخدمات

البنوك ذات أهمية في النظام المالي .ومن ناحية ثانية ،فإنه
في النماذج الناشئة للخدمات المصرفية المقدمة دون فروع
بنكية ،يمكن للجهات غير البنكية أن تحصل أ
الموال في مقابل
ِّ
القيمة المختزنة إلكترونياً ،دون أن تخضع للمجموعة الكاملة من
القواعد التحوطية المفروضة على البنوك .وكذلك ،ربما ُوجدت
بعض النماذج التي حتى ولو كانت أ
الموال محفوظة في حساب
بنكي ،فإنها تحظى بمعاملة تنظيمية مختلفة عن تلك المطبقة
على الودائع البنكية .9فكيف يمكن حماية أموال العمالء في مثل
تلك الحاالت؟
ولقد اتبعت البلدان التي يوجد بها أبرز نماذج الخدمات المصرفية
المقدمة دون فروع بنكية أساليب متفاوتة تجاه التعامل مع أموال

تقليص فرص احتيال الوكء
والسلوكيات ¢
ا£خرى الضارة

والفع¥
ضمان ا̈£فصاح الواضح


حماية المعلومات الشخصية للعميل

تحميل مقدمي الخدمة المسؤولية عن امتثال الوكء للوائح التنظيمية

العميل يخ أموا ً نتيجة عدم توافر السيولة لدى الجهة
المقدمة للخدمات أو البنك الذي تحفظ فيه ا موال أو افسهما

حماية أموال العمء المحتفظ بها
مخنة 
 صورة قيمة  
إلكونياً


ضمان إلمام العميل بإجراءات
ا£نتصاف والشكوى وقدرته
ع ¥الوصول إليها بكفاءة

العمالء وحمايتها .ففي الفلبين ،تودع أرصدة حسابات "سمارت
موني" باسم العمالء في أحد البنوك التجارية ،ولكنها تقيد في
دفاتر البنك بوصفها حسابات دائنة وليس كودائع .وبالتالي،
فعلى الرغم من أنها تمثل نموذجاً بنكياً ،فإنها تعامل تنظيمياً
معاملة مختلفة عن الودائع البنكية .وفي البلد نفسه ،تودع أرصدة
حسابات نظام جي كاش في حسابات مجمعة في بنوك مختلفة،
باسم الجهة المقدمة للخدمات .10وفي روسيا ،توجد خدمات
قيمة مختزنة قائمة على موقع إلكتروني ،وال تُتبع في الوقت
الراهن أية معايير تنظيمية لحماية أموال العمالء .11أما أ
الموال
المحصلة عن طريق شبكة إم -بيسا ،والتي يتزايد استخدام
العمالء لها كآلية لالدخار قصير أ
الجل (كولينز  ،)2010فتودع في
حسابات استئمانية مجمعة في عدة بنوك تجارية لصالح العمالء.

 .9الخدمات المشار إليها في هذا القسم يمكن أن يطلق عليها األموال اإللكترونية في بعض مناطق االختصاص ،ولكن ال يوجد تعريف يحظى بقبول واسع لألموال اإللكترونية .ويركز
هذا القسم على الخدمات القائمة على الحسابات المقدمة من قبل شركات غير مالية (أي األموال التي يأتمن المستخدمون عليها كياناً غير بنكي لكي يحولها إلى قيمة إلكترونية
مرتبطة بحساب مفتوح من قبل الجهة غير البنكية) وكذلك النماذج التي تكون الحسابات فيها صادرة من قبل بنوك ،ولكن األموال ال تعتبر فيها -لألغراض التنظيمية -ودائع بنكية.
ويمكن استخدام هذه القيمة اإللكترونية في عمليات الشراء أو في مقابل خدمات مقدمة من قبل أطراف أخرى خارج نطاق الشبكة الخاصة بالجهة المصدرة (ال تشمل بطاقات
الهدايا ،على سبيل المثال) ،وكذلك في عمليات التحويل بين النظراء .وكذلك ،فإن نطاق هذه المذكرة ال يشمل تعريف الوديعة البنكية ،الذي يختلف كثيرا ً فيما بين البلدان ،على
الرغم من أهميته بالنسبة للوائح التنظيمية التي تتناول أدوات القيمة اإللكترونية المختزنة .فاالفتراض األساسي في هذا القسم هو أن األموال الداعمة للقيمة اإللكترونية ال ت ُعامل
بنفس المعاملة التنظيمية المطبقة على الودائع البنكية.
 .10خدمات سمارت موني وجي-كاش عبارة عن حسابات مسبقة الدفع مرتبطة ببطاقة وحدة بيانات المشترك (بطاقة  )SIMبالهاتف المحمول ،وتقدمها شركات غير مالية في الفلبين.
انظرCGAP “Update on Regulation of Branchless Banking in the Philippines,” January 2010, http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.11.1772/ :
 .11انظر ”CGAP “Update on Regulation of Branchless Banking in Russia, January 2010,
http://www.cgap.org/gm/document-1.9.42403/Updated_Notes_On_Regulating_Branchless_Banking_Russia.pdf
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وال يوجد أي نظام متاح للعمالء للمطالبة أ
بالصول االستئمانية
(في حالة العسر المالي مثالً).

وإضافة إلى حماية أموال العمالء من خالل السيولة والملكية،
يمكن للوائح التنظيمية أن تضع أيضاً معايير دنيا السترداد قيمة
أ
الموال لتجنب تعرض العمالء لقيود ال مبرر لها ،بما في ذلك
حاالت إنهاء التعاقد أو العسر المالي للجهة المقدمة للخدمات
الموال .فتوجيه االتحاد أ
أو البنك المودعة فيه أ
الوروبي بشأن
أ
تنص
الموال إ
اللكترونية ( ،)2009على سبيل المثال ،يقضي بأن ّ
العقود صراحة وبشكل واضح على شروط االسترداد ،بما في ذلك
وقصر المصاريف المحتسبة على حاالت االسترداد في
أي
رسومْ ،
بعض أ
الحوال المحددة.

•

سيولة الأموال — على سبيل المثال ،عن طريق إلزام الجهات
اللكترونية
المقدمة للخدمات باالحتفاظ بما يكافئ القيمة إ
أ
المستحقة المصدرة في حساب بنكي؛ وقصر استثمار الموال
على أ
الصول عالية السيولة ومنخفضة المخاطر؛ وحظر
استخدام أ
الموال ألغراض أخرى خالف السحب والتحويل
بنا ًء على طلب العميل

ولتجنب رخاوة اللوائح التنظيمية أو تشددها ،ينبغي للجهات
التنظيمية أن تلجأ إلى التجريب وأن تبدي بعض المرونة إلى أن
صوغ
يتسنى فهم نماذج الخدمة الناشئة فهماً تاماً ،لكي تتمكن من ْ
المتطلبات التي تعالج المشكالت التي تعترض حماية أ
الموال على
نحو مناسب.13

•

ملكية الأموال — على سبيل المثال ،عن طريق إاللزام بأن تكون
الحسابات التي تودع فيها أ
الموال حسابات فردية باسم العمالء
أو حسابات استئمانية مجمعة لصالح العمالء؛ ومنع الجهات
المقدمة للخدمات من رهن أ
الموال كضمان؛ وتقديم الحماية
القانونية ضد الدائنين آ
الخرين في حالة العسر المالي للجهة
للموال اللكترونية أو البنك المودعة فيه أ
المصدرة أ
الموال
إ

وفي حالة عدم اعتبار القيمة المختزنة إلكترونياً ودائع بنكية ،أو
عندما ال تسجل باسم العميل ،فإن اللوائح التنظيمية يمكنها حماية
أ
الموال بواسطة تدابير مكملة أو بديلة .وإن كان من المفترض
أن يكون أ
السلوب مناسباً للسياق ونموذج (نماذج) العمل ذات
الصلة ،إال أن اللوائح التنظيمية يجب ،في أ
الساس ،أن تقدم
قواعد بسيطة وواضحة تضمن ما يلي:

أ
أ
اللكترونية ()2009
يُلزم توجيه االتحاد الوروبي بشأن الموال إ
الم ْصدرة بحماية أموال العمالء عن
على سبيل المثال -الجهات ُطريق )1( 12عدم خلط أ
الموال وإيداعها في حساب مستقل في
أحد البنوك أو استثمارها في أصول سائلة منخفضة المخاطر
(عالوة على ذلك يجب أن تكون أ
الموال في معزل عن الدائنين
آ
الخرين ،ال سيما في حالة العسر المالي للجهة المصدرة)؛ أو ()2
تغطية أ
الموال ببوليصة تأمين أو أي ضمان مشابه .وقد وضعت
كل من ماليزيا وأفغانستان وكمبوديا والهند وإندونيسيا والفلبين،
من بين بلدان أخرى ،قواعد ألدوات القيمة المختزنة إلكترونياً
التي تصدرها الجهات غير البنكية تتضمن شروطاً مشابهة لتلك
أ
أ
اللكترونية.
الواردة في توجيه االتحاد الوروبي بشأن الموال إ
اللكترونية
وتتضمن بعض اللوائح التنظيمية حداً أقصى للقيمة إ
المستحقة المصدرة لكل جهة مقدمة للخدمات ولكل عميل،
بهدف وضع سقف لمخاطر خسارة أ
الموال.

 .2ضمان سالمة وموثوقية الخدمات
من بين العيوب النمطية المهمة للخدمات المالية غير الرسمية:
انعدام الموثوقية واالستمرارية على المدى الطويل .فجهات
تقديم الخدمات الرسمية لديها حوافز أوضح لتقديم خدمات
أوثق وأكثر أمناً .ويمكن أن تساعد آ
الليات المزودة بالتكنولوجيا
على تحقيق هذا الهدف .وتشير الشواهد المستمدة من الدراسات
القُطرية أ
الربع إلى أن حاالت التعطل التقني (مثل الخلل في
أ
أ
أ
المعدات والجهزة والخطاء الخرى التي يمكن أن تحدث أثناء
المعاملة) ال تمثل مشكلة كبرى في الخدمات المصرفية المقدمة
دون فروع بنكية .وبالمثل ،فإن البحوث التي أجريت على تجارب
المستهلكين في البرازيل أظهرت أن أقل من  5في المائة من
المستخدمين وقعوا في خطأ ودفعوا الفاتورة غير الصحيحة لدى
الوكيل ،أو أرسلوا أمواال ً إلى الحساب غير الصحيح ،أو الحظوا
اليداع
عدم تجهيز أو استالم إحدى عمليات الدفع والسداد أو إ
(كولينز .)2010وأبلغ أقل من  0.1في المائة من عمالء شبكة
إم -بيسا في كينيا عن فقدان أموالهم أثناء إرسالها إلى شخص
آخر ،بينما يصرح غالبية العمالء باعتقادهم أن أموالهم في أمان
مع شبكة إم -بيسا (كولينز .)2010كما أظهرت دراساتنا القطرية
الداخلية أن نقص النقد لدى نقاط صرف النقد ال يبدو مشكلة
واسعة االنتشار في الوقت الراهن .وعالوة على ذلك ،من الظاهر
أن العمالء منخفضي الدخل على استعداد لتقبل حاالت العجز
العارضة في السيولة في مقابل استمراريّة الخدمة على المدى
الطويل والراحة التي توفرها الشبكة واسعة االنتشار.14

 .12التوجيه رقم  .2009/110/ECوانظر أيضاً التوجيه رقم( 2007/64/ECالتوجيه الخاص بخدمات الدفع والسداد).
 .13ما زالت قابلية تطبيق التأمين على الودائع على القيمة اإللكترونية المختزنة المصدرة من الشركات غير المالية شأناً جديدا ً .لالطالع على مزيد من التحليل التفصيلي لحماية األموال
في مجال إصدار األموال اإللكترونية من الجهات غير البنكية ،انظر.Kumar, McKay, and Rotman (2010)
 .14ال يعد نقص النقود أمرا ً خاصاً بالخدمات البنكية التحويلية المقدمة دون فروع بنكية ،حيث إن ماكينات الصراف اآللي ،بل وربما بعض الفروع البنكية في بعض مناطق االختصاص،
قد تعاني من نفاد النقود أحياناً.
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تضع السلطات التنظيمية في بعض البلدان (مثل كولومبيا
والمكسيك) قواعد محددة تتناول مسألة موثوقية شبكات الوكالء،
مثل اشتراط أن تكون معامالت الوكالء فورية وفي الوقت
الحقيقي ،بينما تشترط جهات أخرى (مثل البرازيل) الشيء نفسه
الشرافية دون إصدار لوائح تنظيمية جديدة.
من خالل المراجعة إ
وفي كولومبيا ،يتعين على الوكالء وضع الفتات تُعلم العمالء بأن
عمليات السحب تخضع لتوافر النقد لدى الوكيل .وإذا كان من
الضروري وضع قواعد ملزمة (كأن يُطلب من الوكالء استخدام
نوع معين من أ
الجهزة) ،فإنه يجب على السلطات التنظيمية
تقييم تأثير ذلك على قدرة الجهات الحالية والمحتملة المقدمة
للخدمات ومدى إقبالها على خدمة العمالء منخفضي الدخل .ومن
شأن القواعد المفصلة عادة أن تؤدي إلى التعقيد والجمود وربما
االلتباس في أوساط أ
الطراف العاملة في هذا المجال ،وكذلك
الطراف أ
لدى أ
الخرى صاحبة المصلحة المباشرة ،مثل واضعي
السياسات وجمعيات المستهلكين.
المن المادي من بين الشواغل أ
كما يعد أ
الخرى الشائعة لدى
السلطات التنظيمية .ففي البرازيل ،على سبيل المثال ،يجب على
الوكالء إيداع النقود التي يتلقونها من العمالء في أحد الفروع
البنكية ،على أن يتم ذلك في مهلة ال تزيد على يوم عمل من
أيام العمل االعتيادية .ويهدف ذلك إلى الحيلولة دون تراكم
النقود مما قد يشجع على السرقة من قبل آخرين أو من قبل
الوكيل نفسه .وتقضي السلطات التنظيمية المكسيكية بأن تتم
معامالت الوكالء على حساب الوكيل لدى البنك المتعاقد معه،
وال يهدف ذلك إلى الحد من مخاطر السرقة من جانب أطراف
أخرى فحسب بل إنه يقضي على مخاطر اختالس الوكيل للنقود
المتراكمة ،حيث إن النقود في الواقع تعود للوكيل نفسه .ومن
الجراءات التي من شأنها أن تحد من تراكم النقود وما
أبسط إ
يصاحبه من مخاطر مطالبة الجهات المقدمة للخدمات بوضع
حدود يومية وشهرية للمعامالت لكل وكيل وعميل .ويجب على
السلطات التنظيمية تجنب وضع معايير أمن مادي مماثلة لتلك
المفروضة على الفروع البنكية ،لما لذلك من تبعات خطيرة على
استمرارية الخدمة وبالتالي على توافرها والحصول عليها.
وربما ال يتمكن الوكالء من إجراء المعامالت المالية على نحو
مقبول أو تقديم المشورة أو تسهيل التقدم بتظلم ،ومن شأن
ذلك كله أن يؤدي إلى شكاوى من جانب المستهلكين ُص ّنفت ضمن
فئة "سوء الخدمة" في البلدان التي تمت دراستها .ويجب أن
تتعامل الجهة المقدمة للخدمات مع توقعات العمالء (وجمعيات
المستهلكين) ،فال ينبغي أن يطالب الوكالء بالقيام بمثل كل تلك
المهام ،وأن يكون لديهم معرفة تضاهي معرفة موظف البنك.
ويمكن للوائح التنظيمية أن تقضي بأن يكون الوكالء مؤهلين
ومدربين على أداء المهام المسندة إليهم ،دون فرض قواعد
مرهقة بشأن اختيار الوكالء واعتمادهم وتدريبهم .ومن بين

الجراءات أ
الكثر تأثير ًا تحسين تصنيف شكاوى المستهلكين
إ
التي تتلقاها وتتعامل معها الهيئات الرقابية ،بغية رصد مشاكل
المستهلكين التي تظهر في بعض قنوات إيصال الخدمة -كالوكالء-
ومعالجتها .وللجهات المقدمة للخدمات ذاتها مصلحة في تأهيل
الوكالء وتدريبهم ،فمن شأن ذلك أن يقلل ،مثالً ،التكاليف
المصاحبة لتغيير الوكالء أو االحتيال أو التعامل مع الشكاوى.
ينبغي للوائح التنظيمية أن تُلزم الجهة المقدمة للخدمات
بضمان الموثوقية واالستمرارية والسالمة لخدماتها وقنواتها،
وكذلك االمتناع عن التوصية بتقنية أو نظم أو إجراءات معينة.
كما ينبغي أيضاً أن تكون متسقة مع التوجيهات الحالية بشأن
السناد الخارجي ،طالما كانت تلك التوجيهات ذات صلة بالنماذج
إ
التحويلية ومناسبة لها .وتعتمد كفاءة اللوائح التنظيمية على
الرصد المستمر لما يُستجد من مشاكل المستهلكين .وعالوة على
ذلك ،فإنه يجب أن تتوافر للجهة الرقابية سلطة فحص السياسات
أ
والنظمة التي تعتمدها كافة الجهات المقدمة للخدمات لضمان
الموثوقية والسالمة واالستمرارية ،كما يجب أن تُتاح لها القدرة
على فرض إجراءات تصحيحية فورية ،بما في ذلك ترتيبات
السناد الخارجي.
إ
تعد االستمرارية على المدى الطويل من بين أ
المور التي يُقدر
ُ
قيمتها مستخدمو الخدمات المالية كثيراً .ومما يهدد تلك
االستمرارية مشاكل نماذج العمل التي تقلص ثقة العميل (مثل
عدم توافر قاعدة تكنولوجية مناسبة) والمشاكل الناشئة عن
قوى خارجة عن نطاق السلطات التنظيمية المالية .ففي البرازيل
على سبيل المثال ،تلجأ النقابات العمالية إلى المحاكم للمطالبة
بالمساواة في أ
الجر بين موظفي البنوك والوكالء .وثمة مشروع
أ
قانون يهدف إلى إخضاع الوكالء لمتطلبات المن المادي نفسها
المطبقة على الفروع البنكية .عالوة على ذلك ،اقترحت الوكالة
الصحية البرازيلية منع الصيدليات (والتي تعد واحدة من أهم
أنواع الوكالء في ذلك البلد) من توقيع عقود وكالة .ولو نجحت
الجراءات ستؤدي إلى تقويض دراسة جدوى
في ذلك ،فإن تلك إ
استخدام الوكالء وتترك الماليين من العمالء دون قناة مناسبة
إلجراء المعامالت المالية.

 .3تقليص فرص احتيال الوكالء
والسلوكيات الأخرى الضارة
وردت تقارير عن حاالت الحتيال الوكالء وسوء تصرفهم من
جميع البلدان التي جرى بحثها ألغراض هذه المذكرة .فعلى سبيل
المثال ،تم الكشف في البرازيل عن "افتعال المعامالت" (بمعنى
قيام أفراد يتعاقد معهم الوكالء من الباطن بعرض ائتمان على
المتقاعدين ،ثم إعادة بيع القرض عدة مرات إلى بنوك مختلفة
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دون موافقة العميل ،لتوليد رسوم إضافية) 15وربما قام الوكالء
بتوجيه العمالء إلى منتجات معينة من أجل زيادة الدخل من
الرسوم ،بغض النظر عن احتياجات العمالء (البنك المركزي
البرازيلي  .)2007ولكن معدل حدوث تلك المشكالت منخفض
نسبياً .وترجع تلك المشكالت إلى محدودية قدرة الجهة المقدمة
الشراف على العدد الكبير من الوكالء على نحو
للخدمات على إ
مناسب (أو ربما عدم رغبتها في ذلك نظراً للتكاليف التي يمكن
أن تتكبدها جراءه).
ولعل من بين أقوى التدابير للحد من معدل تعرض العمالء
للسلوكيات الضارة من قبل الوكالء وما يترتب عليها ،هو إلزام
جهات تقديم الخدمات بتصنيف وفرز وتأهيل ورصد ومتابعة
وكالئها .ويجب الحرص على عدم وضع معايير دنيا للوكالء على
نحو يحد من االستثمار في شبكات الوكالء الكبيرة (مثل اشتراط
حد أدنى لرأسمال الوكالء في اللوائح التنظيمية) .حتى وإن لم
تنص اللوائح التنظيمية على ذلك صراحة ،فإن من بين الحوافز
المهمة لقيام الجهات المقدمة للخدمات بتصنيف ورصد الوكالء
(بخالف فائدة ذلك على نشاطها الخاص) تحميل اللوائح التنظيمية
تلك الجهات مسؤولية امتثال الوكيل للوائح المعمول بها ،بما في
ذلك تلبية مطالب المستهلكين جراء تعامالت وتصرفات الوكيل،
حتى في حالة تصرف الوكيل على نحو احتيالي (سيتم تناول ذلك
الموضوع بالمزيد من التفصيل عند مناقشة هدف السياسات
السابع) .وعلى أي حال ،يجب على الجهات الرقابية مراجعة
الضوابط والعمليات الداخلية الخاصة بالجهة المقدمة للخدمات
بغية الوقوف على تلك المخاطر وقياس حجمها والتخفيف من
آثارها وضمان وجود وتفعيل أ
النظمة الالزمة للتعامل مع شكاوى
المستهلكين حيال تصرفات الوكالء.
ومع ذلك ،هناك بعض الحاالت التي ال ينبغي أن تكون الجهة
المقدمة للخدمات خاضعة فيها للمساءلة ،كما في حالة "الوكالء
المزيفين" (أي تظاهر المؤسسات التجارية أو أ
الشخاص بإجراء
المعامالت المالية بالنيابة عن الجهة المقدمة للخدمات) .وقد
وجدت أمثلة لذلك في كل من البرازيل وبيرو ،16وعلى الرغم من
ندرتها ،فإنها تعد خطيرة من منظور حماية المستهلك ،نظراً ألن
الجهة المقدمة للخدمات لن تعوض الخسارة ،بل ال يتعين عليها
ذلك .وليس للوائح التنظيمية دور كبير في الحد من تلك المخاطر،
إال أن مبادرات زيادة الوعي بين المستهلكين (التي تضطلع بها
السلطات التنظيمية ،واضعو السياسات ،المجتمع المدني ،و/أو
الصناعة) سيكون لها أثر أكبر .حيث يمكن الحد من التعرض للغش

واالحتيال من قبل الوكالء المزيفين في حالة تعريف العمالء
بضرورة الحصول على إيصال عن كل معاملة ،وكيفية التأكد من
قانونية الوكيل ،على سبيل المثال.17

الفصاح الواضح والفعلي
 .4ضمان إ
قد تؤدي الخدمات المصرفية التحويلية المقدمة دون فروع بنكية
إلى زيادة انعدام تناسق المعلومات ،عندما تنطوي على كيانات
متعددة تفرض رسوماً منفصلة ،مما يصعب على العمالء معرفة
التكلفة النهائية للمعاملة المالية .على سبيل المثال ،في حالة
تحويل أ
الموال باستخدام الرسائل النصية ،فإن ذلك ينطوي على
رسوم تدفع للبنك وأخرى لشركة تشغيل شبكة الهاتف المحمول.
كما يمكن للوكالء أال يفصحوا —إما عمداً وإما عن غير قصد— عن
أ
السعار الكاملة أو أن يحتسبوا رسوماً غير مصرح بها.
وقد انتهجت البلدان أساليب مختلفة لمواجهة تلك المشكالت.
فقد فرضت البرازيل والمكسيك قواعد محددة لشفافية أ
السعار
لدى الوكالء (مثل إلزام الوكالء بوضع الفتة بالرسوم) ،بينما
يتم في الهند وبيرو تحديد تلك المعايير في اللوائح التنظيمية
العامة لحماية المستهلكين .وفي الهند والبرازيل ،يُحظر على
الوكالء احتساب رسوم مباشرة على العمالء ،وإن كانت البنوك
تفرض رسوماً أعلى على المعامالت التي تتم لدى الوكالء  -مقارنة
بالمعامالت التي تتم في الفروع البنكية -ما دام العميل على علم
بذلك .كما تفرض اللوائح التنظيمية أيضاً أن تكون العقود قصيرة
وبسيطة في لغتها إلى أقصى حد ممكن ،وأن تتضمن كافة الرسوم
والمصروفات.
وإضافة إلى الكشف عن الرسوم والمصروفات ،يتعين على الوكالء
الفصاح عن وضعهم
في بيرو والبرازيل وكولومبيا والمكسيك إ
كوكالء لمؤسسات مالية مرخصة .ويتم ذلك من خالل وضع
الفتات ومواد تسويقية مطبوعة لدى الوكالء ،وكذلك في إيصاالت
المعامالت التي تتضمن معلومات عن كل معاملة .ويساعد هذا
الفصاح المستهلكين في تحديد الكيان المسؤول الذي يمكن
إ
الرجوع إليه بالشكوى عند حدوث مشكلة.
ويجب على السلطات التنظيمية النظر أيضاً في كيفية تعريف
الجهات المقدمة للخدمات العمالء بسمات منتجاتهم ،ال سيما
اللكترونية المختزنة .فلو فقد العميل جهازه
خدمات القيمة إ

 .15مقابلة مع رابطة البنوك التجارية البرازيلية ،نوفمبر/تشرين الثاني .2008
 .16مقابالت مع البنوك الخاصة والرابطات البنكية والجهات التنظيمية للبنوك في البرازيل وبيرو في أعوام .2009 ،2008 ،2007
 .17بالطبع يلعب إنفاذ القانون دورا ً مهماً في الحد من هذا النوع من األعمال السيئة ،ولكن العديد من البلدان حيثما توجد الخدمات المصرفية التحويلية المقدمة دون فروع بنكية
تعاني من ضعف إنفاذ القانون.
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(الهاتف المحمول أو البطاقة مسبقة الدفع مثالً) ،قد يؤدي ذلك
الموال في بعض النماذج دون أ
إلى فقدان أ
الخرى .ويجب أن
تكون السلطات التنظيمية على وعي بتلك الفروق عند وضع
الفصاح.
قواعد إ
وفي بعض أ
الحيان ،تفوق الجهات المقدمة للخدمات حدود
المعايير الدنيا ،للمساعدة في التأكد من فهم العمالء للخدمات
الجديدة ،ألسباب خاصة بأعمالها .على سبيل المثال ،يقوم بنك
بي سي بي ،أكبر بنوك بيرو ،دون أي اشتراط تنظيمي رسمي،
بتوزيع مواد مطبوعة على المستهلكين تشرح الخدمات التي
يقدمها وكالؤه .وفي البرازيل ،تقوم البنوك بتشغيل عروض
فيديو ،في الفروع والمصاعد والحافالت لتوعية الناس بالوكالء
وكيفية االستفادة من خدماتهم.

 .5حماية المعلومات الشخصية للعمالء
مع تزايد نقل بيانات المعامالت والبيانات الشخصية عبر
وسائل كشبكات الهاتف المحمول وتداولها في الغالب من قبل
أطراف أخرى مثل الوكالء واالطالع عليها من بُعد بواسطة
العمالء وموظفي المؤسسات المالية ،ثمة مخاطر لالطالع عليها
واستخدامها على نحو غير مالئم .وإضافة إلى الجانب التقني،
قد يتسبب نقص معرفة المستهلك وانعدام خبرته بالخدمات
المالية الرسمية والتكنولوجيا في مخاطر على أمن البيانات .فعلى
سبيل المثال ،توصل بحث أجراه مورافتشنسكي وبيكنز ()2009
إلى أن بعضاً من عمالء "شبكة إم -بيسا" كانوا يعطون كلمات السر
الخاصة بالحساب إلى الوكالء ،وعلى الرغم من عدم ثبوت تسبب
ذلك في فقد أ
للموال أو إلساءة استخدام معلومات العميل ،فإن
المخاطر قائمة بصورة كبيرة.
وقد كشف فحص سريع أجري للوائح التنظيمية المعنية بخصوصية
البيانات والسرية المصرفية في البلدان النامية عن وجود خليط
من القواعد الصادرة عن مجموعة مختلفة من الوكاالت والهيئات
والشراف (ليمان وبيكنز وبورتيوس
متداخلة االختصاصات إ
 .)2008كما أن هناك فروقاً بين البلدان ،فعلى سبيل المثال ال
تطبق قواعد السرية المصرفية بشكل صريح على الوكالء في
الهند ،على عكس الحال في البرازيل وبيرو وكولومبيا والمكسيك.
(ولكن الجهات المقدمة للخدمات في الهند مسؤولة عن تصرفات
السهو والخطأ التي يقوم بها وكالؤها ،من جميع الجوانب ،بما
في ذلك السرية المصرفية) .وبينما يوجد لدى كل من بيرو والهند
لوائح تنظيمية لخصوصية البيانات ،ال توجد في البرازيل مثل
تلك اللوائح .وتشترط كل من بيرو والهند والفلبين على الجهات

 .18للمزيد حول ذلك الموضوع ،انظر إيفاتوري وماس (.)2008

المقدمة للخدمات تدريب وكالئها فيما يتعلق بالسرية المصرفية
ومكافحة غسيل أ
الموال واالمتثال لخصوصية البيانات ،بينما في
كينيا ال توجد حالياً أية قواعد لوكالء الجهات المقدمة لخدمات
المدفوعات عبر الهاتف المحمول مثل "شبكة إم -بيسا" .وبينما
يوجد لدى المكسيك وكولومبيا لوائح شاملة وتفصيلية تنظم
سرية البيانات ،ال يوجد في البرازيل سوى القليل منها.
ويتطلب وضع وتنفيذ قواعد سرية البيانات وأمنها نوعاً من
التنسيق بين السلطتين الرقابية والتنظيمية ،نظراً لتداخل
الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية في قطاعات
مختلفة من القطاع البنكي وقطاع االتصاالت .ويجب أن تكون
اللوائح التنظيمية متناسقة ومتينة بالقدر الذي يضع الجهات
المقدمة للخدمات أمام مسؤولياتها عن خصوصية البيانات،
كما يجب أن تكون تلك الجهات مسؤولة عن حاالت انتهاك
الخصوصية وإساءة استعمال بيانات العميل .كما يجب أيضاً أن
يخضع الوكالء للمساءلة ،وإن كانت الجهة المقدمة للخدمات هي
المسؤولة أ
الولى عن معالجة شكاوى المستهلكين في هذا الصدد
(سيتم تناول هذه النقطة بالمزيد من التفصيل عند مناقشة هدف
السياسات السابع) .كما يجب أن تكون اللوائح التنظيمية محايدة
تكنولوجياً ،فمن شأن فرض مواصفات وبروتوكوالت محددة
في صناعات تشهد تطوراً سريعاً أن يعوق االبتكار .وال ينبغي
فرض اشتراطات محددة إال في حالة تصحيح المشكالت التي تم
الوقوف عليها في أ
النشطة القائمة فقط.
وثمة مفاضلة ال بد من عقدها بين كل من تعزيز أمن البيانات
والبقاء على التكاليف منخفضة بما يسمح بتحقيق أرباح من
إ
أ
المعامالت المالية منخفضة القيمة .فالسواق التي تتعامل مع
الفئات منخفضة الدخل ربما تتطلب تقنيات أقل سالمة إلى حد
ما من غيرها تبعاً لتوافرها (مثل سمات أ
المن التي يمكن تنفيذها
في الهواتف المحمولة أ
الرخص سعراً) وسهولة االستخدام من
أ
جانب العمالء (مثل واجهات التعامل النسب للعمالء منخفضي
الدخل) .18كذلك ،يمكن للشواغل بشأن خصوصية البيانات
أن تعوق انتقال البيانات عبر الحدود ،مما يحد قدرة الجهات
المقدمة للخدمات على تقديم خدمة حواالت أسرع وأوثق عبر
القنوات اللكترونية .وفي معظم أ
الحوال ،يمكن لجهات تقديم
إ
الخدمات والسلطات التنظيمية الوصول إلى اتفاق بشأن النظم
التكنولوجية ونماذج العمل التي تتماشى مع أهداف كال الطرفين،
ولكن ذلك يتطلب حواراً مفتوحاً بينهما ،ال سيما في حالة وجود
عقبات تنظيمية كبيرة في حاجة إلى التغلب عليها.
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وفي جميع أ
الحوال ،لن تقضي اللوائح التنظيمية على المخاطر
المتعلقة أ
بالمن والخصوصية .ويجب على الجهات الرقابية
تقييم أنظمة إدارة وتخفيف المخاطر لدى الجهات المقدمة
والجراءات التي تطبقها في التعامل مع حاالت انتهاك
للخدمات إ
أ
الخصوصية والمن .ففي حاالت مثل كينيا ،اشتركت الجهة
التنظيمية عن كثب مع الجهات المقدمة للخدمات للمساعدة في
تحديد حلول أنظمة وحلول تقنية مدمجة لمشكالت المستهلكين
الموجودة أو المحتملة .وينبغي أن تكون الجهات الرقابية أيضاً
السناد الخارجي واتفاقيات الشراكة ،للتأكد
راضية عن شروط إ
من عدم تأثير تلك الشروط على االستجابة لمطالبات المستهلكين
فيما يتعلق بخصوصية وأمن البيانات ،ويشمل ذلك أ
الحوال التي
يكون فيها الوكالء طرفاً.

 .6ضمان إلمام العميل بإجراءات االنتصاف
والشكوى وقدرته على الوصول إليها بكفاءة
حتى وإن كانت الجهات المقدمة للخدمات تمتثل للوائح التنظيمية
المتعلقة بالمستهلكين وتوفر إجراءات للشكوى واالنتصاف
دون الحاجة للجوء إلى المحاكم ،فإن حل المشكالت ليس من
السهولة بمكان في أكثر أ
الحوال .فآليات التظلم المتوافرة ربما
ال تكون فعالة أو مريحة أو منشورة على نطاق واسع أو ميسورة
التكلفة؛ وهي مشكالت يزيدها تفاقماً إدارة واجهات التعامل مع
العمالء من قبل الوكالء آ
الخرين بصورة حصرية ،مع عدم إلمام
العمالء وعدم خبرتهم في استخدام الخدمات المالية الرسمية.
ففي البلدان التي جرى دراستها ،كانت القناة الشائعة لتقديم
الشكاوى هي الهاتف ،ولكن مراكز االتصال كانت تشكل العديد من
المصاعب أ
والعباء خاصةً على العمالء منخفضي الدخل .19كما أن
آليات االنتصاف والشكوى غير القضائية تكاد تكون منعدمة ،كما
في روسيا ،فقد كان من النادر -حتى وقت قريب -أن تقدم الشبكة،
التي تضم أكثر من  250ألف وحدة من وحدات الدفع الطرفية
آ
اللية ،وسيلة للعمالء لتقديم الشكاوى وحل المشكالت.20
ويعتبر تحميل الجهات المقدمة للخدمات المسؤولية عن االمتثال
للوائح التنظيمية المعمول بها في حالة استخدامها للوكالء خطوة
مهمة لضمان إمكانية االنتصاف على نحو مناسب .ولكن ذلك
ليس كافياً .ويمكن للوائح التنظيمية أن تحدد معايير دنيا لقنوات
وإجراءات حل النزاعات الداخلية ،وستحتاج بعض المعايير
إلى تخصيصها لتتناسب مع الخدمات المصرفية المقدمة دون

الطار  .1ضمان خصوصية البيانات وأمنها —
إ
ما بعد اللوائح التنظيمية
غالباً ما يقوم العمالء أنفسهم بتعريض سالمة وخصوصية
بياناتهم للخطر .ولذا ينبغي على جهات تقديم الخدمة
والسلطات التنظيمية وواضعي السياسات المشاركة في
جهود لتوعية المستهلكين ،وإن كانت جهات تقديم الخدمات
هي التي تمتلك أقوى الحوافز للقيام بذلك ،كجزء من
إستراتيجية عملها .ففي جنوب أفريقيا ،تقوم مجموعة
"ويزكيدز" (وهم شباب يروجون ويبيعون خدمات ويزيت
جهة غير بنكية -المقدمة عبر الهاتف المحمول) بتعليمالعمالء كيفية استخدام الهواتف المحمولة في إجراء
المعامالت المالية .وفي بيرو والهند ،تُستخدم الجهات
أ
العالمية
المقدمة للخدمات لغات القليات في المواد إ
لتوعية العمالء بكيفية االستفادة من خدمات الوكالء.

فروع بنكية .فعلى سبيل المثال ،يجب أن تتسق وسائل االنتصاف
مع أنماط إجراء المعامالت .فإذا لم يكن أمام العمالء من
واجهات التعامل سوى الهاتف المحمول والوكالء ،فإنه ينبغي
أن يكون في مقدور العمالء استخدام تلك القنوات في تقديم
الشكاوى .21وينبغي للجهات المقدمة للخدمات أن توفر ،على
أ
القل ،قناة واحدة مجانية عن بُعد (تتسم بالكفاءة) للتقدم
بالشكاوى ،كالخطوط الهاتفية المجانية مثالً .ويجب النظر في
القنوات أ
الخرى (مثل الرسائل النصية) أيضاً ،على حسب نموذج
العمل .ويجب أن تنتهي كل معاملة بتقديم إيصال (إلكتروني أو
ورقي) يتضمن البيانات أ
الساسية للمعاملة ،حتى يمكن استخدامه
كوثيقة للشكوى ألغراض حل النزاعات داخلياً أو أمام المحاكم،
أو آ
الليات البديلة لحل النزاعات .وفي روسيا ،لم يكن هناك في
السابق أية اشتراطات تنظيمية على الجهات المقدمة لخدمات
اللكترونية بإصدار
الدفع والسداد باستخدام وحدة الدفع إ
إيصال .أما اليوم فيجب إصدار إيصال عن كل معاملة ،يتضمن
معلومات المعاملة أ
الساسية.
للعالن عن
ويمكن للوائح التنظيمية أن تحدد المتطلبات الدنيا إ
آليات االنتصاف (كإلزام الوكالء ونقاط إجراء المعامالت أ
الخرى
على وضع الفتات بارزة تحوي رقم خدمة العمالء في الجهة

 .19مقابالت مع الجهات المقدمة للخدمات والجهات التنظيمية في البرازيل وبيرو وكينيا ،ديسمبر/كانون األول .2008
 .20انظر CGAP’s “Update on Regulation of Branchless Banking in Russia,” January 2010,
http://www.cgap.org/gm/document-1.9.42403/Updated_Notes_On_Regulating_Branchless_Banking_Russia.pdf
 .21مع أن المسافة المادية بين مقدمي الخدمات القانونية والعمالء يمكن أن تفاقم جوانب الضعف في عملية االنتصاف ،يمكن في بعض األحيان أن يلعب الوكالء دورا ً مهماً وإيجابياً
في خدمة العمالء .ومن بين الوسائل الشائعة إلبالغ الشكاوى إلى سفاريكوم وكالء شبكة إم -بيسا ،الذين يقدمون الشكوى في العادة عبر الهاتف بالنيابة عن العميل .وربما قام
وكالء شبكة إم -بيسا بحل شكاوى العمالء ومشاكلهم بشكل مباشر .وفي هذه الحاالت ،ال تصل الشكاوى مطلقاً إلى إدارة خدمة العمالء بالشركة المقدمة للخدمات.
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المقدمة للخدمات ،والوسائل أ
الخرى لالستفسار وتقديم
الشكاوى) .وفي الوقت الذي يتعين فيه على العمالء في بيرو
الذهاب إلى الفرع لمعرفة كيفية التقدم بشكوى ،يلتزم الوكالء
في البرازيل وكولومبيا والمكسيك بإعالن تلك المعلومات ،ويتعين
في البرازيل إعالن رقم مسؤول الشكاوى والتظلمات في البنك.22
ويجب إيالء عناية باحتماالت عدم الوضوح في مدى قابلية تطبيق
معايير االنتصاف ،ال سيما عندما تكون الجهة المقدمة للخدمات
شركة غير مالية .فعلى سبيل المثال ،يمكن لشركات تشغيل شبكات
الهاتف المحمول التي تقدم خدمات مالية أن تدعي بأن اللوائح
التنظيمية الصادرة من إحدى هيئات حماية مستهلكي الخدمات
المالية —وليس الجهة المنظمة لالتصاالت— ال تنطبق عليها بغض
النظر عن نوع الخدمة المقدمة .كذلك ،حتى وإن كانت مسألة
قابلية التطبيق واضحة ،فهناك بعض القواعد سابقة الوجود
بحاجة إلى توضيح عند تطبيقها على الخدمات المصرفية المقدمة
الفصاح
دون فروع بنكية .فمثالً ،إذا كان النص القانوني يتطلب إ
عن قنوات االنتصاف في "المنشآت التابعة للبنك" ،فهل يشمل
ذلك الوكالء؟
وأخيراً ،ينبغي أن تكون الجهات الرقابية قادرة على تقييم وطلب
التحسينات في سياسات وإجراءات التعامل مع الشكاوى للشركات
التي تقع تحت نطاقها إالشرافي .ويجب عليها رصد االتجاهات في
شكاوى المستهلكين في مجال الخدمات المصرفية المقدمة دون
فروع بنكية ،كوسيلة لتحديد نقاط الضعف ومدى الحاجة إلى أي
إجراء تنظيمي .وتُلزم الجهات الرقابية في كل من بيرو والبرازيل
والمكسيك البنوك بتقديم تقارير دورية حول الشكاوى ذات
الصلة بوكالئها ،للمساعدة في رصد تطورات السوق ومشكالت
المستهلكين المستجدة.

 .7تحميل الجهات المقدمة للخدمات المسؤولية
23
عن امتثال الوكالء للوائح التنظيمية
يعد هدف السياسات السابع هدفاً أساسياً ومحورياً؛ إذا تحقق
فإنه ييسر تنفيذ أ
الهداف الستة السابق بيانها .نظراً العتماد
الكثير من نماذج الخدمات المصرفية التحويلية المقدمة دون
فروع بنكية على الوكالء كواجهة للتعامل مع العمالء ،فمن
الضروري التأكد من أن الجهات المقدمة للخدمات تمتثل للوائح
التنظيمية المعمول بها عند استعمالها ألطراف أخرى ،تماماً كما

لو كانت الخدمات تقدم مباشرة من قبل تلك الجهات .وفي
بعض أ
الحيان يؤول القطاع الخاص عبارات معينة في النصوص
والبحوث القانونية على أنها تلمح ضمنياً إلى مسؤولية الجهات
المقدمة للخدمات عن االمتثال التنظيمي ،أي المسؤولية القانونية
عن أي من ،وكافة ،التصرفات التي يقوم بها الوكالء ،وليس
إلى مجرد تحميلها تلك المسؤولية .ولكن أ
المر ليس بالضرورة
كذلك أو مرغوباً من منظور العمل التجاري أو السياسات .وتعني
المسؤولية القانونية عن الوكالء ببساطة تضييق السبل على
الجهات المقدمة للخدمات للحيلولة دون االلتفاف حول اللوائح
التنظيمية المعمول بها ،بما فيها قواعد سلوك العمل .فاللوائح
التنظيمية البرازيلية ،على سبيل المثال ،تحمل الشركات المالية
"المسؤولية الكاملة عن الخدمات التي يقدمها الوكالء" .بينما تعتبر
اللوائح التنظيمية الكولومبية أكثر تحديداً وتحمل الجهة المقدمة
للخدمات "المسؤولية الكاملة أمام العميل عن الخدمات التي
تقدمها من خالل الوكالء" .وعملياً ،تحمل اللوائح التنظيمية نفس
المعنى :ال يسع الجهة المقدمة للخدمات رفض معالجة شكوى
العمالء من الوكالء بسبب فرضهم رسوماً غير مصرح بها مثال ً
من أجل تلقي المدفوعات ،أو مطالبة العمالء بشراء منتجات في
مقابل إجراء المعامالت المالية.
والمقصود من ذلك النوع من أ
الحكام التنظيمية أن يبين وجود
جهة قانونية واحدة لتقديم الخدمات ،حتى في ظل وجود
أطراف أخرى تشارك في تقديم الخدمة .ويجب على الجهة
المقدمة للخدمات االستجابة لمطالبات المستهلكين حتى ولو
تصرف الوكيل على نحو احتيالي (أي أنه ال ينبغي تجنب الالئحة
التنظيمية وال التهرب من المسؤولية في حالة دخول الوكيل على
معلومات العميل البنكية وسحبه أمواال ً من حسابه) .بالطبع،
يجوز للجهة المقدمة للخدمة الرجوع إلى الوكيل واالنتصاف
منه ،ولكن ينبغي للعميل أن يكون قادراً على تقديم شكوى
للجهة المقدمة للخدمة ،التي يتعين عليها تحمل مسؤولية ضمان
خصوصية البيانات وأمانها .ومن القياسات التمثيلية المفيدة حالة
انتهاك أمن البيانات في شركات التكنولوجيا التي تُسند إليها إدارة
معلومات عمالء البنك .وإذا ما قام مجرم ما بخرق قاعدة بيانات
الشركة ،فإن قلة قليلة قد تتوقع (أو تقبل) أن يخبر البنك عمالءه
برفع شكوى ضد الشركة بدال ً من تحمله خسائر العمالء ،ثم
الرجوع إلى الطرف المسند إليه العمل لالنتصاف.

 .22في حالة البرازيل ،يعد مكتب مسؤول الشكاوى والتظلمات بالبنك وحدة متخصصة ومستقلة يتعين وجودها في كافة الشركات المالية .وهو مسؤول عن حل الشكاوى التي لم
يتم حلها عن طريق إدارة خدمة العمالء ،وكذا اقتراح التحسينات على مجلس اإلدارة بنا ًء على تحليل شكاوى العمالء .ويوجد لدى البنك المركزي البرازيلي برنامج خاص للتفتيش
لرصد أداء مكتب مسؤول الشكاوى والتظلمات بالبنك.
 .23كما سبق ذكره ،تستعمل كلمة "وكيل" في هذه المذكرة شاملة أي نوع من اإلسناد الخارجي لمهام التعامل مع العمالء إلى طرف آخر ،سواء كان ذلك من خالل عالقة وكالة رسمية
أو مشروع مشترك أو نوع آخر من ترتيبات األعمال .والمقصود من التوصية في هذا القسم تطبيقها أيضاً على الحاالت التي ال تكون فيها األطراف الثالثة وكالء ،بالمعنى القانوني
الحقيقي ،للشركة المالية أو غير المالية التي عن طريقهم تتعامل مع العمالء.
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الطار  .2شرط المسؤولية القانونية في توجيه
إ
أ
االتحاد الوروبي
بشأن خدمات الدفع
السناد الخارجي إلى تفويض
المادة " — 17يجب أال يؤدي إ
الدارة العليا لمسؤولياتها؛ وال ينبغي أن تتغير عالقة
إ
مؤسسة الدفع والتزاماتها تجاه مستخدمي خدمة الدفع
الخاصة بها".
المادة " — 18في حالة اعتماد مؤسسات الدفع على أطراف
أخرى ألداء المهام التشغيلية[ ،ينبغي] لتلك المؤسسات
أن تتخذ خطوات معقولة لضمان االمتثال لجميع اللوائح
التنظيمية وأن تظل مسؤولة مسؤولية تامة عن أي تصرفات
لموظفيها أو وكالئها أو فروعها أو الكيانات التي تم إسناد
أنشطتها إليها".

فمن شأن عدم تحميل الجهة المقدمة للخدمات المسؤولية عن
امتثال الوكالء أن يكبل قدرة السلطات التنظيمية على تحقيق أهداف
السياسات السابق بيانها في هذه الورقة ،نظراً ألن تطبيق قواعد
حماية المستهلكين في حالة وجود طرف ثالث في معادلة تقديم
الخدمة سيصبح أمراً صعباً في الواقع العملي .فهو في جوهره
للشراف إلى الجهة
ينقل عبء مراقبة الوكالء من الكيان الخاضع إ
للشراف) وإلى
الرقابية (مع ما يستتبعه ذلك من تكاليف إضافية إ
العمالء (مع ما يستتبعه ذلك من تكاليف اجتماعية إضافية ،ال سيما
عند التعامل مع العمالء ذوي الدخول المنخفضة) .وبالتالي ،فإن
مسؤولية الجهة المقدمة للخدمات عن تصرفات السهو والخطأ
من جانب الوكالء تعد مبدأ جوهرياً في مسألة إالسناد الخارجي
للخدمات المالية .ومن خالل التركيز المحدد على تصرفات الوكالء
المتصلة بتقديم الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية ،ال
تصبح المسؤولية غير محدودة ،ولن تلقي أعباء غير معقولة على
الجهات المقدمة للخدمات .وكما هو الحال بالنسبة ألنواع إالسناد
الخارجي أ
الخرى ،تتوقع السلطات التنظيمية أن ترى أنظمة إدارة
فعالة للمخاطر وإجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب تتخذ من
قبل الجهات المقدمة للخدمات (بما في ذلك إنصاف المستهلكين)
في حالة اكتشاف مشكالت مع الوكالء.
وال يتطلب ضمان تحمل الجهة المقدمة للخدمات للمسؤولية
عن طريق وضع لوائح تنظيمية (وكذلك عن طريق تنفيذ التدابير

أ
الخرى التي نوقشت في تلك الورقة) انتظار نماذج العمل الجديدة
المقترحة من قبل الشركات غير المالية إلى أن يتم االنتهاء من
ولنلق نظرة على الحالة الكينية.
الطار التنظيمي الكامل.
وضع إ
ِ
ففي هذه الحالة اتبعت السلطات التنظيمية أسلوب "التجربة
واالنتظار" للسماح بتطور نماذج الخدمة الجديدة .ولم تخضع
شركة سفاريكوم لقواعد حماية المستهلك الموضوعة من قبل
السلطات التنظيمية المالية ،وكانت االتفاقات واضحة في عدم
تحميل سفاريكوم المسؤولية القانونية عن تصرفات وكالء شبكة
إم -بيسا .24ومع ذلك فقد كانت سفاريكوم تتجاوب مع مشكالت
المستهلكين مع الوكالء .والظاهر أن تكلفة هذا أ
المر ال تمنعها من
القيام به ،كما أن لديها حوافز عملية تكفي لدفعها لذلك.
فهل تشير التجربة الكينية إلى أن السلطات التنظيمية ينبغي
أن تحجم عن وضع قواعد لسلوك السوق (بما في ذلك إرساء
المسؤولية الصريحة للجهة المقدمة للخدمات تجاه تصرفات
وكالئها) إلى أن تصبح سوق الخدمات المصرفية المقدمة دون
فروع بنكية أكثر تطوراً؟ بوسعنا االدعاء ،في معظم أ
الحوال،
وجود مزايا التخاذ إجراءات أساسية في بداية أ
المر وفي وقت
مبكر منه ،وكذلك ،بالتأكيد ،عند المرحلة التي تدخل فيها عدة
جهات لتقديم الخدمات في ذلك المجال ،وعند توسع نطاق
الخدمة .ويخدم ذلك النوع من التنظيم ثالثة أغراض )1( :يمنع
وقوع المشكالت ،عن طريق وضع معايير دنيا لممارسات العمل؛
( )2يزود السلطات التنظيمية والمستهلكين بأدوات قانونية لحل
المشكالت التي يمكن أن تظهر؛ ( )3يمنح فرصاً متساوية أمام
الجميع مما يعزز المنافسة والتطور الصحي للسوق .وتلك أهداف
مهمة للسياسات .عالوة على ذلك ،لم نجد شواهد تدل على أن
التكاليف التي تتحملها الجهة المقدمة للخدمات مقابل تحمل
المسؤولية عن تصرفات الوكالء (في نطاق المهام المسندة إلى
الوكالء) مانعة لها من تحملها.
فسفاريكوم ،شركة تشغيل شبكات المحمول متعددة الجنسيات
المملوكة جزئياً —في كينيا— للحكومة الوطنية ،لديها حوافز
قوية لحماية سمعتها ومعاملة عمالئها على نحو مسؤول عن
طريق معالجة المشكالت التي يتسبب فيها وكالء شبكة إم -بيسا.
وسيكون العديد من السلطات التنظيمية على استعداد للسماح
لذلك النوع من الشركات بتجريب أ
السلوب الجديد لتقديم
الخدمة دون إطار تنظيمي كامل ،ال سيما في ظل وجود إمكانية
لتقديم الخدمات لغير المتعاملين مع البنوك .ولكن ،افتراضياً،
دعونا نأخذ في االعتبار أحد السيناريوهات التي تتصرف فيها "أول
شركة تدخل السوق" على نحو أقل مسؤولية تجاه المشكالت التي
يتسبب فيها الوكالء .وإذا لم تكن هناك لوائح تنظيمية أساسية
معمول بها ،فلن يكون في يد الجهة التنظيمية وسيلة قانونية

 .24اتفاقية مستوى الخدمة الموقعة بين سفاريكوم وتجار التجزئة القائمين على خدمات شبكة إم -بيسا ال تنشئ عالقة وكيل وموكل بالمعنى القانوني الحقيقي.
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لتحميلها المسؤولية عن سوء تصرف الوكيل أو أخطائه .كما أن
الستراتيجية التي تلعب على وتر المخاطر على سمعة الجهة
إ
المقدمة للخدمات والتزام الجهة التنظيمية والقناع أ
الخالقي
إ
كبديل للمسؤولية الصريحة الواضحة ،التي ترسي أساساً قانونياً
ألنواع أخرى من الحماية التنظيمية ،بما فيها االنتصاف الفعال ،من
شأنها أن توجد انحيازاً ناحية السماح فقط أ
للطراف الكبيرة (التي
لها سمعة فعلية تسعى لحمايتها) بالدخول في مجال الخدمات
المصرفية المقدمة دون فروع بنكية .وبالتالي ،فمع مرور الزمن،
وفي ظل غياب القواعد أ
الساسية ،ستقع العواقب غير المقصودة
المتمثلة في عدم المساواة بين مقدمي الخدمات الذين يقدمون
الطراف أ
خدمات متشابهة ،ويحول ذلك دون دخول أ
الصغر
حجماً التي ربما تقدم نماذج صالحة وقيمة أفضل للمستهلكين.
ويمكن أن يمهد ذلك الطريق لوقوع االستحواذ على الصالحيات
التنظيمية والمراجحة التنظيمية .25أ
والكثر من ذلك أنه يمكن أن
الحجام عن
يؤدي أيضاً انعدام الوضوح التنظيمي والقانوني إلى إ
الدخول إلى تلك السوق واالبتكار فيها.
وأخيراً ،من المهم التأكيد على أن اشتراط تحمل المسؤولية ،وإن
كان يعد حماية للجهات التنظيمية والرقابية على حد سواء ،إال
أنه يتعين عليهما أن يدركا عدم إمكانية القضاء على مخاطر عدم
االمتثال التنظيمي ،كما هو الحال في أي مجال تنظيمي آخر.
الشراف على أنظمة إدارة
وعليه ،يجب أن يكون التركيز على إ
المخاطر المعمول بها لدى الجهة المقدمة للخدمات الكتشاف
المشكالت المرتبطة بالوكالء وآليات حل المشكالت وأدائها في
ذلك الشأن.

السلطة القانونية لتنظيم وتطبيق
حماية المستهلك في مجال الخدمات
المصرفية المقدمة دون فروع بنكية
يمكن متابعة أو تنفيذ بعض أهداف السياسات والتدابير التنظيمية
المذكورة بفعالية دون الحاجة إلى سلطة قانونية لتنظيم الجهات
والشراف
المقدمة للخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية إ
عليها؛ ال سيما الشركات غير المالية ،مثل شركات تشغيل شبكات
الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا ،التي تنقل أو تدير تفاصيل
المعامالت.
ومن الوارد ظهور نماذج عمل تقع في المنطقة الرمادية بين
للشراف من قبل السلطة المالية وتلك التي
القطاعات الخاضعة إ

الطار  .3إطار تنظيمي غير متكافئ
إ
الستخدام الوكالء
في كينيا ،ال يخضع وكالء شبكة إم -بيسا ألية لوائح
تنظيمية تقريباً .وقد سمحت توجيهات صدرت مؤخراً
للشراف التحوطي وبعض المؤسسات
للبنوك الخاضعة إ
المالية أ
الخرى الخاضعة للتنظيم بتقديم خدمات بنكية
أساسية من خالل الوكالء .وتضع التوجيهات معايير دنيا
مثل مسؤولية الجهات المقدمة للخدمات عن امتثال الوكالء
للوائح التنظيمية .ولكن القواعد الجديدة ال تحل مشكلة
عدم تكافؤ الفرص بالكلية ،طالما ظلت شركات غير مالية
مثل سفاريكوم تعمل في ظل قدر قليل للغاية من اللوائح
التنظيمية المعنية بتقديم الخدمات المصرفية المقدمة دون
فروع بنكية ،على أ
القل إلى أن تصدر لوائح محددة لذلك
النوع من الجهات المقدمة للخدمات.

ال تخضع لها (مثل شركة تشغيل الهاتف المحمول التي تقدم
خدمات تحويل أ
الموال) .ويجب على السلطات التنظيمية رصد
تطورات السوق ،مع التركيز على أنواع الخدمات بدال ً من أنواع
الجراءات الالزمة لضمان تطبيق قواعد
الكيانات ،وأن تتخذ إ
متماثلة على الشركات التي تقدم خدمات متماثلة .ولقد وضع
بنك االحتياطي الهندي ،مثلما فعل نظراؤه في ماليزيا وإندونيسيا
الخرى حول العالم ،قواعد أ
والفلبين ،وغيرها من البلدان أ
للموال
اللكترونية المصدرة من قبل الجهات غير البنكية لمعالجة الفراغ
إ
ً
التنظيمي الذي كان قائما في السابق .وبالعكس ،يفتقر البنك
المركزي الكيني إلى الوضوح ،في الوقت الحالي ،من حيث قيام
السلطة القانونية التابعة له بتنظيم خدمات مثل خدمة شبكة إم-
بيسا وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركات غير المالية في
والشراف عليها .وفيما يتعلق بالوكالء ،يجب على اللوائح
البلد ،إ
التنظيمية أن تسمح باتخاذ إجراءات إشرافية وتنظيمية ،تتماشى
مع الممارسات الشائعة في ترتيبات السناد الخارجي أ
الخرى
إ
للخدمات المالية .ففي المكسيك ،على سبيل المثال ،منحت لوائح
تنظيمية صدرت في عام  2008الجهة المعنية بالرقابة المصرفية
للمرة أ
الولى سلطات واضحة على برامج الوكالة التي تنشئها
البنوك ،بما يسمح بالتفتيش المباشر على الوكالء إذا لزم أ
المر.
كما منحت سلطات مماثلة للجهات الرقابية في البرازيل وبيرو
والهند وكولومبيا.

 .25يحدث االستحواذ على الصالحيات التنظيمية عندما تقع الجهة التنظيمية في أسر العمل لتحقيق المصالح الخاصة للمجال المنوط بها إخضاعه للتنظيم .ويحدث ذلك عندما تنجح
األطراف الفاعلة في القطاع الخاص في إخضاع الموظفين وأعضاء اللجان في الجهة التنظيمية لتأثيرها "اآلسر" ،بحيث يتم تنفيذ نتائج السياسات المواتية لتلك األطراف الفاعلة من
القطاع الخاص .أما المراجحة التنظيمية فتحدث عندما يكون في مقدور الكيان الخاضع للتنظيم أن يختار مكاناً أو شكالً مؤسسياً أو أية خصائص أخرى لنشاطه تكون خاضعة لإلطار
التنظيمي األقل كلفة بالنسبة له.
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وفي بعض مناطق االختصاص تحتاج الجهة التنظيمية إلى سلطة
واضحة إلصدار وتطبيق قواعد حماية المستهلك في الخدمات
المالية .ففي البرازيل ،تعاني قابلية تطبيق قانون حماية المستهلك
على الخدمات المالية من انعدام الوضوح التام ،والحال كذلك
الشراف المالي على إصدار وتطبيق
فيما يتعلق بسلطة جهة إ
قواعد حماية المستهلك .ومن شأن التداخل في السلطات وعدم
وضوحها أن يهيئ الفرصة لظهور ممارسة عمل غير مرغوبة وأن
الشراف طالما كانت تصرفات الجهة الرقابية
يقلل من فاعلية إ
محل شك من جانب الجهات المقدمة للخدمات .وفي حالة
تدخل أكثر من هيئة تنظيمية ،تبرز أهمية التنسيق والتعاون ،ال
سيما في مجال الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية،
نظراً لدخولها في قطاعات مختلفة من قطاعي الخدمات البنكية
واالتصاالت ،والتي ربما خضعت للوائح منفصلة لتنظيم حماية
المستهلك .فعلى سبيل المثال ،قامت لجنة االتصاالت في كينيا
مؤخراً بإصدار لوائح تنظيمية أساسية لحماية المستهلك من شأنها
التأثير على خدمات الدفع والسداد عبر الهاتف المحمول (كينيا
غازيت 23 ،أبريل/نيسان .)2010

استنتاجات وإطاللة على
أ
السواق الجديدة الناشئة
ثمة مخاطر على المستهلك في مجال الخدمات المصرفية
التحويلية المقدمة دون فروع بنكية كما هو الحال بالنسبة ألي
نوع آخر من الخدمات المالية المقدمة الخاضعة إلشراف جهات
والشراف المالي .وال يوجد أسلوب تنظيمي فردي
التنظيم إ
لحماية المستهلك يمكن أن ينجح في جميع البيئات ،وبالطبع
ليس هناك أسلوب وحيد قادر على القضاء على المخاطر .وتشير
الشواهد ،حتى وقتنا الحاضر ،إلى أن مزايا تلك الخدمات الجديدة
تفوق كثيراً مخاطرها ،وهي تقلص لعدة مرات جوانب القصور
المهمة التي ترتبط عادة بالجهات غير الرسمية المقدمة للخدمات
المالية ،مثل فقد أموال العمالء أو انقطاع الخدمة .ويستدعي
ذلك إيجاد توازن بين السماح باالبتكار الذي من شأنه أن يزيد
القدرة على الحصول على الخدمات المالية وضمان الحد أ
الدنى
من حماية المستهلك.
واستناداً إلى أ
الفكار المستمدة من سياقات قطرية متنوعة ،تحدد
مذكرة المناقشة المركزة هذه سبعة أهداف ذات أولوية على
صعيد السياسات لتكون نبراساً لعملية تنظيم حماية المستهلك
في مجال الخدمات المصرفية التحويلية المقدمة دون فروع بنكية.
كما تقدم أمثلة للتدابير التنظيمية التي يمكن اتخاذها لتحقيق
تلك أ
الهداف .وهي تحدد هدفاً محورياً للسياسات -وهو تحميل

الطار  .4زيادة التعاون فيما بين الهيئات للتغلب
إ
على جوانب الضعف التنظيمية
نظر ًا الفتقار البنك المركزي البرازيلي لسلطة واضحة
المعالم إلنفاذ االمتثال للقانون العام لحماية المستهلك،
فقد سعى إلى إبرام اتفاقات تعاون مع الهيئات الحكومية
التي تتحمل المسؤولية القانونية أ
الساسية إلنفاذ القانون.
على سبيل المثال ،جرى عقد اتفاق تعاون مع المعهد
الوطني للضمان االجتماعي لفحص الشكاوى التي ترفع
للمعهد من المتقاعدين ،في محاولة للحد من االحتيال في
ضمان القروض وافتعال المعامالت .وسيسمح االتفاق أيضاً
للهيئتين برصد مستويات المديونية التي يمكن أن تنتج عن
الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية ،وذلك عن
طريق زيادة تبادل المعلومات .وقد وقعت اتفاقات ذات
طبيعة مماثلة مع هيئات حماية المستهلك ورصد المنافسة.

الجهات المقدمة للخدمات المالية المسؤولية عن االمتثال للوائح
التنظيمية في حالة استعمال الوكالء -يمكنه التأثير على القدرة
الهداف أ
على استعمال اللوائح التنظيمية في الوصول إلى أ
الخرى
بكفاءة .كما تشير أيضاً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه التدابير غير
التنظيمية ،مثل المعايير والممارسات االختيارية للصناعة ،في
حماية مستهلكي الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية.
عند وضع قواعد جديدة ،يجب على السلطات التنظيمية االلتزام
بمبدأين :التناسب والفاعلية .فينبغي للقواعد أن تتناسب مع
مخاطر المستهلكين التي تهدف إلى التخفيف منها ،وأن تتسق
مع أهداف السياسات والقدرات الرقابية .ولكي تكون القواعد
فعالة ،يجب أن تستند إلى فهم جيد لتطور السوق ،بما في
ذلك النظر في تأثير القواعد القائمة أو المقترحة على القدرة
على الحصول على الخدمات ،وتكلفة االمتثال لها التي ستتكبدها
الجهات المقدمة للخدمات .ويجب على السلطات التنظيمية رصد
الجراءات
مشكالت المستهلكين لتقرير متى وكيف يتم اتخاذ إ
السلوب على أ
التنظيمية .ويتطلب ذلك أ
الرجح مشاورات مكثفة
مع أوساط الصناعة ومختلف هيئات وضع السياسات والتنظيم
والشراف والرقابة .ويمكن تحسين الفاعلية (وخفض التكاليف
إ
التنظيمية) عن طريق اختبار المستهلكين للتدابير التنظيمية قبل
تنفيذها .وكذلك ،ينبغي البعد بصفة عامة عن القواعد التفصيلية
والملزمة ،إال إذا كانت ضرورية لتصحيح المشكالت التي تم
الوقوف عليها.
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هدف السياسات

الخيارات واالعتبارات التنظيمية

 .1حماية أموال العمالء المحتفظ بها
في صورة قيمة مختزنة إلكترونياً

وضع لوائح تنظيمية أساسية تحتوي على قواعد بسيطة وواضحة لضمان توافر السيولة الكافية وملكية أالموال
اللكترونية المصدرة.
المحصلة في مقابل القيمة إ
يمكن للوائح التنظيمية أن تضع أيضاً حداً ادنى لمعايير استرداد أالموال لتجنب تعرض العمالء لقيود ال مبرر لها،
بما في ذلك في حاالت إفالس الجهة المقدمة للخدمات أو البنك المودعة فيه أ
الموال.
 يمكن للجهات التنظيمية تجريب أالساليب المخصصة إلى أن تصبح نماذج الخدمة الناشئة مفهومة بشكل أكمل.

 .2ضمان سالمة وموثوقية الخدمات

الجراء التنظيمي الالزم والفعال لتجنب فقدان الثقة أو
رصد مشكالت المستهلكين التي تظهر ،وتقرير توقيت ونوع إكبح إساءة االستخدام من جانب الجهات المقدمة للخدمات.
إلزام الجهات المقدمة للخدمات بضمان موثوقية الخدمات وتوافرها وسالمتها دون فرض تكنولوجيا ونظم وإجراءاتمحددة.
في حالة الحاجة إلى وضع قواعد ملزمة ،يجب تقييم آالثار المحتملة على قدرة الجهات المقدمة للخدمات ومدى
إقبالها على خدمة العمالء منخفضي الدخل .ومن شأن القواعد التفصيلية عادة أن تتسبب في التعقيد والجمود
وااللتباس كذلك.
إلزام الجهات المقدمة للخدمات بوضع سياسات الختيار الوكالء وتأهيلهم.تجنب فرض معايير أمن مادي تثقل كاهل الوكالء.تحسين تصنيف وتحليل شكاوى المستهلكين في قنوات الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية.الحذر من التهديدات الخارجة عن نطاق السلطات المالية (مثل القوانين المعنية باشتراطات أالمن المادي).

 .3تقليص فرص احتيال الوكالء
والسلوكيات الضارة الأخرى

 تحميل الجهات المقدمة للخدمات المسؤولية عن امتثال الوكالء للوائح التنظيمية. أمثلة لشروط تنظيمية أخرى:إلزام الجهات المقدمة للخدمات بوضع حدود للمعامالت للوكالء ورصد مدى االمتثال.وضع مبادئ الختيار الوكالء ورصدهم ،دون وضع حد أدنى لمعايير تثقل كاهلهم ،مثل اشتراط حد أدنى لرأسالمال بالنسبة للوكالء.
إلزام الجهات المقدمة للخدمات بانتقاء الوكالء وتأهيلهم ورصدهم ومتابعتهم.والجراءات الداخلية الخاصة بالجهة المقدمة للخدمات بغية الوقوف على تلك المخاطر وقياس
مراجعة الضوابط إحجمها والتخفيف من آثارها وضمان وجود وتفعيل أ
النظمة الالزمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين حيال تصرفات
الوكالء.
-تقدير ما إذا كانت مبادرات زيادة توعية المستهلك لها أثر أكبر من اللوائح التنظيمية في بعض الحاالت.

الفصاح الواضح والفعلي
 .4ضمان إ

 تقييم مدى الحاجة إلى وضع قواعد محددة مثل: إلزام الوكالء بإعالن الرسوم المطبقةالسعار من خالل أ
 اللزام بالفصاح عن أالجهزة المستعملة في إجراء المعامالت ،مثل الهواتف المحمولة
إ
إ
الفصاح عنها بوضوح إلى العمالء
 حظر قيام الوكالء باحتساب رسوم إضافية دون إاللزام بأن تكون العقود بسيطة وأن تتضمن جميع الرسوم والمصروفات ذات الصلة
 إبالفصاح عن وضعهم كوكالء لمؤسسة مرخصة
 -إلزام الوكالء إ

 .5حماية المعلومات الشخصية
للعميل

تحميل الجهات المقدمة للخدمات المسؤولية عن االمتثال للوائح التنظيمية الخاصة بخصوصية البيانات والسريةالمصرفية ،حتى في حالة استخدام الوكالء.
التأكد من تطبيق القواعد الحالية على النماذج الناشئة وتقييم مدى الحاجة إلى إصدار قواعد خاصة.زيادة التنسيق بين الهيئات بغية إعداد القواعد وإنفاذها.المن وتحقيق أ
الوعي الحساس لجوانب المفاضلة بين تكلفة تنفيذ اشتراطات أالرباح من خدمة العمالء ذوي الدخول
المنخفضة .والمرونة تجاه التفكير في النماذج أ
القل أمناً المناسبة للقيام بالمعامالت منخفضة القيمة.
اللزام التي قد تتسبب في التعقيد والجمود وااللتباس.
تجنب القواعد المفرطة في إ-تجنب فرض معايير وبروتوكوالت تكنولوجية محددة.

 .6ضمان إلمام العميل بإجراءات
االنتصاف والشكوى وقدرته على
الوصول إليها بكفاءة

التأكد من تطبيق القواعد القائمة المتعلقة بقنوات االنتصاف والشكوى خارج نطاق المحاكم على الخدمات المصرفيةالمر .وتشمل أ
المقدمة دون فروع بنكية أو وضع معايير محددة مناسبة خصيصاً للنماذج الجديدة إذا لزم أ
المثلة
المتطلبات حيث:
 تضاهي قنوات االنتصاف قنوات إجراء المعامالت يتم إصدار إيصال عن كل معاملة (لتوثيق الشكاوى والستخدامه في المحاكم) إجراءات وقنوات االنتصاف مستوفية للمعايير الدنيا وسائل وإجراءات االنتصاف معلنة بشكل واضح ومستمر للعمالء -رصد االتجاهات في شكاوى المستهلكين من الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية.

 .7تحميل الجهات المقدمة للخدمات
المسؤولية عن امتثال الوكالء للوائح
التنظيمية

التأكد من تحميل الجهة المقدمة للخدمات المسؤولية القانونية عن االمتثال للوائح التنظيمية في حالة استعمالهاللوكالء.
تركيز مسؤولية الجهة المقدمة للخدمات على تصرفات الوكالء المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية المقدمة دونفروع بنكية ،على نحو ال يحملها بمسؤولية غير محدودة ،أو بأعباء غير معقولة.
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وينبغي التفكير في الحوافز السوقية .فكما لوحظ ،يمكن التوفيق بين
مصالح الجهات المقدمة للخدمات المتحلية بروح المسؤولية ،مثل
حماية سمعتها وعالمتها التجارية (ال سيما إذا كانت هناك منافسة
صحية في السوق) ،وبين أهداف السياسات التي تسعى الجهة
التنظيمية لتحقيقها .ويفيد ذلك االعتبار بشكل خاص في البلدان
التي تنخفض فيها القدرة على الحصول على الخدمات وفي المراحل
المبكرة لتطور النشاط ،حيث تكون تكلفة التنظيم في ذلك الوقت
أعلى .ففي هذه أ
الحوال يكون التركيز المبدئي على انتقاء الجهات
المقدمة للخدمات ورصد مشكالت المستهلكين ،في نفس الوقت
الذي يتم فيه وضع أ
الساس إلطار تنظيمي وإشرافي شامل .ونفس
أ
المر ينطبق على مناطق االختصاص التي تضعف فيها قدرات إنفاذ
اللوائح .ولكن كما سبق ذكره ،ينبغي االنتباه إلى البعد عن االنحياز
عند وضع شروط دخول السوق لصالح الشركات الكبيرة حتى ال يحد
ذلك من المنافسة .وقد ال تكون عملية التصنيف والفرز واالنتقاء عند
دخول السوق أداة كافية في حالة انتشار مشكالت حماية المستهلكين
على نطاق واسع .ومع تطور السوق ونضج نماذج أ
العمال الرائدة،
يجب على السلطات التنظيمية وضع حد أدنى إلطار تنظيمي يضم
معايير واضحة لسلوكيات العمل ومعايير للتصنيف ،ومن أ
الفضل
أن يشمل جميع المجاالت التي سبق مناقشتها في مذكرة المناقشة
المركزة الحالية.

والشراف في التعامل مع كافة مشكالت
وأخيراً ،ال يكفي التنظيم إ
أ
حماية المستهلكين .ففي بعض الحيان ترجع جذور المشكلة إلى
نقص فهم المستهلكين ومعرفتهم ووعيهم بالخدمات المالية
وآليات االنتصاف .ومن شأن المبادرات الموجهة توجيهاً جيداً
لتحسين القدرات المالية وزيادة الوعي أن تلعب دوراً مهماً في
الجراءات
الحد من المخاطر على المستهلكين وزيادة فاعلية إ
التنظيمية .وستجمع تلك الجهود مجموعة من أ
الطراف الفاعلة؛ من
واضعي السياسات إلى المؤسسات المالية والمدافعين عن حقوق
المستهلكين ،وغيرها من أ
الطراف الفاعلة في المجتمع المدني.
وهناك موضوعات أخرى تنتمي إلى الجيل التالي من الشؤون
التنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك في مجال الخدمات
المصرفية المقدمة دون فروع بنكية تتطلب مزيداً من البحث
والتجريب ،مثل حرية تنقل العمالء (أي سهولة التبديل بين
الجهات المقدمة للخدمات) وتبادل بيع الخدمات المالية ومالءمة
المنتجات والتأمين على الودائع في حاالت إصدار أموال إلكترونية
من قبل جهات غير بنكية .ويجب إثراء هذه أ
الجندة المستقبلية
والشراف بالمعلومات المستمدة من التحليالت التي
للتنظيم إ
تعمل على القياس الكمي والفحص المتعمق لسلوك مستهلكي
الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية وتصوراتهم
وطبيعة المشكالت التي يواجهونها في مختلف أ
السواق ومعدل
حدوثها والعواقب التي تخلفها.
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