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في خطة املوفق البنكي
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7102

 .Iالتعريف بخطة املوفق البنكي:
صدر مؤخرا تقرير النشاط للموفق البنكي وتضمن عديد البيانات الهامة التي تهم املستهلك
التونس ي .وللتذكير فإن خطة املوفق البنكي تم إحداثها بمقتض ى القانون عدد  91لسنة
 6002املؤر ي  6ماي  6002الذي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  26لسنة 6009
املؤر ي  90جويلة ( 6009املتعلق بمؤسسات القرض) وينص الفصل  19رابعا منه " على

كل مؤسسة قرض تعيين موفق أو أكثر يتولون النظر ي الشكاوى املعروضة عليهم من قبل
حرفائها واملتعلقة بخالفاتهم معها.
يقترح املوفق املصري الحلول التوفيقية املالئمة ي أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
يتعهد املوفق املصري بالشكاوى املعروضة عليه مجانا وي أجل أقصاه ثمانية أيام من
تاريخ توصله بمطلب التوفيق".
كما نص ألامر عدد  9889املؤر ي  90جويلية  6002املت علق بضبط شروط ممارسة
نشاط املوفق املصري :

" الفصل  8ـ على الحريف التظلم لدى مؤسسة القرض بمقتض ى عريضة كتابية قبل
اللجوء إلى املوفق املصري .
الفصل  91ـ يحتفظ الحريف ي كل مرحلة من مراحل النزاع بحقه ي التظلم لدى القضاء.
ويمكن إلاطالع على قائمة املوفقين البنكيين على www.oif.bct.gov.tn :أو
." www.apbt.org.tn

 .IIنتائج بحث املعهد الوطني لإلستهالك:
وقد بين بحث أنجزه املعهد الوطني لإلستهالك سنة  6091حول املستهلك التونس ي
والخدمات البنكية ،شمل  000مستجوبا من الجنسين ممن يساوي سنهم أو يفوق  60سنة
بإقليم تونس الكبرى ،أن:
 %82.1 من املستهلكين ال يعرفون خطة املوفق البنكي،
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 %00 منهم يتجهون إلى املكلف بمصلحة الحرفاء ي صورة وجود إشكال مع
ّ
البنك أو املؤسسة املالية ،مقابل  %6,1فقط يتجهون إلى املوفق البنكي.
 %61 من العينة غير راضين على جودة الخدمات البنكية،
 %66.0 ليس لديهم ثقة ي البنك الذي يتعاملون معه لغياب الشفافية ي
املعامالت وعدم تقديم التفسيرات الكافية.
ّ
ويتأكد مدلول املؤشرين ألاخيرين من مالحظة "ترتيب معايير اختيار الحرفاء للبنك
الذي يتعاملون معه"  ،حيث تأتي جودة الخدمات ي املرتبة الثالثة ( )%1,2وسمعة
البنك ي املرتبة الرابعة ( ،)%1,1مقابل تصدر معيار "موقع البنك" ومعيار
"العالقات الشخصية" للترتيب على حساب معيار ي "سعر الخدمات" و "تنوعها"
اللذان يأتيان ي آخر قائمة اهتمامات الحرفاء.

 .IIIأبرز نتائج تقرير نشاط املوفق البنكي في تونس لسنة :6102
حسب التقرير ألاخير للموفق البنكي والصادر عن مرصد إلاندماج املال بالبنك املركزي
التونس ي ،شهد عدد الشكايات أمام املوفق البنكي تراجعا ملحوظا خالل السنوات ألاخيرة،
حيث تلقى  108شكاية سنة  ،6091و  110شكاية سنة  6096و  609شكاية سنة .6092
وهذا التراجع يعكس أمرا من إثنين:
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 إما أن الخدمات البنكية تحسنت بحيث قل عدد الشكايات منها ،وأن مصالحالحرفاء بالبنوك التونسية تتوصل إلى فض النزاعات بصفة مسبقة ،أو
 أن خطة املوفق البنكي ال تشهد التطور املأمول منها وليست معروفة لدى عموماملستهلكين مما يحد من اللجوء إلى خدماته.
ويؤكد التقرير أن  00باملائة من الشكاوى ترد من الخواص يعني أنها ليست من مؤسسات أو
جمعيات .وي سنة  6092قبل املوفق البنكي  26باملائة من الشكايات أي  902شكاية فقط،
إنتهى البت ي  60باملائة منها ( 88شكاية) و  10باملائة وقع سحبها و  8باملائة ه بصدد
النظر.
وتتعلق أبرز الشكايات خاصة بـ:
-

 10باملائة تتعلق بالتصرف ي الحسابات (،)fonctionnement du compte
 60باملائة بالقروض،
 90باملائة بوسائل الدفع،
 99باملائة بالتعريفات املعتمدة،
 6باملائة برفع اليد،
 1باملائة باإلدخار وإستثمار ألاموال ()placements
 9باملائة باإلستقبال وجودة الخدمات

وبالنسبة آلجال النظر ،تم البت ي  11باملائة من الشكاوى ي ظرف شهر ،و  60باملائة منها
بين شهر وشهرين ،و  11باملائة ي مدة أكثر من الشهرين.
وبالنسبة ملآل القضايا ،تجدر إلاشارة إلى أنه ي  81باملائة من الحاالت يقبل الحريف بقرار
املوفق ،و ي  16باملائة من الحاالت رفضت املؤسسة املالية أو البنك قرار املوفق.
ولعل ما يؤكد محدودية آلية املوفق البنكي ي صيغتها الحالية هو أن  66باملائة من الحاالت
ّ
التي تم البت فيها ي  6092كانت تكتس ي صبغة مالية ،ولكن لم تتم التسوية إال ي 1.1
باملائة منها فقط.
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 .IVملحة عن املوفق البنكي بفرنسا واملغرب:
تم إحداث خطة املوفق البنكي ي فرنسا منذ سنة  ،6006ثم تم تطويرها سنة 6096
لتتطابق مع قرارات إلاتحاد ألاوروبي لسنة  6091املتعلقة بتدعيم حقوق املستهلك وثقته ي
القطاع املال .
وبالرجوع إلى التجربة الفرنسية ،فإن آخر تقرير للموفق البنكي لسنة  6092بين أن عدد
الشكاوى التي تلقاها بلغ  6200شكوى ،تم قبول  12باملائة منها ،كما أن  10باملائة من
الحاالت املقبولة ه من طرف أفراد.
من جهة أخرى أوجد املوفق البنكي الحل ي  818حالة ،إنتهت لفائدة حرفاء البنك ي 61
حالة ،ولفائدة البنك ي  101حالة ،و ي  108حالة تم إيجاد حل وفاق يرض ي الطرفين.
وي املغرب تم إحداث خطة املوفق البنكي منذ جوان  6091ي شكل املركز املغربي للتوفيق
البنكي .وي تقريره لسنة  ،6096أكد هذا املركز تلقيه لحوال  610ملف تم قبول  692منها،
متأتية ي  10باملائة من الحاالت عن طريق أفراد .ويؤكد نفس التقرير الوصول إلى حلول ي
 80باملائة من امللفات التي تم النظر فيها .وتعلقت  61باملائة من الحاالت باستخالص
الديون ،و 61باملائة من الحاالت ألاخرى بغلق حساب بنكي و  2باملائة من امللفات بالتصرف
ي الحساب .كما لم تتجاوز آجال البت ي الشكاوي مدة الشهر الواحد ي  80باملائة من
الحاالت.

 .Vمقترحات للتطوير:
وتستدع الوضعية الحالية لخطة املوفق البنكي جملة من املالحظات التي من شأنها أن
تدعم دوره ي حل النزاعات خارج إلاطار القضائي وضمان حقوق املستهلكين ،من ذلك:
 أهمية مزيد التعريف بخطة املوفق البنكي وذلك بإجبار البنوك واملؤسسات املاليةعلى وضع بياناته على كل الوثائق البنكية التي تتعامل بها مع الحرفاء (عقود،
كشوفات ،مراسالت )...،وبإشهارها بطريقة واضحة ي كل الفروع البنكية،
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 تمكين كل موفق بنكي من موقع إلكتروني خاص به ،يمكن من تلقي العرائضبطريقة إلكترونية على غرار التجربة الفرنسية،
 العمل على إحداث موفقين بنكيين داخل الجهات لتقريب خدماته من املستهلكين، تطوير منظومة املوفق البنكي وذلك بترك حرية إلاختيار للمستهلك ،حيث أنالوضعية الحالية تبين أن أغلب املوفقين البنكيين هم إطارات سابقة بالبنك املعني،
وأن املستهلك مجبر على التعامل معه .ولضمان نجاعة أكبر يقترح أن تكون قائمة
املوفقين البنكيين مفتوحة للجميع ،وللمستهلك حرية إختيار املوفق الذي يراه
مناسبا .ويمكن أن تكون خطة املوفق البنكي خطة مستقلة بذاتها تخضع لشروط
مضبوطة بقطع النظر عن البنوك واملؤسسات املالية.
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