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لبنوك  المؤسسة العالميةاإلدراج المالي، تقدم موضوعات مع الزخم السياسي الذي يحيط ب
حقيق اإلدراج المالي مع تركيز خاص على االدخار بعض األفكار واآلراء والعروض لت

  :األسواق الصاعدة واالقتصاديات النامية
من أبدى أولويات ھيئات العمل المصرفي ومؤسسات معايير يجب أن يكون اإلدراج المالي  -

العمل المالي العالمية، كما يجب أن يأتي نتيجة للعمل المنسق بين أصحاب المصالح المھتمين 
جتماعي والتنمية المالية والمصرفية وقطاع الضمان اال(ني وعبر القطاعات على المستوى الوط

  ).والتعليم، إلخ
الخدمات والمنتجات التمويلية اآلمنة والتي يمكن يتضمن اإلدراج المالي إتاحة مدى واسع من  -

  ).، إلخالتأمينالتحويالت،  االئتمان، االدخار،( تحمل تكلفتھا والمتاحة والمعدلة وسھلة االستخدام
يدعو اإلدراج المالي إلى تنمية تقنيات الخدمات المالية المبتكرة، ليس فقط تلك المتعلقة  -

، لكن أيضا فيما يتعلق بتصميم )مثل العمل المصرفي بغير فروع(بأساليب توصيل الخدمات 
  .المنتجات والشراكات التجارية

وذات كفاءة قادرين على العمل في يتطلب اإلدراج المالي تنوعا لمقدمي خدمات مالية قوية  -
  .مجال نشط

  
  :على المجتمع الدولي أن يدعم تطوير القطاعات المالية المدرجة من خالل عدد من السياسات

أطر عمل تنظيمية وإشرافية تناسب اإلدراج المالي، على سبيل المثال، مالءمة تطوير وضع و -
  .وتكاليف التنفيذ مخاطرةتخفيف العن طريق تحقيق التوازن الصحيح بين 

الحلول التكنولوجية مثل العمل تحديد أطر عمل داعمة من أجل تشجيع الفرص التي تأتي بھا  -
وزيادة العمل المصرفي بغير فروع من أجل توسعة مجال المصرفي عبر الھواتف المحمولة 

  .إتاحة الخدمات التمويلية

                                                 
 شركة جرامين من دعم مع العربية، للبلدان األصغر التمويل شبكة: سنابل بواسطة الوثيقة ھذه ترجمة تمت 1

 األمريكية بالواليات المتحدة جرامين مؤسسة بين مشتركة ملكية ذات ، المسئولية محدودة شركة جميل –
 .“األصغر خالل التمويل من العربية المنطقة في الفقر تقليل ھدفھا جميل اللطيف عبد ومجموعة
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النسبة لألطفال والسكان األصغر سنا، التأكيد على أھمية جھود محو األمية المالية، خاصة ب -
  .والتفكير في تقديم التعليم المالي كجزء من مناھج التعليم في المدارس

ضمان المستوى المالئم لحماية المستھلك باعتبار ذلك العنصر الرئيسي في بناء عالقات  -
  .طويلة األجل على أساس من الثقة المتبادلة

 
  تجاه اإلدراج المالي سياسة الدعم العالمي : السياق - 1
  

ركز قادة وزعماء الحكومات والدول بشكل كبير خالل القمم األخيرة لمجموعة الدول العشرين 
تعافي وإصالح النظام المالي في خضم ما لحق باألزمة المالية الكبرى على إجراءات دعم 

  2العالمية 
االستقرار المالي والتكامل التنفيذ الجماعي ألھداف "وكجزء من خطتھم الرئيسية، أقر القادة 
أن يكون رأي أكبر االقتصاديات  مھمةإنھا خطوة ". المالي واإلدراج المالي وحماية المستھلك

في العالم أن القطاع التمويلي العالمي ال يجب فقط أن يكون قويا ومستقرا ومتمتعا بالكفاءة 
ألجزاء األكثر ضعفا من يكون متاحا للجميع، بما يتضمن اوالتنافسية، لكنه يجب أيضا أن 
في اتجاه الوصول إلى قطاعات مالية تامة اإلدراج ھذا إنجاز كبير . السكان وصغار المستثمرين

  .لبنوك االدخار بھذا المنھج المؤسسة العالميةوترحب . في كافة أنحاء العالم
على مجموعة واسعة من األدوات المالية يسمح يتزايد الوعي في الواقع بأن الحصول 

ألشخاص ذوي الدخل المنخفض بقدرة أكبر بكثير على زيادة أو تحقيق االستقرار لدخولھم أو ل
كما سلط الضوء بقوة على . يمكنھم من بناء أصول أو يقوي صمودھم أمام األزمات االقتصادية

أھمية إتاحة الحصول على الخدمات التمويلية خالل المراجعة التي جرت مؤخرا لألھداف 
زا في تحقيق أھداف األمم المتحدة للتنمية البشرية عامال حفافية الجديدة باعتبارھا التنموية لألل

أن توصيل الخدمات التمويلية لقد كان ھناك توافق عام على . 3وخاصة ھدف القضاء على الفقر 
ذات الصلة إلى األشخاص المحتاجين في الدول الصاعدة والنامية يمكن أن يكون وسيلة شديدة 

تخليص الناس من الفقر وتمكينھم ماليا، إلى جانب توفير فرص حقيقية لھم للتنمية الفاعلية ل
وھذا االلتزام سيكون عالمة فارقة في صعود أنظمة مالية أكثر فاعلية من . الشخصية والتعليم

نمو مستدام ومستقر ومتوازن االقتصاديات النامية بقوة نحو مسار الناحية االجتماعية تقود 
  .وعادل
ية لبنوك دراج المالي، تقدم المؤسسة العالملزخم السياسي الذي يحيط بموضوعات اإلومع ا

االدخار بعض األفكار واآلراء والعروض لتحقيق اإلدراج المالي مع تركيز خاص على 
  .األسواق الصاعدة واالقتصاديات النامية

  
  تيسير تنسيق الجھود عبر القطاعات واألقاليم المختلفة  - 2

المسؤولية يصح أن يبقى بأن اإلدراج المالي لم يعد ية لبنوك االدخار بقوة سة العالمالمؤستعتقد 
وكما . القضاء على الفقروالھيئات االجتماعية ومنظمات االجتماعي التضامن الحصرية لھيئات 

رتبة عالية في قائمة  اإلدراج المالي حتليأقرت مجموعة الدول العشرين الكبرى، يجب أن 
  . ت العمل المصرفي ومؤسسات معايير العمل المالي العالميةھيئاأولويات 

المبادئ وقد مھدت لجنة بازل لإلشراف المصرفي مؤخرا الطريق بمشورتھا فيما يتعلق بتنفيذ 
وسوف تقود ھذه الخبرة المزيد . 4الرئيسية لإلشراف المالي الفعال على أنشطة التمويل األصغر 

                                                 
2 http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm; 

http://www.g20.org/Documents/g20_declaration_en.pdf  
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قائمة لضمان مشاركة الدول تكون واألدوات المالئمة يجب أن  من الجھود العالمية، لكن اآلليات
بنشاط في المناقشة، ولضمان مشاركتھا في التي ال تنتمي لمجموعة الدول العشرين الكبرى 

قناة مفيدة  5وسوف يكون ائتالف اإلدراج المالي العالمي . المقترحات والقرارات التي تتخذ
  .للوصول إلى ھذه األھداف

يع التنسيق على المستوى الوطني أيضا من أجل ضمان عمل البنوك المركزية كما يجب تشج
ووزارات المالية والھيئات المشرفة على العمل المصرفي جنبا إلى جنب مع السلطات والكيانات 

اإلدراج المالي، المسؤولة عن األنشطة غير المالية، والتي تلعب دورا حيويا في تحقيق الوطنية 
ألشخاص الذين المحرومين من ھا تعمل مع مجموعات مستھدفة من  اسواء كان دلك ألن

، أو في القطاعات التجارية التي تتطلب )الضمان االجتماعي والھجرة، إلخ: مثال(الخدمات 
: مثال(، أو من ناحية البنية التحتية )الزراعة والصحة، إلخ: مثال(خدمات تمويلية محددة 

   ).االتصاالت
في دول صاعدة أو نامية، مثل التمويل  لناجحة للتمويل المدرج التي تحققتوأخيرا فإن النماذج ا

األصغر والعمل المصرفي بغير فروع واستخدام الحلول التكنولوجية وخاصة الھواتف 
مع صناع للمشاركة وھناك فرصة فريدة . المحمولة، من الممكن أن تصبح مراجع ذات فائدة

باعتبارھم أقرانا من ذوي الدراية وكذلك عدة والنامية القرار وأصحاب المصالح في الدول الصا
للتعلم من خبراتھم مع الوضع في االعتبار بالطبع الحاجة إلى تذكر دور الظروف المختلفة لكل 

ويجب تحقيق الفوارق بين أولويات العمل وآليات تحقيق التقدم وكذلك معايير . سوق على حدة
ويجب أن تكون مبنية بشكل خاص بما يتناسب مع  النجاح من إقليم آلخر ومن دولة ألخرى،

وسوف تكون لھذا التعاون فائدة متبادلة وسوف يؤدي . المحددة التحديات اإلقليمية أو الوطنية
إلى تبادالت مثمرة من شأنھا أن تؤدي بدورھا إلى المزيد من التحسن في تطوير األنماط 

الالزم لتحقيق إتاحة الخدمات والوصول إلى المستدامة وكذلك التكنولوجيا المطلوبة واالبتكار 
  .الفقراء

  إتاحة مدى واسع من الخدمات والمنتجات التمويلية سھلة االستخدام  - 3
، لكن يبدو أن توفير االئتمان ركز النقاش بشأن إتاحة التمويل بشكل كبير في الماضي على

القرار لفوائد الدور المھم عدد من المھتمين وصناع " إعادة اكتشاف"تحوال قد حدث مؤخرا، مع 
وھذا بال شك يتصل بسياق األزمة المالية . لالدخار كخدمة رئيسية للعمل المصرفي األساسي

كما أنه يتصل أيضا . العالمية، وقيمة بناء شبكة أمان الستخدامھا في حالة الحاجة الماسة
كي يصل إلى فاعليته االنتشار الواسع لالئتمان األصغر، والبينة على أن االئتمان األصغر ب

  .القصوى يجب أن يصحب باالدخار األصغر باعتباره متيحا رئيسيا لتمويل األنشطة اإلنتاجية
ة لبنوك االدخار بالتوافق المتنامي الذي بموجبه ال ينظر إلى إتاحة المؤسسة العالميوترحب 

دخار وقدرات التمويل من زاوية ائتمانية محضة، والذي يركز بشكل متساو على احتياجات اال
ة لبنوك االدخار خبرة المؤسسة العالميوفي الحقيقية تملك المؤسسات األعضاء في . األفراد

في إتاحة خدمات تلقي اإليداعات للزبائن في الطرف األدنى من السوق حول العالم، تاريخية 
ومن . يبرر الطلب على منتجات االدخار الصغير المالئمة وسھلة الحصول عليھاوھو ما 

الرغبة في  مالواضح أنه، وعلى عكس ما قد يظن المرء، فإن الفقراء ومنخفضي الدخول لديھ
وفي ھذا السياق فھناك الحاجة إلى المزيد من دعم المجتمع الدولي لتشجيع الدعوة إلى . 6االدخار

ثقافة االدخار، خاصة لدى األسر وشريحة الشبان، إلى جانب تطبيق إطار عمل لجمع المدخرات 
  .فضة القيمة والعامة التي ال يمكن توقعھا في مؤسسات رسميةمنخ

 –مثلھم مثل األغنياء في الدول المتقدمة  –وفي عمومية أكبر، فإن الفقراء في الدول النامية 
لديھم احتياجات مالية متنوعة، ويجب أن يحصلوا على مدى كامل من الخدمات المالية التي 

                                                 
5 http://www.afi-global.org/  
6   Perspectives 56 من ھم زبائن بنوك االدخار .

http://www.wsbi.org/uploadedFiles/Publications_and_Research_(ESBG_only)/Perspectives%2056%20screen%20view.pdf  



حة حصولھم على حسابات االئتمان واالدخار، وكذلك على ويتضمن ذلك إتا. يمكن تحمل كلفتھا
خدمات السداد ومنتجات التأمين والقدرة على إرسال وتلقي األموال بتكلفة رخيصة من خالل 

  .التحويالت
ة لبنوك االدخار والمؤسسات األعضاء بھا إلى التحويالت باعتبارھا وتنظر المؤسسة العالمي

وھم يعتقدون أنه كي تحقق التحويالت فوائدھا القصوى سواء بوابة رئيسية للخدمات المالية، 
المھاجرين الذين يحولون األموال وعائالتھم والمجتمعات في : مثال(بالنسبة لألفراد المعنيين 

تدفقات التحويالت متضمنة بشكل وعلى االقتصادي الكلي، فمن المھم أن تصبح ) بالد منشأھم
لبنوك االدخار أيضا في ضرورة  المؤسسة العالميةتعتقد  كما. كامل في الحيز الرسمي للتمويل

حدوث تغير أساسي لدى المؤسسات المالية لتعترف بسلسلة قيمة الھجرة وقوة الثقة التي تتحقق 
التناول وھذا . تدريجيا لنقل التحويالت بعيدا عن النقد إلى مدى من المنتجات المالية المدعومة

لب تعاونا أعمق بين المؤسسات المالية سواء في دول النشأة أو ي لسلسلة قيمة الھجرة يتطالمنھج
في دول المھجر، وخاصة في مجاالت المعلومات والتعليم وتصميم وإدارة المنتجات وخدمات 

  .7اإلحالة وتاريخ الحساب ونقل المعارف 
ق فقط وأخيرا فإن المؤسسة العالمية لبنوك االدخار مقتنعة بأن اإلدراج المالي يجب أال يتعل

وإنما يجب أن يتعلق بشكل . بالوصول إلى أعداد كبيرة من المحرومين من الخدمات المصرفية
خدمات ومنتجات مالية  ويعني ذلك ضرورة توفير. ات مالية جيدةمساو بتوفير خدمات ومنتج

وفي ھذا السياق، يجب أال يقع . آمنة ومناسبة ومتاحة ويمكن تحمل كلفتھا وسھلة االستخدام
ويضطر العديد من الزبائن . سھولة االستخدام واالستخدام نفسه فيما يتعلق باالدخاربين  الخلط

. الفقراء إجبارا إلى وضع المدخرات جانبا بحيث ال يستخدمونھا إال في حالة الحاجة القصوى
واألھم من ذلك ھو القدرة على الوصول إلى حساب غير مستخدم في وقت قصير دون خسارة 

  . األصلية للحسابات المدخرةمادية للقيمة 
  دعم المنتجات والخدمات المبتكرة والشراكات التجارية  - 4

تشجيع االبتكار الممكن تدعم المؤسسة العالمية لبنوك االدخار المبادرات الجارية حاليا من أجل 
والفرص التي تتيحھا . في مجال تقديم الخدمات المالية للشرائح األشد فقرا بين السكان

وبشكل لوجيا وخاصة الھواتف المحمولة وتطوير حلول العمل المصرفي بغير فروع التكنو
أساسي من خالل تجار التجزئة، ھي سبل واعدة لتوفير خدمات تنافسية ومناسبة للزبائن وتوسيع 
  .دائرة الوصول إلى المحرومين من الخدمات المصرفية والشرائح التي تحصل على خدمات أقل

لمصرفية األعضاء في المؤسسة العالمية لبنوك االدخار، فإن استخدام وبالنسبة للمؤسسات ا
للشبكة التكنولوجيا الحديثة وتطوير الشراكات مع المؤسسات غير المصرفية يأتي كإضافة 

الفعلية من الفروع، ليس فقط من أجل تحسين الوصول بالنسبة للزبائن الحاليين، ولكن، وبشكل 
وتأتي بوابات العمل المصرفي . 8ى مجموعات جديدة من الناسأكثر أھمية، من أجل الوصول إل

بغير فروع امتدادا للفروع الفعلية بم يحقق توسعا أكبر للعمل المصرفي لكنھا ليست بديال 
وھذه ركيزة أساسية لنموذج العمل المصرفي التقريبي الخاص ببنوك االدخار، . للتغطية المحلية

  .قات بين العميل والبنك على أساس الثقة طويلة األجلوالذي أثبت فاعليته في تطوير العال
كما تعتنق المؤسسة العالمية لبنوك االدخار الرأي بأن االبتكار قادر وھو بالفعل يتسع إلى ما بعد 

وأثبتت بعض المبادرات الرائدة كفاءتھا في إدراج بعض . مجرد قنوات توصيل الخدمات المالية
  :رفي، على سبيل المثال في مجاالتالشرائح المحرومة من العمل المص

                                                 
 : للمزيد عن مبادرة سويتش من المؤسسة العالمية لبنوك االدخار أنظر 7

http://www.wsbi.org/template/content.aspx?id=4364 
، ألكسندر كلير وماس إيجناسيو ورادكليف دانيال، تنظيم نماذج مصرفية جديدة من "العمل المصرفي األوسع من أفرع البنوك"منھج  8

 متاح على ) 2010أول أغسطس آب (الممكن أن تصل بالخدمات المالية إلى الجميع 
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نماذج العمل، مثل الشراكات مع جماعات االدخار غير الرسمية، ومؤسسات االئتمان  -
  .األصغر وشركات تشغيل الھواتف المحمولة

تصميم وتطوير المنتجات، مثل تقديم حسابات  التعامل األساسية، وبناء خدمات بسيطة  -
 .المنخفضةللزبائن الجدد مناسبة ألصحاب الدخول 

المعامالت العامة على أساس الحساب، مثل مدفوعات الدولة لألفراد، والتحويالت  -
 .النقدية المشروطة المتصلة باالدخار

، مثل إرسال رسائل نصية قصيرة عبر "االجتماعي"المناھج التسويقية، التسويق  -
 . الھاتف لتشجيع الناس على االدخار

  
ة، والممارسات التجارية والمناھج النافعة للفقراء التي تھتم وعلى أي حال، فإن النماذج المبتكر

وتستھدف تكامال طويل " التغطية البنكية"المؤسسة العالمية لبنوك االدخار بھا تتضمن أھداف 
  .األجل للجماعات المستھدفة في النظام المصرفي الرسمي

الخدمات جل توسيع مجال من أوتؤيد المؤسسة العالمية لبنوك االدخار بشدة الحلول المبتكرة 
  . المالية

باالبتكار المالي وأخذه في االعتبار بجدية السوق الحالية، يكون االعتراف بيئة غير أنه، في 
منھجية ھائلة سلبية جماعية لكافة الالعبين المشاركين، وبأنه قادر على تقديم تأثيرات مسؤولية 

وينبغي تقديم اإلبداع . للشركاتدارية في سياق قصور الممارسات التنظيمية واإلشرافية واإل
المالي إلى العالم النامي على وتيرة األسواق بطريقة منظمة ومرتبة، باتباع إرشادات إفصاح 

وشفافية ذات صلة بما يدعم مبادرات اقتصادية حقيقية وبھدف نھائي ھو خدمة المصالح طويلة 
  .للشريحة  األكثر احتياجا في المجتمعاألجل 

  نوع مقدمي الخدمات المالية األقوياءتشجيع ت - 5
المؤسسة العالمية لبنوك  االدخار مقتنعة بأن تنوع مقدمي الخدمات المالية من ذوي نماذج العمل 

وذات الوسائل  ووجھات النظر المختلفة واألحجام المختلفة والتغطية الجغرافية المختلفةالمختلفة 
ات الزبائن التي تخدمھا، ھو عنصر رئيسي جماع المختلفة لتوصيل الخدمات إلى جانب تنوع
وفي ذات السياق، فإن التعايش المشترك للبنى . في إقامة أسواق مصرفية مستقرة وقوية

  .لوقف امتداد األزمة الماليةعنصر رئيسي المصرفية المختلفة قد أثبت أنه 
  

الخدمات األسواق المالية للتجزئة المجال ألنواع مختلفة من مقدمي وسوف يعطي تشجيع 
الزبائن في المناطق النائية واألقل المھتمين بخدمة أنواع مختلفة من الزبائن، وذلك بما يتضمن 

ويجب أن يعمل الجميع على أساس من األرض المستوية على أساس من المبدأ الرئيسي . تقدما
 مؤسسة على أساس شكلھاوينبغي أال تميز أي ". نفس العمل، نفس المخاطر، نفس القواعد"

وبالتساوي مع ذلك، يجب أن تكون الھيئات غير . القانوني أو السبل التي تستخدم بھا أرباحھا
المصرفية التي تقدم الخدمات المصرفية ھدفا لمستوى مشابه من االلتزامات مثلھا في ذلك مثل 

  .الھيئات المصرفية عندما تقدم الخدمة ذاتھا
كيد على أھمية الشبكات البريدية في دعم اإلدراج كما تود المؤسسة العالمية لبنوك االدخار التأ

وقد أثبتت عدة تجارب نجاحھا في الوصول إلى الزبائن المحرومين من الخدمات . المالي
، مستفيدة من شبكات التقريب الواسعة، ومن انخفاض تكاليف التشغيل في تحقيق 9البنكية

شروط إطالق االدخار إن أحد  وتقول المؤسسة العالمية لبنوك. الوصول الجغرافي والمالي
ويتطلب ذلك، في رأيھا، . قدرات الشبكات البريدية يتضمن تقوية كفاءة وجودة الخدمة المقدمة

تغييرات مؤسسية مبنية على األساس القانوني والمالي للمؤسسات البنكية البريدية، وتبني مبادئ 
  .10اإلدارة القوية للشركات وإشراف السلطات المصرفية الوطنية
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سوق تزداد تنافسية، تدعو المؤسسة العالمية لبنوك االدخار بشدة إلى وباإلضافة إلى ذلك، وفي 
بناء شراكات استراتيجية بين شبكات العمل المصرفي البريدية والمنظمات التي تملك الخبرات 

والمھارات المكملة، مثل البنوك ومؤسسات التمويل األصغر ومؤسسات تحويل األموال 
التي يمكن وبناء على األصول الرئيسية . محال تجارة التجزئةھواتف المحمولة أو وشركات ال

خبرتھا في  –أن تقدمھا مؤسسات العمل المصرفي البريدية إلى ھذه المشروعات المشتركة 
تعتقد المؤسسة العالمية لبنوك  –تحصيل الودائع الصغيرة وشبكتھا التقريبية وثقة الجمھور فيھا 

االدخار أن مثل ھذه الشراكات ستزيد من قوة التوجه المصرفي لخدمة الفقراء، كما من شأنھا 
  .وقنوات التوزيعأن تزيد من تنوع المنتجات والخدمات المالية 

  المقترحات الخاصة بالتصرفات الواجبة من أجل تحقيق المزيد من التقدم - 6
لبنوك االدخار مقتنعة بأنه ينبغي على المجتمع الدولي وصناع القرار على المؤسسة العالمية 

المستويين الوطني واإلقليمي أن يدعم تطوير القطاعات التمويلية اإلدراجية من خالل عدد من 
  :الخطوات

  تطوير وتطبيق أطر عمل تنظيمية وإشرافية مالئمة لنشر اإلدراج المالي) أ
ك االدخار صناع القرار وصناع السياسات إلى تسھيل الوصول إلى تدعو المؤسسة العالمية لبنو

  : التمويل عن طريق
ضمان أن تكون القواعد والقوانين المنظمة عملية وال تعرقل الوصول إلى الخدمات المالية  -

  .الوصول إلى المجتمعات المحرومة من الخدماتصعوبات  عن طريق الوضع في الحسبان
مواصفات الجماعات المستھدفة اإلقليم أو الدولة تضع في االعتبار تطوير أطر عمل خاصة ب -

 واحد وال يوجد منھج. والبنية التحتية المالية الحالية، وكذلك السياق االقتصادي واالجتماعي
  .يناسب جميع الحاالت

وتكاليف المخاطر تخفيف تحديد القواعد المالئمة للفوائد المتوقعة، مع التوازن الصحيح بين  -
  .كما يجب أن تكون ھناك قدرات مناسبة لضمان اإلشراف الجيد. لتنفيذا
أن تذكر مجالين يكشفان عن الحاجة إلى قواعد مناسبة وتود المؤسسة العالمية لبنوك االدخار  -

  :ومالئمة، والتي تتحدد لھا حلول ممكنة
ة من توصيات قواعد مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرھاب المستوحاتنفيذ عرقل . 

فريق العمل المعني بالعمليات المالية في بعض الدول ذات القدرات المنخفضة في بعض 
لبنوك االدخار وتعتقد المؤسسة العالمية . الحاالت الوصول إلى الحسابات أو الخدمات المصرفية

أن اإلدراج المالي وقواعد مكافحة غسيل األموات ومكافحة تمويل اإلرھاب تسعى معا إلى 
تحديد اإلجراءات التي تمكن المزيد من المواطنين من استخدام : تحقيق أھداف مساعدة وتكميلية

مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل تزيد من وصول وفاعلية قواعد  الخدمات المالية الرسمية
كما تفرضھا شروط فريق العمل المعني العناية الواجبة بالعميل  غير أن التزامات. اإلرھاب

التحديد الرسمي لنظام لعمليات المالية من الممكن أن تكون صعبة في الدول التي تفتقر إلى با
  .التسجيل

لبنوك االدخار أن يستغل المشرعون الوطنيون المرونة ومن أجل ذلك تقترح المؤسسة العالمية 
اآلثار التي تمنحھا المعايير الدولية لمكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرھاب في منع 

قائم على المخاطرة وتعديل وتبني منھج . 11غير المرغوب فيھا فيما يختص باإلدراج المالي
مقترحات مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرھاب على المستوى الوطني قد يستجيب 

المعني بالعمليات إلى حاجة الزبائن منخفضي الدخول بتماش كامل مع معايير فريق العمل 
، حيث يحتمل أن تكون المخاطر أقل، العناية الواجبة بالعميلوتحديد نظام مخفف من . المالية

عبر القطاعات المالية  والتنفيذ التالي لمجموعة مقترحات فريق العمل المعني بالعمليات المالية
  .والمؤسسات والعمليات أثبتت أنھا طرق مفيدة في التغلب على الضغوط الحالية
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جعة الجارية لتوصيات فريق العمل المعني بالعمليات المالية، تدعو ولكن، وفي إطار المرا
المؤسسة العالمية لبنوك االدخار إلى المزيد من إرشادات فريق العمل المعني بالعمليات المالية 

لعناية والزبائن وتوضيح اإلجراءات المالئمة لفي مجال تحديد المعامالت منخفضة المخاطرة 
  .ر المخاطرة المنخفضةي إطاالواجبة بالعميل ف

أصدرت لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي بعض اإلرشادات بشأن تطبيق قواعدھا األساسية . 
خاصة تلك األنشطة التي تطورھا ، 12من أجل إشراف أكثر فاعلية على أنشطة التمويل األصغر

ألساسية تقدم وتشير اإلرشادات إلى أن المبادئ ا. مؤسسات التمويل األصغر التي تتلقى الودائع
عموما إطار عمل مناسب للمشرفين على التمويل األصغر مع الحاجة إلى بعض التعديالت 
  .والمالءمة والحاجة إلى تفادي إضافة تكاليف كبيرة على مقدمي خدمات التمويل األصغر

ورحبت المؤسسة العالمية لبنوك االدخار بمبادرة لجنة بازل وأكدت على أن التركيز على 
ت المتلقية للودائع سيكون خطوة كبيرة في بناء الثقة لدى صغار المدخرين وسوف المؤسسا

وأيدت المؤسسة العالمية لبنوك االدخار عرض . في بناء أسواق مالية شاملةيسھم إيجابيا 
عمل اإلشراف البنكي كمرجعية لتسوية األرض بين كافة مقدمي خدمات التمويل استخدام إطار 

العالمية لبنوك االدخار أشارت إلى الحاجة إلى ضمان التنفيذ الجيد لكن المؤسسة . األصغر
  .وتبني السلطات اإلشرافية المحلية له، خاصة في الدول النامية التي لم تعتد منھج لجنة بازل

تحديد أطر العمل المساعدة لتشجيع الفرص التي تأتي بھا الحلول التكنولوجية من أجل ) ب
  تمويلتوسيع دائرة الوصول إلى ال

أو الوسطاء /ھناك توقعات ھائلة بأن تتمكن قنوات التوزيع المبتكرة، بما في ذلك التكنولوجيا و
ومن أجل الوصول إلى ھذه . غير المصرفيين، من أن تكون بابا أوسع وأعمق لإلدراج المالي

  :األھداف، يجب إتباع عدد من المبادئ التنظيمية
ل تجارية لتجارة التجزئة يمكن أن تكون يجب السماح للبنوك بالعمل من خالل محا -

  .وسيطا بينھا وبين الزبائن
سواء كان كشك يانصيب أو صيدلية (يجب أن يعلم الزبائن بشكل واضح طبيعة الوسيط  -

الوكيل عن البنك، وكذلك مدى ) أو وكيل أخبار أو أي نوع آخر من محال التجزئة
 .األنشطة التي يقوم بھا نيابة عن البنك

في االعتبار أن األھداف األساسية للعمل من خالل الوسطاء غير البنكيين مع الوضع  -
ھو تقديم الخدمة البنكية للناس ودمجھم في النظام البنكي الرسمي، يجب أن يمتد مدى 

ويجب . األعمال التي يقوم بھا الوكالء نيابة عن البنك إلى فتح الحسابات وتلقي الودائع
 .مثل السحب والسداديات صر ھذه الخدمات على عملتأال تق

وسوف . أي إجراءات تنظيمية يجب أن تكون مبنية على الخدمة ال على مقدم الخدمة -
يضمن ذلك أن يتعامل كافة مقدمي الخدمة، أيا كانت قناة التوزيع التي يستخدمونھا وأيا 

 .كان وضعھم المؤسسي، على أساس من األرض المستوية
ى واحد من األمن، أيا كانت المؤسسة التي يجب أن يستفيد كل الزبائن من مستو -

تتضمن ويتضمن ذلك وجوب أن . يتعاملون معھا، سواء كانت ھيئة بنكية أو غير بنكية
إجراءات إشرافية ورقابية كافة النماذج البنكية بغير فروع مؤسسة بنكية من أجل ضمان 

 .ذات صلة لضمان أمن وقوة المعامالت
المخاطرة وتحدي ضمان مستوى مرتفع من حماية  يجب أن يقام التوازن بين تخفيف -

 .الزبائن وبين الحاجة إلى االبتكار والوصول إلى األسواق
  دعم جھود محو األمية المالية ) ج

يجب أن يوصل التعليم المالي في االقتصاديات الصاعدة والنامية مباشرة بالنقاش حول الوصول 
ض المفاھيم الخاطئة المحتملة عن دور إلى التمويل ونقص المعرفة بموضوعات المال وبع
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ولذا يكون التركيز الرئيسي على محو األمية المالية مع توفير المعلومات األساسية عن . البنوك
ويجب أن تكون األھداف ھي . المال وفوائد وجود عالقة بين الشخص ومؤسسة بنكية رسمية

توسيع مستوى تعامل السكان مع  بناء الثقة طويلة األجل المطلوبة بما يقود في النھاية إلى
وإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يساھم التعليم المالي في استخدام أكثر فاعلية ونشاطا . البنوك

للموارد المالية الشحيحة من قبل الزبائن الحاليين للبنوك، وذلك من خالل فھم أفضل للفرص 
الزبائن األضعف، من حماية ومن المھم أيضا تمكين الزبائن، خاصة . والخيارات المطروحة

. أنفسھم من الممارسات المالية الظالمة والحيلولة دون سقوطھم تحت وطأة دين ال يحتملونه
وباإلجمال فإن الھدف النھائي يجب أن يكون تمكين الناس من تحقيق أھدافھم من خالل دعم 

  .قدراتھم المالية
، والذي يتعامل فيه بغير فروع وھذا أمر حقيقي في سياق التطور السريع للعمل المصرفي

أشخاص حديثو العھد بالعمل المصرفي مع وسطاء غير بنكيين، أي بدون إمكانية التعامل 
تشجيع جھود تعليم الزبائن منخفضي ويدعو ذلك إلى . مباشرة مع مصرفيين من ذوي الخبرة

ومن . كل أفضلالدخل كيفية االستخدام الناجح واآلمن للخدمات المطروحة وإدارة أموالھم بش
  .ممكن أن يكون ذلك شرطا أيضا لفتح اآلفاق الحقيقية للعمل المصرفي بغير فروعال

والتعليم المالي مجال رئيسي لمساھمة أعضاء المؤسسة العالمية لبنوك االدخار في المجتمع 
 وتلعب بنوك االدخار في كافة أنحاء العالم دورا مھما في تعليم. والتفاعل مع أصحاب المصالح

ويحركھا في ذلك إيمانھا . الناس بشأن التمويل والميزانية إلى ما ھو أبعد من اھتمامھم كزبائن
القوي بأن ھذه المبادرات التعليمية تساھم في توسيع دائرة الخدمات البنكية وتحول دون التھميش 

ة واالستبعاد االقتصادي، كما أن المواطنين من ذوي المعرفة األفضل بالموضوعات المالي
وقدمت المؤسسة العالمية . 13يتمكنون من اتخاذ قرارات مبنية على أساس من المعرفة والفھم

لبنوك االدخار بعض المقترحات بشأن الشروط التي يمكن أن يسھم فيھا التعليم المالي بشكل 
  :14أفضل في التعامل مع الفجوة المالية

الي جزءا من الرؤية طويلة يجب أن يكون التعليم الم: تحديد استراتيجية وطنية شاملة -
أو صناع القرار اإلقليميين لتطوير /األجل والمنھج الشامل الذي تحدده الحكومات و

كما يجب أن يكون جزءا مكمال لمبادرات سياسية أوسع . ملقطاع خدمات مالية شا
تتعلق بحماية المستھلك وممارسات سوق عادلة، ومكمال ال بديال للقوانين المالية 

  .المالئمة
يجب أن يشارك كافة أصحاب المصالح : تبني منھج يراعي تعدد أصحاب المصالح -

ممثلون لوزارات المالية وكذلك التعليم وسلطات (المھتمين في جھود محو األمية المالية 
اإلشراف على الخدمات المالية وجمعيات المستھلكين والجمعيات األھلية ومن خالل 

اعات النسائية والكنائس والجمعيات االجتماعية المنظمات غير الحكومية وخاصة الجم
والعمل من ) كوسائل دعم مع الجماعات المستھدفة من الجمھورالتي يمكن أن تعمل 
يجب على صناعة التمويل بشكل عام المشاركة، مثال، مقدمو و .خالل عملية تعاونية

و الوكالء الخدمات المالية وكذلك الوسطاء الماليون مثل مؤسسات تحويل األموال أ
عليھم أن يقدموا الضمانات . المصرفيين باعتبارھم نقطة االلتقاء األولى مع الجمھور
 .على أن مشاركتھم تتم بشكل عادل وشفاف وغير منحاز

: وضع برامج للتعلم لجميع األعمار مع التركيز بشكل خاص على األطفال والشبان -
المالي يجب أن يكون متاحا، وأن تتم تعتقد المؤسسة العالمية لبنوك االدخار أن التعليم 

وتم وضع  .في كافة مراحل الحياة، على أساس مستمر ومبكرا قدر اإلمكانالدعوة له 
برامج محددة لتعليم األطفال في عدد من الدول أساسيات المال، ليس فقط من أجل دعم 

كثر بناء عاداتھم، لكن أيضا ألن األطفال عامل مھم في تغيير عائالتھم، وبشكل أ
                                                 

13 http://www.wsbi.org/uploadedFiles/Publications_and_Research_(WSBI_only)/financialeducation%20wsbi%20screen.pdf 
14 http://www.wsbi.org/uploadedFiles/Position_papers/0064.pdf  



ومن الممكن أن تكون تقوية برنامج التعليم . عمومية لسلوك األسرة والمجتمع تجاه المال
وعلى الرغم من . المالي األساسية في المدرسة أحد األھداف الرئيسية للحكومات

معرفتھا التامة بأن ھذا قرار تتخذه السلطات الوطنية، فالمؤسسة العالمية لبنوك االدخار 
وطنية إلى التفكير في تضمين التعليم المالي في مناھج التعليم تدعو الحكومات ال
 .االبتدائي واإلعدادي

  ضمان مستوى مناسب من حماية المستھلك) د
تتمتع إجراءات حماية المستھلك بأھمية كبيرة ويجب أن تحظى باھتمام خاص في سياق أن 

ت الزبائن المستھدفة من وتأتي مجموعا. العمل المصرفي مع المؤسسات الرسمية ما زال ناشئا
الشرائح األشد ضعفا واألقل دخال من السكان، وأثر أي سوء تصرف أو تالعب من جانب 

وھذا تحد . المؤسسة المصرفية أو الوكيل المصرفي يجب أن يؤخذ في االعتبار بشكل خاص
يمكن أن  وإذا لم يتم التعامل معه، فإن أي مشكلة. كبير لمصداقية واستدامة القطاع المالي كله

تقود إلى فقدان طويل األجل للثقة في المؤسسات المالية وإلى خسارة الثقة في النظام المصرفي 
  .بأكمله

. 15العالمية لبنوك االدخار دليال للعالقات العادلة والواضحة مع الزبائنوحددت المؤسسة 
زبائن كوسائل لبناء واألھداف الرئيسية ھي التأكيد على أھمية العالقات العادلة والواضحة مع ال

عالقات ثقة طويلة األجل والحفاظ عليھا وتنميتھا، وتقديم إرشادات غير ملزمة ونماذج مثالية 
للتعامل يمكن أن يستخدمھا أعضاء المؤسسة العالمية لبنوك االدخار والمجموعة األوروبية 

. قة مع الزبائنلبنوك االدخار من بنوك ادخار وبنوك تجزئة من أجل وضع سياسة متكاملة للعال
  :وتتضمن ھذه المقترحات

تقديم معلومات واضحة وشفافة ومفھومة وأمينة بشأن المنتجات والخدمات وشروط وإجراءات  -
  .االستخدام 

الدعاية بمسؤولية لضمان وضوح المعلومات بشان المنتجات سواء في الفروع أو في متاجر  -
  .التجزئة حيث تجري المعامالت البنكية

النصح الذي يفي بمطالب الزبائن وينشر المنتجات والخدمات المالئمة لظروفھم الخاصة  تقديم -
  .وظروف المخاطرة الخاصة

  .التفكير في كل حاالت الصعوبات المالية بتعاطف -
  .تعريف الزبائن والتواصل معھم والتعامل مع شكاوى الزبائن بسرعة وكفاءة -
  .لماليةالدعوة للتعليم المالي ومحو األمية ا -

وإلى جانب ذلك، تشارك المؤسسة العالمية لبنوك االدخار في مبادرة حماية المستھلك للتمويل 
تفادي زيادة الدين عن االحتمال، والتسعير (األصغر، وحملة سمارت وتروج لمبادئھا الستة 

الشفاف والمسؤول، وممارسات التحصيل المالئمة، والسلوك األخالقي للموظفين، وآليات 
لدى أعضائھا الذين يقومون بأنشطة تمويل ) عامل مع الشكاوى، وخصوصية بيانات العميلالت

  .16أصغر
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الصوت العالمي لخدمات االدخار واألفراد  –معلومات عن المؤسسة العالمية لبنوك االدخار 
  المصرفية

رفية الدولية، وھي الممثل الوحيد المؤسسة العالمية لبنوك االدخار واحدة من االتحادات المص
، وھي تمثل بنوك 1924وتأسست المؤسسة في عام . لخدمات االدخار واألفراد المصرفية

آسيا والمحيط الھادئ، واألمريكتين، (دولة من العالم  90وجمعيات االدخار والتجزئة في 
مؤسسة العالمية لبنوك وتعمل ال). وأفريقيا وأوروبا من خالل المجموعة األوروبي لبنوك االدخار

مع المؤسسات المالية الدولية والوكاالت المانحة وتسھل توفير الوصول إلى االدخار بشكل وثيق 
وفي بداية عام . سواء كان ذلك في المناطق النامية أو المتقدمة –القطاعات المالية في أنحاء العالم 

آالف بليون يورو،  ، وصلت أصول البنوك األعضاء في المؤسسة إلى نحو تسعة2009
غير المصرفية إلى بليون يورو، كما وصلت الودائع  4300والقروض غير المصرفية إلى 

ألف فرع حول  160وأجرت البنوك األعضاء عملياتھا معا من خالل . بليون يورو 4600
  .العالم

. تجزئةوأعضاء المؤسسة العالمية لبنوك االدخار ھم في العادة من بنوك  وجمعيات االدخار وال
ولعقود . وفي الغالب ينتظم ھؤالء األعضاء في شبكات المركزية ويقدمون خدماتھم في أقاليمھم

عديدة، قامت البنوك األعضاء في المؤسسة العالمية لبنوك االدخار باالستثمار بمسؤولية في 
  .مأقاليمھا وھي نموذج يحتذى ألنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات في جميع أنحاء العال

 


