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 تـقديـم 

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىب،مادجدةع،ةجأأةجأبىىىفظاجمصالظصاجسمصنىىىلظظةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقىؤجعاىحجأ،تج سةدىؤجظسص ى جياجأأىةجمصاسىظ اجعماجمصلمقىؤجدلاىحجمصاس م ج

 بظستج اظجمرىةرجع جمص سظ جسية جمصلاحجمصابثقيؤجع جمصاس مدجأسرم جعاحج 
مصا،ضى،عظاجسمصياىظمظجمص اج بظقاىهظج ذلجمص سظ جسمص.ة  جفضىظيؤجفصمجعصعدجملةج
بىبةس  مصبية مصلةدا ضىا  لاظرسى   صباىظأ   ةلظنؤ يباؤ صهذم مصاس مد عةظم  
ل جمص يىظرمةجسموسرم جياجلت   جمصس،منىاجمصبيىةمىؤجسمصارىىىىةياىؤجمص اج  ل  ج

ؤ جس لةج ذلجمص يظرمةجدةناىى ؤجمصارىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىنىىظاجمصبيةجمصلةدا
سموسرم جل جأجحج نهاحجم تظعجمصيةمرماجسمص ،باظاجمص اجمرةر ظجمصاس م ج
سياجضىىى،اجلظج اىىىاب  ج حج ذلجموسرم جسمص يظرمةجل جلل ،لظاجل.اةةجع ج
ل،ض،عظاجعماجب ؤجدةعاظتجمصارظرمجمصاة ومؤدجييةجرأىجمصاس مجأن جل ج

 ،زمع جصذصعدجييةجدظشىىىةجمصابظسىىىاجأ ج  ظهجصهظجأ ثةجيةبىىىؤجل جمصباىىىةجسمص
مصرىىىبةس جدباىىىةج ذلجمصنىىى نىىىؤجمص اج  اىىىا جموسرم جمص اجميةلهظجمصنىىىظظةج

صمججظناجمص يظرمةجسموسرم جمص اج لة ظجمص سظ جسمصرىىىبةس جأ،تجفمصافظي ا جج
مصياىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىةياؤجعماجمو ااؤ جسم اقحجمص ةلجل جمصباىىىةدجياج

مظ جيظصهىةمجمصةيانىىىىاجلبهىظج ،ج ،ياةجمصال ،لظاجسزمظظةجمص،عاجدهىذلجمصياىىىىظ
لىحجأ جة وسمىةجمصيىظربجدىة ثةجقىةرجل جمصال ،لىظاجمصا ىظأىؤجأ،تجمصا،ضىىىى،  جنىج

 رةياؤجمصلةداؤ جصاؤجع مج لاا جمصقيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم  نظعةج ذلجمصن ن

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة 
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 4 أوالً: مقدمة  

 5 وأدواته   واهدافه   تعريفه   المصرفية   األزمات  حل  إطارثانياً:   

 16 المصرفية   األزمات  دور أنظمة ضمان الودائع في حلثالثاً:   

 
تجارب عدد من الدول العربية بخصوص منظومة إدارة  اً: رابع 

 األزمات
22 

  ً  74 : الخالصة والتوصياتخامسا

 76 قائمة المراجع 
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 ّوالً: مقدّمة أ

مصا ظأؤججنيصجأظظجياجموظسماجج  سج،ظ ع ج 2008 ا.تجموزلؤجمصاظصاؤجصلظمج

مص ةسمجسمص فةمظاجمص اججص  لظلحجد.لظصاؤجلعجفخ.ظقظاجمصثب،ك جأاثج نثثتج
ظصلةمةجل جمصاتسنظاجمصاظصاؤجمصةسصاؤجياجأةسثجبةلظاجعةةجياججااعججد  أأظأت
  ك ج  سص مصب ظمجمصاظصادجسمص اجظهةاجآثظر ظجع مجم ق رظظجمصفيايا جج  لك،نظا

خاظرماجلفةسظةج فتج رةيه جصابعجس،ىججألظمجمصن  ظاجمصةقظداؤجمصات رؤجج
جأثة ظ دلضجمصاتسنظاج  لقة جمصن ثاجعج يا مصاظصاؤدجسمصفةجل     ممص ةثاة

ج جصم س يةمرجمصاظصا جدة ا   جمصاظصا جمصاة .لؤ س لةلجمصب ظم   ذل  اتظأة

  ذل إلنيظع مصاةميا ظميلا أل،مت مس تةمم فصم مصةست ظيلت مص فةمظا
   جمصاتسنظا

مصن  ظاجج  سجةا  يلظصؤد   ن،مؤ  أن اؤ  سغاظا  موسظسا  مصةسر   ذم  فصم دظصب ة
  مصاةميا  ظميلا  أل،مت  مس تةمم  ياجسقتجموزلؤد  مصاةسريج ل ج أن مصاظصاؤجج
   ةخ ت ذصعجج ججمصب ظلاؤ  س ت.ا جمصاتظأة  مصارةيا مصب ظم  يا  مصقيؤ   س لظظة

  ةمداة  ب.اذسعصعجد مصاظصاد م س يةمر ص لومو سمسع ن ظ ج ع م مصفك،لظا
  مصلظصااؤ  مصاظصاؤ  مصاتسنظا ياح ع ج  مصبظجاؤ   فةمظامص شةة ل ج  ص فة فضظياؤ
  مصب ظلاؤ  مو ااؤ  عما

  م،ية  دموزلظا  صفح ن ظم  فناظا  ضةسرة  فصم  مصةقظداؤ  مصن  ظا  خ رت  صذصع
 ةم  لثك مص ةخح ل ج  اكبه  مص ا مصا،ث،قؤ مصاةنؤ موظسما ل ج لسا،عؤ صه 
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  مس اةمرمؤ  صااظ ج  دأسجمصاهةظجدظص.اح  الا مص  مص لظلحجلعجمصثبع  يا  سدنةعؤ
 ل ج لاك ج أة أظنم فصم مص ي اح لع  دمصاةسرمؤ سم ق رظظمؤ مصاظصاؤ سظظي. 
  ظسر لبحج   ،  ب ظممص   ذم  ل ج  مصهةم   مصاظصا  سمصب ظم  م ق رظظ  ع م  يا هظ  ةثاة

  مصاسظت   ذم  يا  مص،ظميع  ضاظ ج صب ظم  يجرمظظ

  موزلظا أح  أس   ن،مؤ  ل.ه،مع ج عظلؤ  ن ةة  د يةم   فصمج  مصةرمسؤ  ذل  هةم
لؤجفظمرةجج،لب ج  يا  مص،ظميع  ضاظ ج  لب ،لؤ  ظسرجدجسسأظسم    سأ ةمي   ؤارةيامص

   فضظيؤ  فصم  سظرا مصةست مصلةداؤ دظصتر،ص  دموزلظا

 ً  وأدواته   هدافه أو  تعريفه   :المصرفية   األزمات  حل  إطار:  ثانيا

  مصيظن،ناؤ  مصي،معة  ل ج  داسا،عؤ  زلؤمو  أح  فأظر  مصاظصاج  م س يةمرج  لس م  عّةم
   سظل  سفجةماما   ةمداة  م تظع  ع ممصاظصاؤجمصةقظداؤجج  ن  ؤمص   لوزجل جقةرة  مص ا
  مس اةمرمؤ  ضاظ ج  أجح  ل ج  لة ولجمصاظصادجسعصع   ة ،ر  أظصؤ  يا  ن ظلا دبع

  م س يةمر  ع م   ةثاة  أيج  س سبا  مصفا،مؤ  مصاظصاؤ  سمص،ظظي   مصارةياؤج  مصتةلظا
  مص ا،مح  صمف  مصافةسظ  مص س،ا  سأ  مص س،ا  عةم  لع  مإلنيظعد  آصاظا  خمت  ل ج  مصاظصا
  مصلظم

  لتسنؤ أس دبع أيج يا  مصن  ؤ مصةقظداؤ ي،رم    ةخح  زلؤمو أح ن ظم م   ا
 ضاظ ج  دهةم  ص د  لب اؤ   ر.اؤ  فجةما  أس   اك     إلعظظة  سعصع  يا  د  قثح  لظصاؤ
 ظس ج  مصاظصاد  م س يةمر ع م مصاتظأة ل ج موظنم مصفة لع  مصنةمعد  لظيا 
  أل،مت مص س،اجفصم فصم  مصفظجؤ سظس ج  مصفيايا م ق رظظ ع م مصن ثا مص ةثاة
  مصاةميا  ظميلا
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س ذصعجل جججدف جمإلظمرةجمصبظجفؤجوزلؤجمصثبعج فةجل جمأ اظ اجفخ.ظ جمصثبع
أةسثجموزلظاجمصارةياؤجداكحجعظمجيام جع ج ي احج كظصا جمصفحدجسدظص ظصاجج

مصثب،كججج فةمظايإ جسضعجفأظرجشظلحجسسمضحجسلثظظبج ،جاهاؤجص  لظلحجلعج

جع مجعصعجيإ جلل  جمصن  ظاجمصةقظداؤجدةأاج ،صاجججج  ،جألةجدظصغجمو ااؤ دبظا 
هةمج ف احجفأظرجسعا اؤج فةمةجم  اظلظ جدظص ظ جصا،ض، جفظمرةجموزلظاجسعصعجد

مص اجقةجم،مجههظجمصثبعجدظإلضظيؤجفصمج ،قاتجس ا.اؤجمص ةخحدجأاثججج فةمظامص
أثث تجمص سظراجأ ااؤجسج،ظجفأظرجقظن،ناجسمضحجسفأظرجمأ ةمزيجص  لظلحجلعج

ع مجأ ااؤججمص سظراجج ذصعجأ ةاجججج داةمأحجلثكةةجج فةمظامصثب،كجمص اج ،مج جج

ياج ذمجمصناظ دج جججع زلظاجسن ظمجصااظ جمص،ظميسج،ظجفأظرجسمضحجإلظمرةجمو
جل جمإلشظرةجفصم جد ،قعجأجدة جموزلظاجمصارةياؤجمساجأ جمثةأ  جمص لظلحجلع

موزلؤجقثحجأةسثهظ جدظص ظصادجيا جمصاةسريج ثباجمصةقظدؤجم أ ةمزمؤجمصك اؤجج
جمصاظصاج كح جمصاتظأةجع مجمصب ظم )عثاةدججسعصعجص فةمةجسلةمقثؤجسمصفةجل 

ج (2019

ل،رجمصهظلؤجإلظمرةجموزلظاجسج،ظجلب ،لؤجأاظمؤج  ةص ججل جموياج ذمجمصناظ دجججج

جل :

فجةماماجمأ ةمزمؤجلظنلؤجصألزلظادج  اقحجياجفجةماماجمصةقظدؤجمإليةمظمؤجج  1
سمصك اؤجسمص اج اجل جضا جموعاظتجمصةس اباؤجصكحجل جظميةةجمصةقظدؤجع مجج

ج ظرمجمصاة ومؤياجمصارججمصسهظزجمصارةياجسظميةةجم س يةمرجمصاظصا
أسج لظناجل ججج ،مج ج فةمظافجةماماج رفافاؤجص  لظلحجلعجمصثب،كجمص اجج  2

جدلضجن،مأاجمصال  
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جموخاةجج  3 جليةلجمصامع جياهظ جداظ جموزلظا جإلظمرة فجةماماجعمجاؤ
(Lender of Last Resortجص فح ج يباظا جسسج،ظ )           
(Resolution Techniques  جسعصعجص  لظلحجلعجمصثب،كجمص)اجأبثفتجج

 غاةجقظظرةجع مجم س اةمر 
 فجةماماجص ت.ا جآثظرجموزلظاجلقحجضاظ جمص،ظميع   4

دظصةغ جل جأ جسضعجفأظرججاةجإلظمرةجموزلظاجألةجضةسريجف جأ جمص ب.اذج
مص.لظتج ،جأ قةجأ ااؤدجسل جمصاةسريجفجةماجلفظ ظةجصألزلؤجداكحجلب   جج

يإ جسج،ظجيةم جج  در،صدهذمجمصت   ل جأجحجزمظظةجم س لةمظجإلظمرةجموزلؤ

إلظمرةجموزلظاجلفةظجموظسمرجسمصرمأاظاجسدفاثجمك، جل جضا جأعاظي جج
جمصاسظتجمل ثةجفأشتظبظ  عسي خثةة ألةم  لهاظ د س جمصيةرماجياج ذم  جدبظا

 اظجمل ثةجل،ض، جمص بنا جدا جمصناظسؤجمإلأ ةمزمؤجمصك اؤجج  ضةسرمظ  أماظ  
جفظمرةجموزلظاجج دسمصناظسظاجم ق رظظمؤجموخةىج جياجلب ،لؤ جظناجله 

ل جخمتجسج،ظجصسبؤجمس يةمرجلظصاجأسجصسبؤجفظمرةجأزلظاجظمخحجج مص.لظصؤ
   (Obeid &Awad, 2018)  مصارظرمجمصاة ومؤ

 ُلة مص ر.اؤ آخة أظسما أح موزلؤ مص ا   سة فصاهظ مصن  ظا    ل جنظأاؤجأخةىد
   مصلا اظاجمصارةياؤج  سق   سدظص ظصا  ص ثبع  مص ظم  مإليمس   سبا دهةممصةقظداؤدجج

  مصاة ث ؤجد   مآلثظر  جااع  لع  ص ثبع  مصيظن،ناؤمص ر.اؤجج  مص.اح   ذم ع ج مب جج

  ساتنةل لظ مك، ج أ ج ظ  أما  مص ن،مؤ س  ؤ  اا ج أ ج مسا مصناظ د  ذم يا
   مص ر.اؤ  أظصؤ  يا  سا كثة ظ  مص ا  مصتنظية  ل ج  أقح  مصيةمر  م تظع  أظصؤ  يا  مصةمي ج
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  مس تةمم  مسا   عصع  مصلظلؤ  مصار فؤ     ثت  فعم  ف   مص ن،مؤ  قةمر   ب.اذ  مبث ا  
  سم ق رظظمؤ  مصاظصاؤ  سظظي.   مس اةمرمؤ  صااظ ج  يظشح  دبع  ياج  ص  ةخح  أح  أظسما

  م ق رظظ  ع م  مصنةمظ ع ج  مص ت    ةثاة  ل ج  أة  أظنم  فصم  مص ي اح  لع  موسظساؤد

 مصثبع  يا  سمصةميب، ج  مصانظ ا، ج  م فاح  مص ن،مؤد ن ظم  د.اح   مصاظصا سمصب ظم
  مصاةميا  ظميلا  ل ج  دة     مصتنظية  مص.ظشح

      :يظع ؤ  جهظا  ثمث   ةخح  مص ن،مؤ  قةمر م اا ج

  سمص ا  مص،ظميع  ضاظ ج  ببةس ج   ا،مح  يا  لظصاظ     نظ    دجس امصثب،ك -
 صهظ سمص ت اطج دهظ  مصتظبؤ  مص ر.اؤ خ ؤ  يا مصب ة ع اهظ مسا

  صهظ  مصاب اؤ  مصسهؤ ل ج  لل اةة"  خ ؤ"  خمت  ل ج

  ب.اذ أس  يا    قثح مصثبع   اك ؤ  فعظظة  ع ج  مصانتسصؤ  مص ن،مؤ  س  ؤ -
    مصاب اؤ  مص ر.اؤ

 للابؤ  أةسظ  يا  مصان قاةم ج  مل،ل  مصذيج  مص،ظميع  ضاظ ج  ببةس ج -
  مصيةمر  يا  نه م أ ج  ماك ج  مصذيج

 جوظسماجمصفحجياجلب ،لؤجفظمرةجموزلظادج جدةجل ج لةم جقثحجأ جن  ة
 جم،جةج لةم جل،أةجص ثبعججداكحجعظمجج    (Problem Banks)  مصالا مصثبعجج

 هةظجسا،ص  جأسجج  بل،دظامصثبعجمصذيجم،مج جج مُاك ج لةم. جدةن مصالا دجصك جج
مصثبعجمصذيج ك، جسا،ص  جأسجلما  جمصاظصاؤجج   اظجماك ج لةم. جدةن لما  جمصاظصاؤدجج

 فنابظاجج، ةمؤجياج حجل جل،مرظلجج  فظخظتل ةناؤجأسجس اهةج ةناجلظجص جم  ج

 مصاظصاؤدجساظسظ  جمص ا ا اؤدجفظمرةجمصاتظأةجسج،ظةجفظمر   ج
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مة وجمص لةم جع مجمصفظ اجمص اجمك، جياهظج هةمةماجلف ا ؤجأسجي،رمؤجع مجج
مصاظصاؤجسصامجع مجن،مأاجمصال جمصلةضاؤجسمص اجماك ججسا،صؤجمصثبعجأسجلما  جج

عظظةجلظج  ر جمصثب،كجج  للظصس هظجل جخمتجم تظعجفجةماماج رفافاؤجللابؤ 

ج .ظمؤجمصا،مرظجمصاظصاؤدجعةمج ج)فظمرةجضلا.ؤدجعةم مصالا.ؤجدلةةجب.ظاجلبهظ
 ةناجن،عاؤجمصا،ج،ظماجسضل ججسسج،ظجمس ةم اساظاج ا ا اؤجأ،م ؤجمولةدجج

 ثطجسمصةقظدؤجمصةمخ اؤ( أن اؤجمصا

 مصثبعجأسجيا  جل جخ اطجل جمصل،ملحجمصات  .ؤجس ااحجلظجم ا:جج   فةمظا ب جج  

 ع،ملحجظمخ اؤ:جلقحجضل جمإلظمرةجأسجمإليةمأجياجمصاتظأة   1

    مصك اؤع،ملحجخظرجاؤ:جلقحجمصثائؤجم ق رظظمؤجج  2

ع اظ  أ  فخ اظر  دججهظ تةملمس ماك ج  أظسما  عةة   بظك  ديااظجمتصجأظسماجمصفح
جموقح جمصك .ؤ ج ف اح جع م جلثبا جمك،  جأ  جمسا                                   موظمة

(Least Cost Analysis)     س ف ناج  .ؤجمص ر.اؤجدبظاجع مجمصالظظصؤجمص اجج
 :  1 اظجم ا    هة

       كلفة التصفية  

 

 الخسائر على المودعين × عامل الخسارة=  

  -])الخسارة من الموجودات نتيجة التقييم + التكاليف المباشرة + التكاليف غير المباشرة ( = 
+ العالوة([   Tier 2 Capital))حقوق المساهمين + الشريحة الثانية  من رأس المال )

 )الودائع المضمونة / إجمالي الودائع(×

 

 .المعادلة تطبق من قبل مؤسسة ضمان الودائع األمريكية     
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ياج ذمجمإلأظردج بظصعجأردلؤجأظسماجم  جفس تةملهظجياجلب ،لؤجفظمرةجموزلظادجج
 ع مجمصبف،جمص ظصا:

  يا: (Purchase and Assumptions)الشراء والتحمل   1

(  أنا  هظج  دلض  أس)  مصاباةة  دثاع  مص ن،مؤ  صهائظا  مناحج  مإلأظر   ذم
 م تظع س  ؤ  مصانظ اا ج ل،مييؤ ظس ج أ قة أس سمأة لا ة فصم

  مصا كاؤ  أظسما  ل ج  غاة ظ  أس  موسه   نيح  ع م  مصيةرة  صةمهظ  مصيةمر
 أظمة   ثا ج ماك ج   مصيةمر  فجةما دا،جا  لتسنؤ ع ج مصرظظرة
سداكحجأ قةج   أخةىج  أظسما لع أس يةظيج داكح موعاظت  ر.اؤ

مُيرةجدلا اؤجمصاةماجسمص فاحجقاظمجدبعج جمُلظناجل جأمؤج .رام د  
مصثبعجمص.ظشحجج)دبعجس ا (جداةماجدلضجأسج حجل،ج،ظماجج  بل،دظا

دجس ذصعج فاحجدلضجأسج حجمص وملظاج ذمججغاةجمصيظدحجصمس اةمر
مصثبعدجس    اج ذلجمصلا اؤجسفاجرخرؤجمصثبعجمصذيجمُلظناجل ج

ل جقثحجمصن  ؤجمصةقظداؤدجأاثجأ جمصثبعجمصاا ةيجمي،مج  بل،دظا
 داةماجل،ج،ظماج ذمجمصثبعجس جمي،مجداةماجرخر   

جمصاةماجسمص فاحجج جس جدةجل جمإلشظرةجفصمجأ جأظمة  بين جفصمجج ذم
 :2 اظجم ا  أردلؤجأن،م جلة ثؤجأناجموسص،مؤ

جمصثبع  1 ج ظلح جداع جأةم  جع  جسمص فاح                       مصاةما
(Whole Bank P&A)  :مي،مجمصثبعجمصاا ةيجل جخمتج ذلج

طريقة  يتم اللجوء إلى عمليات الشراء والتحمل في حال أظهرت نتائج تحليل الكلفة األقل أنها أفضل    
للمعالجة هي الشراء والتحمل.
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مص ةميؤجداةماججااعجل،ج،ظماجمصثبعجمصا لقةجسدةس جأيجفلكظناؤجج
إلعظظةججواجل جمصا،ج،ظماجفصمجمصثبعجمصاة وي/جلتسنؤجضاظ جج

  مص،ظميع

جمصتاظر  2 جد ةميؤ جسمص فاح  ”P&A with “Put) مصاةما
Option )  :ماك جص ثبعجمصاة ويجأ جم،يةجخاظرج(put)3  ع مجج

ج ذمجمصتاظرجص ثبعجمصاا ةيجأ ج دلضجمصا،ج،ظمادجدفاثجم اح
جل جمص،قتج) جللابؤ جي ةة جمصا،ج،ظماججشهةم جمي،مجدلة (جدإعظظة

   مصن  ؤجمصةقظداؤفصمجج  (put)  مصافةظةجياجخاظرجمصى

جمصا سظننؤ  3 جموب،ت جداع جأةم  جع  جسمص فاح              مصاةما
P&A with Asset Pools))ج جيا جم   جمص ةميؤدجداعج:  ذل

 موب،تجدفاثج ك، جلرب.ؤجفصمجلسا،عظادجأاثجماك جص ثبع

 ربا جأب،تجمصثبعجفصمجلسا،عظاجأناجمص سظنمجمصا،ج،ظجج
جلف. ؤجقةسلجمويةمظدجلف. ؤجمصيةسلجمصليظرمؤدجج جلقح ياهظ
جمصر اةةجج جمصاتسنظا جلف. ؤ جمصكثةىد جمصاة ظا لف. ؤ

 د   مصخ جسمصا ،س ؤ

مي،مجمصثبعجمصاا ةيجداةماجج :مص فاحمص ةميؤجمصسوياؤجص اةماجس  4
س فاحججواجل ج مص.ظشحأب،تجلفةظةجييطجل جأب،تجمصثبعج

  مص،ظميعجمصااا،نؤ

 الخيار يكون على جزء من الموجودات وعادة ما تكون على الديون الموضوعة تحت المراقبة.  
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قاظمجج  مفص   ذلجموظمة:ج هةمجج(Bridge Bank)  يالبنك التجسير  2
)سدظص ظصاجمصف.ظظجع مجمص،ظظي جج  مصن  ؤجمصةقظداؤجدإناظاجدبعجلتقت

جص ف.ظظجع مج جموظمة جمس تةممج ذل مصفا،مؤجص ثبعجمص.ظشح( جماك 

مصهةمجأيجأ ججمص،ظظي  مصهظلؤ ص ثبع يا من  ظر مصثفث ع  لا ٍة   
  ارةمجمص.س،ةجدا ج لقةجمصثبعجسمص،قتجمصمزمجص   ي اصل جفناظي ج 

ةىججمصاة ويجص ياا جس ن،م جمصثبعجد ةميؤجلةضاؤجوأةممجأخ
ل جدب،كجأخةىجأسجل جقثحج  سص ثفث ع  لا ةي لبظسا س،ما  

ج جأاث ججةظد جموس ،اجألن قاةم  ج ذم جلوممظ جل  جمابحجأن  ن 

مصاا ةم جمصاف ا ا جمص،قتجمصمزمجص ياا جسضعجمصثبعجمصا لقةجل ج
لظجم اجماك ج ةأاحجدججأجحجفرسظتجعةسضه جمصا ل يؤجدهذمجمصثبع

 :فصمجمصثبعجمص سناةيج

مصا كاؤجمصرظظرةجع جلتسنؤجأسجأ قةجخظضلؤججسبةماج •
  إلجةماجمصيةمر

أيجأبحجأسجأ جأسجمص وممجل جلتسنؤجأسجأ قةج تاعج •
 إلجةماماجمص ن،مؤ ج

مصف.ظظجع مجمص،ظظي جمصهظلؤجج   اظجأشةنظجأعملدجم  جسي ج ذلجموظمة    

 اظمجب.يؤجمصثاعجصاا ةيجخظص جألظجمصسواججفص. ةةجلفةسظةدجأ مجج
دجسمصذيجص جم  جدال دجيا  ج ر.ا  جدلةجعصعجد ةميؤجمصا ثياجل جمصثبع

جأسججويا ظدجياجل كاؤجج مصثبعجمص سناةيجلب اؤ جف ج قةج ك، دج  ا ظ
 س  ؤجعظلؤجسمأةةجأسجأ قة 
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جموب،تجسم ص وملظاججأداة فصل األصول  3 جمس تةملهظجصبيح جم   :
جمو جلتق صاتسنؤجلن ي ؤجص نااة جفناظؤ ظ  س ممجج ظ  ب،تدجم  

موب،تجسمصفي، جسم ص وملظاجمصتظبؤجدظصاتسنظاجمصتظضلؤجج

جفظمر هظج ج ذلجموص ثبعجمص سناةيجإلجةماماجمصفحجأسج ب،تجم  
د،مس ؤج ذلجمصهائؤجدهةمجزمظظةجقاا هظجفصمجأقرمجأةجلاك جص ثاعج

دجصن  ؤجعظلؤججظ  أسججويا  ظ  أسجص  ر.اؤجمصاب اؤ جقةج ك، جل كا هظدج  ا
 داظجياجعصعدجعبةجم ق اظادجس  ؤجمصفح سمأةةجأسجأ قةدجج

 :سمص ا  مصفح  س  ؤ  سا ةة   فت  مصاتسنؤ   ذل  لاح  أ ج  مسا      

  صهظ  مصاك،نؤ  مص،ثظي ج  لف ،ىج  بفؤ ل ج    في ج  -

  فظمر هظ   ائؤ  ع م   ،مي ج  أس  لا ج -

  لنتسصاظ ه  س فةظ مإلظمرة  ائؤ أعاظا لكظيآا ع م  ،مي ج -
  مصابظسثؤ

 .مصاتظأة سداظ ج  مس ةم اسا هظ  ع م   ،مي ج -

  أخةىج  أح  أظمة لع لي ةنظ   ظ  ظمياأ جمك، ج  موب،تجمسا يرح  ف ج  ثا جأظمة
 .ظمخ ا(  فنيظع  أس  جنة  فناظا  أس  مونا ؤ  نيح)

جلفح مصفح صن  ؤ مس،ز مصفحجمصلظلؤد صرمأاظا سيي ظ لنظ ااجج أ ج فح
  ماك ج  مصفظصؤد   ذل  يا   خظرجاؤ جهؤ  أيج  أس  مصفح  إلجةما  مصتظضلؤ  مصاتسنؤ
  مإلجةمياؤ  ص ا   ثظا  م ل قظت  سظس ج  مصانظ اا د  ظس جل،مييؤج   ذلجمصلا اؤ  فجةما

  مصاظصاؤ  موسرم ج  قظن، ج  أس  مصاة ؤ  صيظن، ج
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ظمةدجم  ج فااحجمصتنظيةجصاظصكاجسظميباججدا،جاج ذلجموأداة اإلنقاذ الداخلية:    4
مس الظاجمصتنظيةدجفلظجع جأةم جمصثبعجمصا لقة جماك جوظمةجمإلنيظعجمصةمخ اؤجج

 ف،محجم ص وممجفصمجأظمةجرأساظصاؤجأسظساؤدجلقحجمصنه دجأسجع جأةم جخ.ضجج

جمصت ؤج ناحجد ت.اضجمصةم، جمصان فيؤجع مجج مصيااؤجمصةيانؤجصمص ومم ج ذل
 مصثبعجصةميبا جأسج ف،م هظجفصمجلنظ اظا 

مص،قتجن.ن دج سباججخ ؤجمإلنيظعج ي حجل جقااؤجمص وملظاجمصاتسنؤجمصا لقةة جياجج
ظميلاجمصاةمياجضةسرةج ،ياةجمول،متجص  ل،مضجع جمصتنظيةجسفعظظةجرسا ؤجج

 مصثبع 

جماك جمس تةممجأظمةجمإلنيظعجمصةمخ اؤجل جأجح:

فعظظةجرسا ؤجلتسنؤج ن ،ياجمصاةسأجمصمزلؤجصثةاجفجةماجمصيةمرجمصذيجج -
.ظظججسالاةجقةر هظجع مجم ل قظتجصاةسأجمع اظظ ظجسل،مب ؤجناظأهظجسمصف

ج سجمص.ظع ا جأع مجلن ،ىج ظٍمجل جمصقيؤجل جأةمجمصن، جج

 ف،محجفصمجأي، جل كاؤجأسج ت.اضجأبحجمصذل جمصاةمبؤجأسجأظسماجمصةم ج -

)ل جأجحجج اجرأسجمصاظتجفصمج ذمججججدبعج سناةيجمص اجقةجم  ج ف،م هظجفصمجج
مصسنة(جأسجمص اجسا  ج ف،م هظجياج  ثا جأظمةجصثاعجمونا ؤجأسجأظمةجيرحج

 موب،ت 

جمصناظ دج ةخذجمصن  ظاج ياجم ع ثظرجأ ةممجمصفحجسمخ اظرجججمصةقظداؤياج ذم
ج: اظجم اججأظسم  جسمصرمأاظاجمص اج اك جل ج فيايهظجع مجأياحجسج 
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م  جمص في جلاظجفعمج ظ جججدجأاثضاظ جمس اةمرمؤجمص،ظظي جمصهظلؤ -
ج ةثاةم ج جص ل  هظ جمك،  جقة جمتظيجسظظي ج ظلؤ ع مججس ثاظ ججمصثبع

م س يةمرجمصاظصا جسم  ج فةمةدجعبةجمصاةسرةدجأيجلياظسجسأيجأظمةجج

جقظظرةجع مجأاظمؤج ذلجمص،ظظي  

 جسااظجلبعجججد سباجمآلثظرجمصن ثاؤجمصكثاةةجع مجم س يةمرجمصاظصاج -
جياجعصعج صمجمصثبمجمص ف اؤجص ن، دجسمصف.ظظججفمن يظتجمصلةسىدجداظ

فصمجل،ق جم لةلججع مجمناثظأ  ج ااةج ذلجمآلثظرجداكحجأسظساجج
يا جمصب ظمجمصاظصاج ض ةماجقةجمتظيجفصمجضظييؤجلظصاؤج هةظجمصناةجج

ج .ظا  جسسمل   صعججمصلظظيجسمصاب  جص ب ظمجس ذ

جمس تةممجمصانظعةةجج - جمص ي احجل  أاظمؤجل،مرظجمصةسصؤجع جأةم 
جمصاظصاؤجمصلظلؤجم س قبظياؤ 

 أاظمؤجمصا،ظعا جل جخمتجفناظاجن ظمجضاظ جمص،ظميع  -

مص ت اطجصهذمجمصيةمرجصااظ ججدججاهظمجمصةيانؤجص ااةمجع مجعا اظاجمصفحل جمص
ج:دفاثجمتظيجفصمججدمنيظعجمصثب،كجمصا لقةة

ج يه جمصثب،كجدلا جسسظظي.هظجمصفظساؤ -

ججج  فةمةجسعمججأيجعيثؤجألظمجمنيظع ظ -

 فعمجصومجمولة جج فةيجمصججم س لةمظجصفح -
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 :ة مصرفيال  األزمات  دور أنظمة ضمان الودائع في حلاً:  لثثا

 لظس جلعجمصسالاؤجمصةسصاؤجصاتسنظاجضاظ ججظصدجسضلتجصسبؤجدظزتجد2008ياجج
س رب جياجج  18مص،ظميعجمصاثظظبجموسظساؤجياج ذمجمصاسظتدجسمص اجمث غجعةظ ظجج

عاةجلسا،عظا جس ل ثةج ذلجمصاثظظبج إأظرج  ،عاجإلناظاجلاظرسظاجيلظصؤجج
ياجم تظعجمص ةمداةجمإلضظياؤججمصفةمؤججن  ظاجمص،أباؤججمُ ةكجص صااظ جمص،ظميع جس

 مص اج ةم ظجضةسرمؤجص فيا جعصع جج

دجمص اج  اظشمجلعجمصاثظظبج  ج بياحجمصاثظظبجمصااظرجفصاهظجأعملدجج2014 عظم  يا
 لثةأ   16 دفاث أبثفت أظصاظ  صإلشةممجمصارةياجمص.لظتدجج 29ساؤجمصىججموسظ

  لثةأ  18ل جج  دة     أسظساظ  

 بظكجمصلةمةجل جمصتاظرماجمصا ظأؤجصفاظمؤجمصا،ظعا جسمصانظ اؤجياجمس يةمرجج
 مصب ظمجمصاظصا ج  احجخ ؤج ةلا جمص،ظميعجلظجم ا:

   ،ضاحجمص وملظاجمصن  ظاج سظلجمصا،ظعا ج -

  مصيةمرماجمص يةمةمؤمصفةجل جلةىج -

 ضاظ جثيؤجمصساه،رجسمصانظعةةجياج ي احج ك .ؤجمإليمس  -

  ياجأيجظسصؤ  مصارةيا مصب ظم  ظ ج فعم  يلظصاؤ أ قة  مص،ظميع  ةلا ج ن ظم مك، ج
جمصاظصاؤجسلما   م ا ع جآلبؤ  لتسناؤ ؤائ ،ياةجدسد دي،ةجلةم ول  ذمج صاك، ج 

  لظصا ن ظم ل ج  م  جوا  مص،ظميع  ةلا ج ن ظم مك، ج  أ ج  مسا  لرةمقاؤد مصب ظمجعس
 مص ب ا  عظظة    مصاظصاؤ  مولظ ج  شثكؤ   اا ج جججاةة  د ةميؤ  سلب.ذ  سلرا   ب ا

  مل ثة ججمص،ظميع  ع م  سمص ةلا ج  موخاة  مصامع  سليةلج  م أ ةمزيدج  سمإلشةمم
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  لنةصؤ  مولظ ج  شثكؤ  يا  مص.ظع ؤ  مصسهظا  دا ج  سمصانتسصاظا  مصرمأاظا  ،زمع
 .ظسصؤ   ح  سضلاؤ  ع م  سمل اة  أسظساؤ  مخ اظر

 

 :ماك جأ جنرب جن ظمجضاظ جمص،ظميعجفصمجن،عا جلت  .ا ج

ةيعجن.مججدمصثب،كج :جأاثج ي،ممصنلةجمصقظدت سنا،عججمصااظ جع •
ل جس ثاظاج ذمجج   د ضجمصب ةجع جج،ظةجفظمر هظجص اتظأةج    موقنظأج

جأاث جدظإلع ثظرد جمصثبع جأس  جأخذ جعةم ج قباج مصب ظم جأ  ماك 

مصاتسنظاجع جمصنا ةةجع مجلتظأة ظجسفظمر هظجسماك جأ ج تظيجج
جااعجمصثب،كجج ثظ جدة جفنع ظاججفل جخمتجج  دفصمجمصفةجل جمصابظينؤ

  صهظجن.مجلن ،ىجمصاتظأة

مل ثةجل جمصبظأاؤجم ق رظظمؤجج  :ن ظمجمصااظ جمصال اةجع مجمصاتظأةج •
سم أ ةمزمؤ أ قة  .ظاة سصكب  م   ا س،ق ظ م ااو د بظيناؤ ل  يؤ  

 سلن ،ى عظٍت ل  مصال ،لظاد لاظ مسل   لك . ظ ص  ظمؤ 

دظصةغ جل جأ جأن اؤجمصااظ جمصالةصؤجأناجمصاتظأةج   ،رجداكحج ثاةدجصك ج
 موغ ثاؤ مصااظر ؤجمصقظد ؤج ج ومتج اكحجج  عماأن اؤجمصااظ جج

 :مص ظصاؤ  ص بيظأج  سيي ظ  مص،ظميع  صااظ ج ن ظم  إلناظا  مص ،جاهاؤ  مصاثظظبج    تاص م  

  قظي د  ن ظم  فبمه  أس  مص،ظميع  ضاظ ج  ن ظم   ع اظظ:ججاألهداف  تحديد -
  يا  جاة  داكح  سفظلظجهظ  رسااظ    مو ةمم   فةمة  مساج ت ،ةجأسصم

 ضاظ ج صت طج مصةيانؤ مو ةمم  مص،ظميع  ةلا ج ن ظم  راا 
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  سأاظمؤ مصاظصا مصب ظم مس يةمر يا مصانظ اؤ  ا مص،ظميع
 صب ظم مك، ج أ ج  مسا  مصالب،مؤد  مصاتظأة ل ج  ص  ت.ا    مصا،ظعا ج
  ل ج  أخةىج  صلبظبة  سمص س،ا  لبظسثؤ   راا   لاوما  مص،ظميع  ضاظ ج

 .مصاظصا  مصب ظم ألظ ج  شثكؤ

  ضاظ ج:جل جمصاةسريجأ ج ك، جلهاؤجشة ؤججالمهام والصالحيات -
مص،ظميع سمضفؤ سلفةظة رسااظ  سأ   ك،  أ ةمم مصناظسؤ مصلظلؤ  
ل ،مييؤجلعجمصرمأاظاجسمصانتسصاظاجمصاب،أؤجدهظ جمساجأ جم ا عجج
جلها  ج جمصرمأاظاجمصمزلؤجص ب.اذ جمص،ظميعجدسااع جضاظ  ن ظم

شة ظاجج  سمساج فةمةجبمأاظ  جرساا ظ جمساجأ جمك، جصةىججااع
 ةلا جمص،ظميعجمصاهظرماجسمصا،مرظجمصمزلؤجص ا،محجعا اظاجمصنةمظدجج
سفدةممجمصلي،ظدجس فةمةجلاومناظاجمص ا احدجسفجةماماجمص ،ق دجج
جمص،يظاجج جمص،قتجمصابظساجصااظ  سمص،ب،تجفصمجمصال ،لظاجيا

  دظص وملظ ه ج سظلجمصا،ظعا ج

: مسا أ  مك،  لتّل  مص،ظميع لن يم  ل  مصبظأاؤ  الحوكمة  -
 لهبا سلفااجل جأيج ةخحمص ا ا اؤ سش.ظي ظ سخظضل ظ ص انظاصؤ  

 غاةج ي    أسجخظرجا

 مص،ثا ج مص بنا ج ماا ج  فأظر فناظا  مسا:جللحدود  العابرة  اإلدارة -
  ةلا  شة ؤ دا ج دظصثب،كد  مصا ل يؤ  ص ال ،لظا مصاب    سمص ثظظت

   مصاظصاج مصب ظم ألظ ج شثكؤ  يا  موخةىج  مص.ظع ؤ  سمصسهظا مص،ظميع
   مصابظساج  مص،قت يا س يةم  ظقايؤ  مصال ،لظا  ذل  ك، ج أ ج مسا
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  مصال ،لظا  ثظظت م .ظقظا ع م مصةساا مص ظدع فض.ظا مسا
 جااع  ثظظت مبث ا   مصنةمؤ ع م مصف.ظظج لةمعظة لع دسمص بنا ج

 س مظا يا مص،ظميع  ةلا ج شة ظا دا ج مصر ؤ عما مصال ،لظا

  سمصسهظا مص،ظميع  ةلا ج شة ظا دا ج م ق اظاد سعبة لت  .ؤد
 أ قة  سج،ظ  أظصؤ يا  مولظ ج شثكؤ  يا  موخةىج موجبثاؤ  مص.ظع ؤ

  ل ج  مصا،ظعا د   ل،مض  ع ج  لنتسصؤ  مص،ظميع  ع م   ةلا ج  شة ؤ  ل ج
  متخذ  أ ج  مسا   مصنةمظ  عا اؤ  ع ج  لنتس     ساك، ج  ل ج   فةمة  مصاه 
   سموقنظأج  مصفي، ج   فةمة عبة  م ع ثظر  يا  مص،ظميع  ةلا ج

 ع م مص ةلا ج ن ظم عا،مؤ  ك، ج أ ج مسا: والتغطية  العضوية  -
 سظميع  يثح مص ا مصاظصاؤ مصاتسنظا صسااع فصوملاؤ مص،ظميع

  يا  داظ)  مصفاظمؤ  فصم  مصفظجؤ ألمّ   يا مل ثةس ج  مصذم ج  موشتظص
  مصناظسظا  سمضلا  ع م  مسا(   مصر اةة  سمصاة ظا  مويةمظ  عصع
 مك، ج أ ج  مسا   ص  ةلا ج  مصيظد ؤ  مص،ظملؤ   ا  لظ  د،ض،ه  مفةظسم  أ ج

   سةمل ظ   فةمةل  سمف اح  د   ل،ث،ق ظ  سصك ج  م  لفةسظ  مص   اؤ  لن ،ىج
 ل  مصا،ظعا ج ل ج مصل ام مص ظصثاؤ  ظمٍج داكح    ا أ ج مبث ا
 لع  ظمخ ا ظ  ل ،مييؤ س ك، ج  ص ات طد مصلظلؤ  مو ةمم  فيا ج  أجح

  مص،ظميع  ع م مص ةلا ج  صب ظم  موخةىج  مصااوما

 مص ا،مح  آصاظا  جااع  مص،ظميع  ةلا ج صب ظم مك، ج  أ ج  مسا:  التمويل -

  عصعد يا داظ  مصا،ظعا د  صا ظصا  مصنةمع  مصنةمظ  صااظ ج  مصمزلؤ
  مصثب،كج  ع م  مسا   ص نا،صؤ  فضظياؤ  لرظظر  ضاظ ج  م ق اظاد  عبة
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 سعاميهظ لبهظ  ن .اة ونهظ مص،ظميع ع م مص ةلا ج  ك .ؤ  فاح
 أةم ج ع ج  مص،ظميع ع م مص ةلا ج خ طج  ا،مح م   عبةلظ   لثظشةة
  يا  مصان تةلؤ  مصالظماة   ك، ج  أ ج  مسا  دةدظصاتظأج  لة ث ؤ  أقنظأج

   ش.ظيؤ  مصاتشة   ذم

 أ ج  مصاةسريج ل ج  يلظ  د  مص،ظميع  ةلا ج ن ظم  مك، ج  صكا:  التوعية  -
  سقا،ظل  لد.،مية دظن  ظم  مصساه،ر  فعمم م  

  سس ميهظ مص،ظميع ضاظ ج شة ؤ أاظمؤ مسا: القانونية  الحماية  -
 مص ا سمويلظت م تذسنهظ مص ا مصيةمرما دنثا مصايظضظة ل ج

  ت ا  ع م م لا ج  عصعد لع   لها ه   ساظ ج  يا  ناؤ  دفن ج  متظسنهظ
 ل  مصارظصحج  اظرا سلبع  موخمقاظا ق،معة مأ ةمم مصلاما
  ياج  مصيظن،ناؤ  مصفاظمؤ   لةم   مساج   مصتظبؤ  لنتسصا ه   أاظمؤ  أجح

 أ ج مبث ا مصاةسرةد سعبة مإلظمرمؤد اجسمإلجةمام مص اةملظا
  صاة ؤ  مك، ج  أ ج  مسا   ع اه   مصا.ةسضؤ  مصيظن،ناؤ  مص كظصا      ا

 ليظضظة يا مصف ج أخةىد لت رؤ جهؤ أيج أس مص،ظميعد ضاظ ج
   مصاةر  دنثا  مإليمس  ع ج  مصانتسصا ج

  يا  مصااظر ؤ  مص،ظميع ضاظ ج  شة ؤ  ع م مسا:  اإلفالس تسوية  -
  سمصالظصسؤ مصاثكة مصكا  يا مصاظصا مصب ظم ألظ ج شثكؤ فأظر

  م،مج   مصذيج  مص،قت  فةمة م   أ ج  مسا   مصا لقةة  ص ثب،ك  مصنةملؤ

  دل.ظجئؤج  خ اةة  لظصاؤ  ظابل،ديا جج  م،مج   أ ج  مف اح  أس  مصثبع  يا 
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 شثكؤ يا مص.ظع ؤ  مصسهظا جظنا ل ج م  جاة لفةظة صالظماة ظ  سسيي
  مولظ ج

جقثحج جل  جفجةماماجمإليمسجمص.لظصؤجمص،يظاجدظص وملظ هظ ج نهح مساجأ 

مص،ظميعدجداظجياجعصعجمصنةمظجمص.،ريجص ا،ظعا دجد ةميؤج لتسنؤجضاظ ج
ظقايؤجسعظظصؤدجس ي احجمص كظصا جمصاة ث ؤجد ن،مؤجمإليمسجس ل احجمصن، دجج

موب،تجمصايةلؤجس لوموجم ناثظأجل جس فنا جمصاثظصغجمصان ةظةجع مج
 خمتجمإلجةماماجمصيظن،ناؤجضةجأبفظاجمإل اظتجأسجغاة ظجل جموخ ظا ج

:جمساجأ جم احجن ظمجضاظ جمص،ظميعججوالتحصيلتعويض المودعين   -

ص ا،ظعا  مص،ب،ت مصنةمع  فصم سظميله  مصااا،نؤ  دظص ظصاد مسا  
فخ ظر  دجسفدمغه دجلنثيظجدظصاةسأجمصا ل يؤجدظس ةظمظجمول،متجج
سمصفر،تجع مجمصال ،لظاجمصا ل يؤجدكحجل،ظ  جمساجأ جمك، ج
جمص،ظميعجج جأةسظ جيا جمص ل،مض جيا جمصيظن،نا جمصف  ص ا،ظعا 

جمساجأ جمصا جفأظأ ه اا،نؤدج اظ ظص ظرمخجسمص ةسمجمص اجد    

ج جدا،جثهظ جمص ل،مضدجج لتسنؤس ثظشة جعا اؤ جمص،ظميع ضاظ 
 سمإلأظرجمصولباجمصذيجسا  جخمص ج ذمجمص ل،مض 

ماك جصاتسنؤجضاظ جمص،ظميعجأ ج   يمجأرؤجل جمصلظيةماجل جمس ةظمظجج
اجفأظرجفظمر هظججل،ج،ظماجمصثبعجمصا. م جمساجع مجشة ؤج ةلا جمص،ظميعجي

جم ع ثظرماجج جمصفنثظ  جيا ج ةخح جأ  جم س ةظمظ جسصلا اؤ جموب،ت صهذل
 م ق رظظمؤجسمص سظرمؤ 
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 اً: تجارب الدول العربية بخصوص منظومة إدارة األزمات المصرفية:رابع 

 مجسضعجأظسماجماك جأ ج نظعةجع مجأحجموزلظاجأسججعجججظأدتجمصةستجمصلةداؤ
ججم ق رظظجسداظجملوزجل جم س يةمرجمصاظصادع مجموقحجمص ت.ا جل جآثظر ظجع مجج

جاظجم اجفصمج سظراجدلضجمصةستجمصلةداؤجدظصتر،ص:ججب  ة جياسس

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

ص  ة اجسفظمرةججججشظلم جججفأظرم جمصاة ويججمع اةجلرةمجمإللظرماجمصلةداؤجمصا فةةجج
مصت اةةجياجمصب ظمججمص فةمظاضاظ جللظصسؤججلب مصهةمجدجموزلظاجمصاظصاؤ

رظجمص.لحجمصنةمعجج جدفاثجمتظيججداكحجيلظتجسي،ريجججمصثب،كدجمصاظصادجسخظبؤجياجج
ججياجموس،م دذعةججمصس سباججججمصنا،صؤدلتظأةجمصلةسىدجس س.ا ججمص ي احجل ججججفصم

 .مصةسصؤججياجلاومناؤمصاظصاججججمصلاا ت.ا ججسرداظجج

عةمجمصايا جداة جأظصؤججص ة اجسفظمرةجموزلظاجمصاظصاؤجفصمجفزمصؤججممهةمجفأظرج

 هةظجقةجمصاة ويج أ ،ماجمصا،مق جمص اججججمصارةملنظرجمصلاحجمصذيجم تذلج
ججظ جموزلظاجغظصثج  عججو ججججم جمإللظرماجي،رجأةسثهظ جن ةظسصؤججم س يةمرجمصاظصاجياجج

جمصثلضدج ج فةثجيسةةجس ت   جع جدلاهظ أظرججمإلمساجأ جمناحجدفاثجلظ
 .ؤجصكحجأزلؤترر دظس سظدؤجيلظصؤجسي،رمؤجسل

مة وجمإلأظرجداكحجخظصجع مجم س لةمظجصا،مجهؤجموزلظاججججموسثظادصهذلج

ججةدةرجؤجعظصاؤجل جمصاةسنؤجياجرظججججمناحجججن.ن دياجمص،قتججسس ةمداةجم س لةمظ جج
جظ جع مجأأةمثجموزلظاجمصافةظةجمص اج    اج بنايمصاة ويججمصارةميلحج
ج ججظ جي،رم
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ججم ةص جفأظرجم س لةمظجصا،مجهؤجموزلظاجمصاظصاؤجسفظمر هظجل جأردعجر ظيوجريانؤ
 :س ا

  أ، اؤجفظمرةجموزلظاجمصاظصاؤ •

  مصنا،صؤياججانظعةةججمصأ، اؤجج •

  فظمرةجمص ة اجصألزلؤجمصاظصاؤأ، اؤجج •

  مصثاظنظاجس ف ا هظجج سااع فنا ججججآصاؤ •

أ، اؤجق،يجإلظمرةججفأظرجن.ذجلرةمجمإللظرماجمصلةداؤجمصا فةةجمصاة ويج
جلن ،مظاج)دجموزلظا جثمثؤ جلس مج1شاح ج)جمإلظمرةد( جصسبؤجساظسؤجج2س )

لاق ؤججججد(جلن ،ىجمص سبؤجمص.باؤ3سج)ججمص ب.اذيدم س يةمرجمصاظصاجع مجمصان ،ىجج
 .ظمر هظمصاظصاؤجسفججظاعاحجم س لةمظجصألزلد.ةم جج

أ، اؤجق،يجص  ة اججفأظرجج اظجن.ذجلرةمجمإللظرماجمصلةداؤجمصا فةةجمصاة ويجج
جمص ة اج1صألزلظاج ااحج) ج اةم جلفظ ظةجموزلظاجج2)ججصألزلظاد(ج ةمداة )

(جج4)ججياجمصنا،صؤدانظعةةججص  نهاماجمصا ظأؤجص (جمص ا احجمص سةمثاجج3)ججمصاظصاؤد
 .(جمصلةمةجل ج ةمداةجمص ة اجصألزلظاجموخةىج5)ججموزلظادجججص ،مبحجيا ت اطجم

أجةىجلرةمجمإللظرماجمصلةداؤججججصألزلظادمص ة اججججسياجساظ جججسث د اقظتجصاظجج
ج جمصاة ويجياجعظم ججدسمسعجمصب ظ جصافظ ظةجموزلظاججظ ج اةمبج2019مصا فةة

ج،مناججسدجججاعجمصال ،لظاسججمص.ة دمص لظس جدا ج.ةضاظادجسمص اا ج ف احج
 .س   اؤجمصافظ ظةجمص،مسلؤجدا جمإلظمرماججلظاياجموزججم  رظت
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ججانظعةة صةىجلرةمجمإللظرماجمصلةداؤجمصا فةةجمصاة ويجفأظرجعاحجشظلحجص
داكحجل جخمتججاعجمصثاظنظاججدججف احظي جق،مؤجص  مصنا،صؤ ج اظجقظمجد ب.اذجظعجججيا

جمصاتشةجلب   د جسجسث،عادأجماجداكحسلةمقثؤ جفعةمظ مصاب  اؤجمص يظرمة

 . يةمةج ياا ج .ظمؤجمصلاماجموجبثاؤدجلقحججموخةىج

م س يةمرججمس سظاجلرةمجمإللظرماجمصلةداؤجمصا فةةجمصاة ويجفصمجأظصؤجعةمجج
جم س لةمظجج(جCOVID-19) مصا ل يؤجد،دظاجةموخاة جفأظر جخمتج .لاح ل 

جصألزل جسجظاص  ة ا جسفظمر هظ جج ب.اذمصاظصاؤ جم ق رظظي جمصةع  ججمصاظل ؤخ ؤ
  مصاة ويجمصا فةةججججارةمجمإللظرماجمصلةداؤص

م ا عجلرةمجمإللظرماجمصلةداؤجمصا فةةجمصاة ويجدن  ظاجقةمرجشظل ؤج اظجج
لعجج ج اظشاظ ج2018(جصنبؤجج14 ،جلبر،صجع ا جياجمصيظن، جم  فظظيجرق ج)

ج جياجعظم جلرةمجمإللظرماجمصلةداؤجججد2018مصيظن، جمصسةمةجمصذيجمع اة قظم
ج .را اج جفأظر جمصاة ويجد  ،مة س ةمداةججسمص لظياجصت طجمإلأمتمصا فةة

 .مص ةخحجمصاثكة

يااظجم ل  جدب ظمجضاظ جمص،ظميعدجص جسجج سةرجمإلشظرةدجفصمجأن جص ظمؤج ظرمت د

جمصب ظم مإللظرماجمصلةداؤجمصا فةةجلقحج ذمججظسصؤجج ل اةج

 المركزيمصرف البحرين  

مصذيجأّ،رججدججي ظ جمصارةياجمصمهةمجظصاحجفظمرةجأزلظاجج  دليل إدارة األزمات:أ.  
جموزلؤجمج2008ياجعظمج فصمج ،ياةجفأظرجشظلحجص  ثا جججدصاظصاؤجمصلظصااؤأثبظا

ظمرةدجسمأ ،ماجم ض ةمدظاجياجمصب ظمجمصاظصا ججي.اججإلس ن ؤجل جمإلجةماماجص
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مك، جمص،قتج ،جمصلظلحجمو  دجأاثجأ جأيج ةخاةجججدأظتجسج،ظجأيجأزلؤجلظصاؤ
ياجم تظعجمصيةمرماجمصاهاؤجل جمصاةجحجأ جمتظيجع مجمصاةىجمص ،محجفصمج كظصا جج

اكبؤججدظ  ؤ ججصذصعدجل جمصاه جأ جم  ج فةمةجمإلجةماماجمصابظسثؤجسمصتاظرماجمصا

 ص  لظلحجلعج  عجموزلظاجلنثيظ  جس ذمج ،جمص ةلجموسظساجل ج ذمجمصةصاح جج

جمو ةممجمصةياناؤجص ةصاحجيااظجم ا:ججججس   تص

 ظنتجموزلؤجيةظمؤججججفناظاجدباؤج ف اؤجإلظمرةجموزلظاجمصارةياؤجس،ما ج  1
أسجل ل يؤجدظصي ظ جج(Individual)سلي رةةجع مجلرةمجسمأةج

ج جج(Systemic crisis)مصارةياج كحجج

جفنذمرجج  2  فةمةجعةظجل جمصاتشةماجمصةقظداؤجمصات  .ؤجمص اج ك، جداقظدؤ
ج جص  ةخحجسلفظسصؤجمأ ،ماجأيجأزلؤجسعصعجياجفأظر اججيةضاظجلثكة

 لت  .ؤ 

سضعجلسا،عؤجل جمصتاظرماجسمصف ،تجمصاف ا ؤجسمإلجةماماجمصا،جاجج  3
جمصف ،تجداكحج .را ا ججججف ثظعهظجعبةج  ثا ج  ع

ع مجبلاةج لوموجأ، اؤجمصناظسؤجم أ ةمزمؤجج االستقرار المالي: لجنة ب. 

جج2017صنبؤجج49قظمجلرةمجمصثفةم جمصاة ويجدإبةمرجقةمرجرق جدجمصك اؤ
صسبؤجم س يةمرجمصاظصا جج اكحجصسبؤجصمس يةمرجمصاظصاجسفظمرةجموزلظاجججداة ج
 : هظل جلنتسصاظ  مصاة وي ججدةيظسؤجمصافظيظجججعا،م ججج12جل ج  ةص جج

جفأج - جص ناظسىىىىسضع جعظم جم أ ةمزمىىىىجظر جمصك اىىىىىظا ججججججججججججججججججججججججججؤىىىىىجؤ
(Macro prudential policy framework)  جج 
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ياجموظسماجمصا ل يؤجدناظسؤجمصنملؤجم أ ةمزمؤجمصك اؤجسمص ةمداةجج  مصب ة -
م أ ةمزمؤجمص اج يعجضا جمخ رظصجمصارةمجصالظصسؤجمصاتظأةجج

  (Macro financial risks)مصاظصاؤجمصك اؤجج

جمصب ةجياجمصاةىجمصذيجم احجصارةمجمصثفةم جمصاة ويجج -    ثا جيا
جقظن، ج جع م جدظص لةمما جقظياؤ جم أ ةمزمؤجمصاظل ؤجسفعةمظ مص ةمداة

 لرةمجمصثفةم جمصاة ويجمص اج اا ج  ثا ج ذلجمص ةمداة جج

لبظقاؤجمصاتظأةجمصب ظلاؤجمص اجقةج تثةجع مجسملؤجمصي ظ جمصارةياجج -
 سمصاظصاجداكحجعظم 

صااظ جج لوموجموظسماجمصةقظداؤجمصا ثيؤجأظصاظجسلةمجل هظجداكحجظسريجج -
جم ل  ج جيااظ جخظبؤ جمصةسصاؤ جسمصااظرسظا جمصالظماة جأياح   ثا 
جمصب ظلاؤج جمو ااؤ جعما جمصاف اؤ جمصاظصاؤ دظصاتسنظا

(DSIBs/DSIFS  ) 

مصب ةجياج لوموجمص لظس جع مجمصان ،ىجمصةسصاجلعجمصسهظاجمصةقظداؤجج -
جمصفةسظ جعثة جمصاتظأة جمن يظت جعةم جصااظ                     موخةى

(Cross-border leakages)   

  د اظج ب ةجمص سبؤجياجفظمرةجموزلظاجدظصباظدؤجع جلرةمجمصثفةم جمصاة ويج
أسجأزلؤجنظشئؤجياجأظتج  جخة جأيجل جمصاتشةماجج  فةيجص  لظلحجلعجأيج

  فةمظاأسجياجأظتجدةسزججزلظاجمصاظصاؤججمصا،ج،ظةجياجظصاحجفظمرةجمو مصةقظداؤ
 أزلؤجلظصاؤ   ص .ظظيججةمةةجمساجللظصس هظجقثحج .ظقاهظجج
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 :اظجم اظمرةجموزلظاجياإم ل  جد  يااظ   تصجأ ةممجمص سبؤجج -

o   ضاظ ج ،يةجمصال ،لظاجمصا  ،دؤج  تظعجمصيةمرماجمصابظسثؤ     

o   ظنتجموزلؤجيةظمؤجج  س،ما   فةيججمق ةمهجلنظرجعاحجص  لظلحجلعجمص 

  أسجل ل يؤجدظصي ظ جمصارةيا

o ص  ةخح اثكةججمصنذمرججمإل فةمةجلتشةماجج 

  صناظسظاجم أ ةمزمؤجمصك اؤمفأظرججسقةجشظرمجمصارةمجع مجم ن هظاجل جظصاحجج  
ج  اجس جمأ ةمزيجلبهسا جفأظر جسمصذيجم اا  ناظسؤججدظصموظسماجمصا ل يؤ

  م أ ةمزمؤ

،مبحجلرةمجمصثفةم جمصاة ويجخ ظلجع مججم: تطوير النظام الرقابيج. 
مصبهج م س ثظقا يا مصةقظدؤ ع م مصارظرم سمصاتسنظا مصاظصاؤ سعصع  فيايظ   
س لوموم  صمس يةمر مصاظصا سأاظمؤ لرظصح مصلاما يا ق ظ  مصتةلظا  
مصارةياؤ جسقةج اا جمصبهججمإلشةمياجمصالا،تجد جياجمصارةمجم ع اظظجع مجج

جأياحجمصالظماةج جأس ،اجرقظدؤجمس ثظقاجصاةمقثؤ  ثا   مصةسصاؤجسفصمجمن هظج

لاظ أظى فصم  لومو مصا.ظياؤ سمإليرظهد يام     دجمصاتسنظاجمصاظصاؤسمصارظرمجج

ع ج ،ياةجضاظنظاج ظيؤجص لاماجسص ن، جصةع جم د كظرجياجمصن، جدظإلضظيؤجج
 فصمجنا،لجس  ،رل 

ج جص فةمة جمصثفةم جمصاة ويج ياا  جمو ااؤججمصارظرمجأجةىجلرةم عما
ع م لةأ  ا  دبظا  ع م مصالظماة مصرظظرة يا    2021س  2020مصب ظلاؤجصلظلاجج

ج جد سااعج2018عظم جمصارةمجخمتجمصاةأ ؤجموسصمجل جمص ياا د جقظم  جسقة
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  ثمثؤمص سويؤجس  جل جخمصهظج فةمةججلرظرمجق ظ ججمصال ،لظاجمصاظصاؤجل ججااعجج
ؤجل جمص ياا دج  ج ة اةجس لةمحجعماجأ ااؤجن ظلاؤ جياجمصاةأ ؤجمصقظنالرظرمجج
عماجمو ااؤجمصب ظلاؤجل جخمتجن ظيججعا اؤجمصاةمجلؤجمصةقظداؤججارظرمججقظياؤجمص

جص اثظظبجمص،مرظةجياجأسرم جصسبؤجدظزتج سمص ياا جمصيظي جع مجمصابهساؤجمص ظدلؤ
(د سييظ  ص ا   ثظا مصافةظة ص ي ظ  مصاظصا يا  BCBSص ةقظدؤجمصارةياؤج)

 مصثفةم  

مجلرةمجمصثفةم جمصاة ويجدهةمج لوموجيلظصاؤجم ص وممجدا جمصاتسنظاجج اظجقظ
مصاظصاؤد دإبةمر ق،معة جةمةة ص،ظا.ؤ م ل قظت  سييظ  صذصعد سمب ت فظمرما  

مصةقظدؤجمصارةياؤجياجلرةمجمصثفةم جمصاة ويجلةمقث هظجع ج قاجإلأظرج
جل جمصاةخصجصه جعماجمصنج  دمل قظتجمصاةخصجصه    اسمجلعجمصا ظصثؤجدظن  ظم

 داةسرةج لوموجسظا.ؤجم ل قظتجصةمه    مصاةضاؤغاةجج

جفظمرةجم س يةمرجمصاظصاجدارةمج: أنظمة اإلنذار المبكر تطوير ظ    ،صم
جمصياظمظجج جسل ظدلؤ مصثفةم جمصاة ويجلنتسصاؤجلةمقثؤجمصب ظمجمصاظصاجدظن  ظم

 ةخحجصةع ججمصا ل يؤجدظ س يةمرجمصاظصاجسمص،ق،مجع مجمصس،مناجمص اج ف ظججفصمجج

لرةمجمصثفةم جمصاة ويجص افظي ؤجع مجم س يةمرجمصبيةيجسمصاظصاجياجلا كؤجج
 .مصثفةم ج

مل ثةجل جأ  جأ ةممجمإلظمرةج فةمةجمص هةمةماجمصاف ا ؤجصنملؤجمصب ظمجمصاظصاجج
ج ي،مجمإلظمرةجدظص،ظظي ج جفصمجأزلظاجلظصاؤجن ظلاؤ ج اظ مصثفةمباجقثحج .ظقاهظ

 :مص ظصاؤ

 . أ ةمزمؤجمصك اؤجص ب ظمجمصاظصافجةماجمصاةمقثؤجم -



منظومة حل ا�زمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: ا�دوار و ا�هداف

31

منظومة حل األزمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: األدوار واألهداف   

 

29

جصاةمقثؤجمصي ظ جج - ج  ،مة ظ ج   جلتشةماجمصنملؤجمصاظصاؤجمص ا سضع
ص اةمقثؤجمصان اةةجج "ص،أؤج فك "مصاظصاجداكحجلن اةجدهةمجفمسظظج

 .صاتظأةجمصي ظ جمصاظصا

ربةجمص  ،رماجم ق رظظمؤجمصاف اؤجسمصةسصاؤجل جخمتجفجةماجمصثف،ثجج -
أ،تجم س يةمرجج  ؤمصاتظأةجمصاف ا مج ياا جسمصةرمسظاجمص ف ا اؤجدهة

 .مصاظصا

 يةم جم ق ةمأظاجسمصناظسظاجمصا ل يؤجدظصف.ظظجع مجمس يةمرجمصي ظ جج -
 .مصاظصاجياجمصثفةم ج

جمصاةي،عظاجياججمإل - شةممجع مجسلةمقثؤجمصثباؤجمص ف اؤجمصاظصاؤجسن  
 .لا كؤجمصثفةم جص ياا جأيجلتظأةجع مجم س يةمرجمصاظصاج

فظمرةجمصاتظأةجج ص لومو فظمرةجم س يةمرجمصاظصاجمخ ثظرماجمصا طجأ،راججيةجص
مصاف ا ؤ جس سةىجمخ ثظرماجمصا طجع مجج مصاتظأة ص ي ظ جمصارةياجس يةمة

جمصب ظلاؤج.مصي ظعظاجمصارةياؤجمصات   ؤجسمصارظرمجمصاف اؤجعماجمو ااؤ
(DSIBs)     ياا جل جخمتج   دظصاماةجمصاظصاؤجسمصنا،صؤص  بثتججسقة ُأ،ر مإلأظر

قةرةجمصي ظ جمصارةياجع مجمصرا،ظجألظمجمصرةلظاجمص اج  ف جدظصاماةجمصاظصاؤجج
 سمصنا،صؤ سمص ا  لة جوا أسظساظ  ل  فظمرة مصاتظأة س ااح:  

o مص فاحمخ ثظرماج(Sensitivity testing)  مص اج هةمجصياظسجأثةج
مصرةلظاجمصاظصاؤجع مجل ظنؤجمصارظرمجل جخمتجمصب ةجفصمجدلضج

 أة ججمصاتظ
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o مخ ثظرماجموسضظ جمصاظغ ؤجمصك اؤ (Macro stress testing) 

جسمصاثباؤجع مجعةةجل  اةماجمق رظظمؤجسلظصاؤ 

جمصي ظ جمصاظصاجس،ما ج جدةظما جأن اؤجمإلنذمرجمصاثكةجص  بثت ج  ،مة ج   ع مججج اظ

 (Heat Map) مصان ،ىجمص.ةظيجأسجمصك اجس  ،مةجأظمةجخظرأؤجمصاتظأة

ج جمصولباؤ جمصنمسح جسظرمسؤ ص اتشةماجمصاظصاؤججج(Time series)ص ف اح
ج جCross sectional))ججص ارظرمجسليظرنؤجمصاتشةماجياجي ةةجل جمصول ج

مص لظس جمصاا ةكججفظرم ظ جو ااؤجج: الحكومية   تبين المؤسساتعزيز اإلطار   ى جج
سصاةسرةج ثظظتجمصال ،لظاجسمص اظسرجداة جم س يةمرججججخمتجموزلظاجمصاظصاؤ

جمصاظصاج جمصاة ويجسسزمرة جمصثفةم  جلرةم جموزلظادجقظم جسفظمرة ججؤمصاظصا
 سم ق رظظجمص،أباجد ،قاعجلذ ةةج .ظ  ج هةمجفصم:

ص  لظس جمصاا ةكجس نهاحج ثظظتجمصال ،لظاجدا جمص ةيا جججسضعجفأظرجج -
ةبةجمصياظمظجعماجمصر ؤجدظ س يةمرجمصاظصاجسدإظمرةجموزلظاججصوجحجج

 ياجمصاا كؤ 

فرسظاجمصاثظظبجمص ،جاهاؤجص  اظسرجسص ثظظتجمصال ،لظاجدا جمص ةيا جياجج -

 لسظتجم س يةمرجمصاظصاجسفظمرةجموزلظا ج

صاظصاؤجس ت.ا جأة هظجسفظمر هظجع مجنف،ججمص لظس جوجحجفظمرةجموزلظاجم -
ج لظياجمصي ظ جمصارةياجعبةجمصاةسرة صمصف ،تجججد يةم ألقحجج

أاثجم اك جمصب ظمجمصاظصاجياجمصاا كؤجل جججد يةم جمصتةلظاجمصاظصاؤمصهةمج ،ج
سظساؤجظس جأةسثجمض ةمدظاجعماج ك . جمق رظظمؤجد،ظظي. جموججم أ .ظظج
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قحجع جأةم جفجةماج ياا جص اتظأةجعبةج ثاةةجسفظمرةجموزلظاجع مجنف،جأل
جمصفظجؤجوجحجم تظعجمص ةمداةجمصمزلؤجعبةجأةسثج هةمةجص ب ظمجمصاظصا 

جداة جمصاهةظماججياجأظتجسج،ظجأزلؤجلظصاؤدج مي،مجلرةمجمصثفةم جدظص بثا 

دمغجمص،زمرةججفمصاف ا ؤجصمس يةمرجمصاظصاجس ،ياةجمصال ،لظاجعماجمصر ؤجس
 ثظظتجمصال ،لظاجعماججسم  جج ،ضعجمصالباججصدظإلجةماماجسمصف ،تجمص اجمي ةأهظجج

جمصر ؤجد ةلجم س لةمظجصا،مجهؤجموزلظاجمصاظصاؤ 

ج مبظمةجج13بةرجلرةمجمصثفةم جمصاة ويجياجأ: نظام ضمان الودائعس 
أاظمؤجمص،ظميعجج"داة جفبةمرج يفؤجج2010(جصنبؤج34دجمصيةمرجرق ج)2011

ل جقظن، جلرةمججج177وأكظمجمصاظظةججسييظ ج"جظدظاجم س قاظرجمصا  يؤسأن
ج) جرق  جصنبؤج64مصثفةم جمصاة ويجسمصاتسنظاجمصاظصاؤ ج2006( ج  أناةج اظ

جمصثفةم ج ج لرةم جعظم جمص،ظميعججج2010يا ج)لس مجأاظمؤ جمنام لس نظ 
مصات  ؤدججسأنظدظاجم س قاظرجمصا  يؤ(جصاك، جلنئ،  جع جأاظمؤجمصفنظدظاجج

 س ااحج  عجمصانئ،صاؤج فةمةجلظجم ا:

مصانظ اظاجمص اجمبث اجع مجمصثب،كج يةماهظجص ربةسقا جمص ي اةيجسمإلسملاججج-1

جع مجمص ،مصا 

لث غجمص ل،مضجمصذيجمبث اجأ جمةيعجص ا،ظعا جس/جأسجمصان قاةم جمصات  ا ججج-2
جسييظ جصهذلجمصميفؤ 

جب  جعا   أمؤجأأكظمجفضظياؤجمةىجمصاس مجأنهظج جج-3

ج
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مصاس م ل  أأة عاة عا،م  ملابه  مصافظيظ س ك،  لةة عا،م ه  ثمث    ا م
 ص  سةمة سب،ماجقظد ؤجج

قظم لرةم مصثفةم  مصاة وي دهذل مصاثظظرة ن ةم  ص فظجؤ فصم   ،مة مصب ظم  

مصنظد جمصذيجمن بةجفصمجآصاؤجمص ا،محجمصمأ جسمس ثةمص جدب ظمججةمةجمن بةجفصمجآصاؤجج
جأياحجج جمفي جضاظ جأياحجص ،ظميعجداكحجل ،مي جلع مص ا،محجمصانث دجداظ
مصااظرسظاجمصةسصاؤدجعصعجأ جلل  جمصب  جمصا ثيؤجياجمصةستجمصا يةلؤجياج ذمج
مصاسظتجقةج ف،صتجفصمجمصلاحجسي جآصاؤجمص ا،محجمصانث جسمص اجم  جدا،جثهظججاعجج

 .مول،متجسظيلهظجليةلظجص ظمظاج ل،مضجمصا،ظعا ج

صب ظمجدالظصس  جس ثاظاجمصب ظمجمصنظد دجسأ اهظجأ جم  ج ،ياةجمول،متجياججم ااوجم
مصب ظمجدة جل جم ع اظظجع مجسةمظجم ص وملظاجمص اجمرلاج فرا هظجخمتجج

جعصعجأثة جزلباؤجقراةةدجظس جأ جم ةك جمصارةياجج ظ  س ثا م  ي ةة ع مجمصب ظم
 .سمصاظصا

ااؤجدا جمصارظرمجمص ي اةمؤججصااظ ج كظيتجمص.ةصجس اساعجمصثائؤجمص بظيناؤجمصن 
مإلسملاؤدجم،يةجمصب ظمجمصسةمةجمصفاظمؤجصفنظدظاججمصا ،مييؤجلعجأأكظمجمصاةملؤججس

جص ،ظميعجياجمصثب،كجج جم،ية ظ م س قاظرجمصا  يؤجياجمصارظرمجمإلسملاؤج اظ
مص ي اةمؤ جأاثجم   اجمصب ظمجمصسةمةجفناظاجببةسقا جلب.ر ا ج)ببةس جمصثب،كجج

جسفظمر هاظجل جمص ي اةمؤجسببةس ج مصثب،كجمإلسملاؤ(جمص ذم جم  جم أ .ظظجدهاظ
داكحج ةم ااجع مجنف،جج  قثح لس م سمأة دفاث م    سااع مول،مت ياهاظ ليةلظ  

 .لب.رحجل جخمتجمس ممجلنظ اظاجلب  اؤجل جقثحجمصثب،كجموعاظا
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جأن،م جمص،ظميعجياجج جمصربةسقظ جمصفنظدظاجمصات  ؤدجمص اج ااحججااع م  ا
كجمص ي اةمؤجسمإلسملاؤجدظإلضظيؤجفصمجأنظدظاجم س قاظرجمصا  يؤجياجمصثب،كججمصثب،

 .مإلسملاؤ

ظمبظرجج  20,000ماا جمصب ظمجمصسةمةجوبفظاجمصفنظدظاجمصات  ؤجصأليةمظجص ظمؤجج
  15,000دفةمباجل جفجاظصاجمصفنظدظاجمصات  ؤجمصتظبؤجدظص.ةظجليظرنؤجلعج

جدفةمباجأسج ج دمص،ظميعل جفجاظصاجج ياجمصاظيؤ 75ظمبظر ياجمصب ظمج دقحأأمهاظ
 .مصنظد ج

ياجمصاس ةجموستجص ارظرمجمص ي اةمؤدجج   اا جمص.ر،تجمصتظبؤجدظص ل،مض

ضا جلس ةجمص ،جاهظاجج دمإلسملاؤ مصا ،مييؤجلع سمصاس ةجمصقظناجص ارظرم
 .ظباح  ظل ؤ ع  مصب ظم  س   أماظ  ناة  دججمصرظظرجع جمصارةمجمصاة ويج

ج جمصا،قع جع م جمصلةداؤججمصميفؤ جدظص   ا  جمصاة وي جص ارةم مإلصك ةسنا
 .سمإلنس اومؤ

 البنك المركزي التونسي

 هةمجلب ،لؤجفنيظعجمصثب،كجسمصاتسنظاجمصاظصاؤجمصا لقةةجفصمجمس ةجظ جناظأجج

س سباجمس لاظتجج  ظجع مجم س يةمرجمصاظصاظف.مص داظ مُاكّ  ل    دظا ذلجمصاتسن
ج،مرظجخومبؤجمصةسصؤجل جص   اؤ ج دمإلنيظععا اؤج ك .ؤ جل،مب ؤجلع   يةم  ةلا 

ع مججياج ذمجمصاسظتجمل اة  ةّخح مصثبع مصاة وي مص ،ننا   .مصتةلظاجمصثبكاؤ
  الظصسؤ جصساظسؤجلةأ اّؤجج
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ص ثبعجج  ياجمصاةأ ؤجموسصممصيظن، جمصا ل  جدظصثب،كجسمصاتسنظاجمصاظصاؤججمابحج
داسةظجظه،رجبل،دظاجج  م س ثظقاؤ  مصالظصسؤ  ن  ؤجرقظدؤجفلكظناؤصاة ويججم

جمبمهدجصةىجأأةجمصثب،ك جأ قةج سعصعجدهةم جأ ج رثح نيظأجمصال جقثح

 ؤ ظصثمص ،نناجدامصثبعجمصاة ويججثظظرجم سياج ذلجمصاةأ ؤجماك جأ ج  خ ،رة 
ساظسظاجمص رةمجياججدظصتر،صججمصثبعجد،ضعج ةمداةجأسجخ ؤجعاحج ااحج

سمُابحجمصثبعجمصالباجج  .سمصةقظدؤجمصةمخ اؤاميؤجسلب ،لؤجمصف، اؤججسمصمصاتظأةجج
 ثبعجمصاة ويجمص ،نناجخ ؤجمصلاحجلةييؤججصايةمجص  أجحجشهةجل ج ظرمخجمإلعمم
 دظصسةستجمصولباجص ب.اذ ظ 

سياجأظصؤجص جم  ومجمصثبعجج  دجلةأ ؤجمإلجةماماجمص رفافاؤياجلةأ ؤجثظناؤدجس اجج
أسجص جم  ومجد ب.اذجولةجمصثبعجمصاة ويجمص ،نناجخمتجلةأ ؤجمص ةخحجمصاثكةجج

أس أّ  لب ،لؤ مصف، اؤ أس   دمص ةمداةجأسجمإلجةماماجمصااابؤجدت ؤجمصلاح
ج، ةمؤج هةظجنسظعؤجمص رةمجمصاظصاجج  مخ م ا اك،جل جج  صةم   مصاةمقثؤجمصةمخ اؤ

ص ثبع س تثة ع م  ،مزنظ   مصاظصاؤ أس أّ  مص،ضلاؤ مصاظصاؤ ص ثبع دةأا  اهة 
  بعجمصاة ويجماك جص ث  دمأ ةممجق،معةجمص رةمجمصفذرل جأاثجعةمج   ة ،رم  

جدإخاظ جمصثبعجفصمجدةنظلجج رفافاجمص ،نناجأ ج جمصانظ اا ججدمثظظر ةع،ة
ص ثبعجأسج مصةع جمصاةسريجفصمج يةم جمصاةجلاا جسأ  جمصانظ اا جياجمصثبعج

ةججصاتظأةجملةمجلؤجساظسؤججأسجج  جةماج  ااةماجع مجلن ،ىجساظسؤجفظمرةجمصثبعف
مجعيةجج نؤجعظلؤجص انظ اا جمفةظجمصثبعجمصاة ويجمص ،نناججةستججمصةع،ةجفصأسجج

 أعاظصهظ 
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لاا جل رةمجسق اجصاةةجماك جأ جسماك جص ثبعجمصاة ويجياج ذلجمصاةأ ؤج 
فعمجعظم جمصا رةمجمص،ق اجسج،ظججسجج رحجفصمجسبؤجقظد ؤجص  سةمةجلةةجسمأةة 

ججمص رفافادججع،مي جل جقثحجمصانظ اا جل جشةنهظجأ ج ف،تجظس ج ب.اذجمصثةنظل

ماكب جدلةجل،مييؤجمصثبعجمصاة ويجمص ،نناجم ص سظاجص ياظاجص  اج ل ا جأعاظتج
جمصس نؤجمصلظلؤ جج

فجةماماجفنيظعجمصثب،كجمصا لقةةجل جقثحجصسبؤجمإلنيظعجج  . حجججدمصاةأ ؤجمصقظصقؤياجج
ل جمصة ثؤجمصقظصقؤجججس ا ّجقظلججدمةأسهظجلفظيظجمصثبعجمصاة ويجمص ،ننامص اجج

رةجمصاظصاؤجسمصاةمةجمصلظمجصربةس جضاظ جمص،ظميعجسريامج ائؤجسلاقحجع جسزم

جمص ةمداةجسجدمصن، جمصاظصاؤ ج  ثا  ج لذر جفعم جفنيظع جمص سبؤجدةنظلج ج ذل  ي ةه
جب ظلاؤمص ااؤججموعماجج جسدظصبنثؤجص ثب،كجفثثظاجعةمجيلظصا هظ  جمص رفافاؤجأسجج

جلن لسح م  ّجمصثةاجدإجةماماجمإلنيظعجدظس تةممجفجةماججماك جأ جج

ججدجةماماجع مجأسظسج يةمةجل جمصثبعجمصاة ويجمص ،نناجمإلنيظعججمإل . حجصسبؤجج
ج لةج ظياؤجأضفتجمص ةمداةجمص رفافاؤججمت ةجيا جأ ج جأسجص  جقظد ؤجص  ب.اذ غاة

جمص ،مزنظاجمصاظصاؤجص ثبع جأ جج س لظظة جأس جيااظ م ل  جمص،ضلاؤجمصاظصاؤجص ثبع

جسمصنا،صؤج جمصفةسظجمصةناظ ةمجلتجدظصاماة جفصمجلن ،مظاجظس  جل جد  سلح
أسججججمصاة ياجفخمتجمصاتسنؤجدظص وملظ هظجدر.ؤجسشاكؤجأسجع مجمصاةىجمصيةما

ننثؤج .ظمؤجرأسجمصاظتجمنت.اتجفصمجلظجظس جمصبنثؤجمصةناظجصألل،متجمصذم اؤججأ ج
ص جملةجأسجججج(ياجمصاظيؤجج50دىججموسظساؤج)أةظجمصثبعجمصاة ويجمص ،نناج ذلجمصبنثؤ

دظإللكظ جمص ل،محجع مجلنظ ااجمصثبعجص يةم جمصةع جمصمزمجصإلنيظعجداظجياجعصعجج

 .(مني ظ جمص ،مبحجلله 



منظومة حل ا�زمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: ا�دوار و ا�هداف

38

منظومة حل األزمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: األدوار واألهداف   

 

36

حجياجمصايظمجموستجلنظ ااججن ظمجمإلنيظعجمص ،نناجمفاّجصمجأ جفشظرةجج سةرجمإل
جل جظميلاجمصاةمياججمصبظجاؤجع جعا اؤجم نيظعتنظيةججمصمصثبعجسظميبا ج جج.دة  

ماك جصربةس جضاظ جمص،ظميعجمص ةخحجياجعا اؤج ن،مؤجمصثبعجل جخمتجلبحج

أقحج ك .ؤجل جججؤصاّعةةجلظصاؤجأسجشةماجأرؤجل جرأسجمصاظتجفعمج ظنتج ذلجمآللنظ
أ ج  تذجفجةماماججججياج ذلجمصاةأ ؤجماك جص سبؤجم نيظع جج  .ؤج ل،مضجمصا،ظعا ج

جدظصتر،ص:ظج ي اا جسضلاؤجمصثبعج  اا جلب.ر ؤجأسجلس الؤجدفناجل

ججا،مييؤجمصانظ اا جمصفظجؤجصموعاظتجأسجموب،تجظس جججواجل جداعج -
لةمجلؤجساظسؤج ةخحجمصثبعجأسجسضعجأسي جلفةظةجياجلسظتججأسج

  جمص لةلجص اتظأةجسفظمرةجموب،تجسمصتر،م

 ،زمعجأردظهجأسجظيعجأيج ةجاةجص انظ اا جأسججلن ،ىجج فةمةججسججألبعجج -
 ك،م جلةخةماججسججأججصاظصكاجأيجل جموظسماجموخةىجصألل،متجمصذم اؤ

فضظياؤجأسجلتررظاجأسجمص ةياعجياجرأسجمصاظتجأسج لثئؤجأل،متجج
  عم اؤج كاا اؤ

 ف،محجظم، جمصثبعجفصمجأسه جأسجأمؤجسبةماجأخةىجصةأسجمصاظت جج -
جسم جسمصةم، ججج جلن قبا جمص،ظميع جمإلنيظع جص ةمداة جمصتظضلؤ مصةم، 

  ؤاةجمصااةسأؤجسمصةم، جمصبظجاؤجع جعمقؤجش  اّؤجغجمصةقظعاّ

مصياظمجد ينا جأسجدةلججمصثبعجأسجمصاتسنؤجمصاظصاؤجمصا لقةةجلعجدبعجأسجج -
ج.لتسنؤجلظصاؤجأخةىج
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فأةمثجلتسنؤجلبظسدؤجدر.ؤجسق اؤجسصاةّةجلفةّظةج فظتجفصاهظجدر.ؤجج -
  اؤجأسججوياؤجأسه جمصثبعجمصا لقةجفصمج اظ جخظصجأسجلا ،كجص ةسصؤجج

 من اةجياج ،ياةجمصتةلظاجمصاظصاؤجموسظساؤ 

س يةمرججم دجماك جص ثبعجمصاة ويجدهةمجمصف.ظظجع مجج ذلجم جةماماجفصمججظناجج
مصاظصادجلبحجلنظعةماجلظصاؤجص.ظيةةجمصثب،كجمصا ائؤجمص اج ةثةاجسا،ص هظجدر.ؤج
جع مجج جفيمسهظجخ ةم جفلكظناؤ جس اقح جمص اج ة ،راجلما   جص ثبع جأس لتق ؤ

جمصانظعةةجمصفر،تجع مجضاظ جمس يةمرجم صب ظمجمصاظصاجسمن ،جاجلبحج ذل
   .مصةسصؤ

جصسبؤجمإلنيظعجل.،لجمنيظع جدةنظلججم نيظعجمصذيج فةظلجدج لا  جص ج ب.اذ   دملهة
 نيظع س نااةجشتس جمصاتسنؤجخمتجي ةةجمإل

مفظتجمصثبعجمصا لقةجفصمجمصفّحجسمص ر.اؤججأاثجج   ل ثةجمص ر.اؤجمصاةأ ؤجمصبهظياؤد
أبثحجمصثبعجغاةجمسجج   ّ سفا  ةخاص مصثبع در.ؤ نهظياؤأسج نيظعججمإلفعمج لذرج

قظظرجع مجلسظدهؤجظم،ن جمص اجأحجأج هظجداظجصةم جل جسا،صؤجأسجل،ج،ظماجقظد ؤجج

م  ج لاا جس  .ص  نااحجع مجمصاةىجمصيراةجسعظجومجع جفمسظظجلرظظرجص  ا،مح
أقرظلجشهةججلر.ّا ص ثبع مصالبا م ،صم فنسظز عا اؤ مص ر.اؤ سعصع يا أجح  

مصار.مجج  جمك، ج جأ جسما ةأجياجمصفّحجسمص ر.اؤ قاظيال جبةسرجأك ج
سمص ر.اؤجأسجأجاةمجصةىجمصثبعجأسجأأةجج  ل،ض، جمصفحلا ج ةد  جعمقؤجدظصثبعج

   جةميبامص

  ّ فأةمث ببةس  ضاظ  مص،ظميع  ييةج دضاظ جمص،ظميعجمصثبكاؤألظجدتر،صجج

دهةمج  مصا ل  جدظصثب،كجسمصاتسنظاجمصاظصاؤمصثبكاؤجمص ،نناجداي ااجمصيظن، ج
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جسمصانظ اؤجياجج جسظميله  ج ،ية جعةم جأظصؤ جيا جس ل،ماه  جمصا،ظعا  أاظمؤ
سعصعجدظص ةخحجياجلب ،لؤجفنيظعجدبعجعثةجلبحجلنظعةماجج  دم س يةمرجمصاظصا

جلنعجج جعثة جصمس ةجظ جأس جقظد ؤ ج ا،مماجلاا،نؤ جياجشكح ج ك،  لظصاؤ

 لقة لنظ اظاجياجرأساظتجمصثبعجمصا 

  ا عجدظصاتراؤجمصالب،مؤجج  عظلؤببةس جضاظ جمص،ظميعجمصثبكاؤجلتسنؤججمل ثةج
جلةمقثؤج  ةص جل ج سدظ س يمتجمصاظصاجسمإلظمريجسماةمجع مج نااةلج ائؤ
جمصاظصاؤجج جسزمرة جع  جمصانظ اا جسمصابتةأا جسلاقح جلن ي ا جع  عا،م 

 مةج ب.اذي سقظلجل جمصةرجؤجمصقظصقؤجسمةمة ظجلةمصثبعجمصاة ويججسلاقحجع ج

  ،صمجمصثب،كجظيعجلنظ اظاجظسرمؤج ف ناجع مجأسظسجقظي جمص،ظميعجصكحجدبعج
ل جمصثب،كج)  ةهجل ج  عبةجم ق اظاجأ اجلنظ اؤجمس قبظياؤماك جص ربةس ججس

فعمج ظنتجضةسرمؤجج  مق ةملمصانظ اظاجمصان يث اؤ(جسماك جص ج لثئؤجل،مرظج
جماك جص ربةس جأ جمفرحجع مجج إلنسظزجلهظل   لنظعةماجلظصاؤجل جقثحج اظ

ملاحجمصربةس جع مج فيا جو  مصثبعجمصاة ويجمص ،نناجليظدحجضاظ جمصةسصؤ 
ل جلسا، جمص،ظميعجج  ياجمصاظيؤ  3أس جلن هةمجل جمصا،مرظجمصيظرةج) ج يحجع ج

 مصثبكاؤ(ج اكب جل ج فيا جأ ةمي جسمنسظزجلهظل  

م ،صمجببةس جضاظ جمص،ظميعجمصثبكاؤج ل،مضج حجل،ظ جياجأةسظجلث غجأقرمجج
ج ،ننا 60 ج أص جظمبظر جل  جمصةسصؤجسمصاتسنظاجج  ل،مضمصس ن قبم سظميع

جسلتسنظاجمص ةلا جسس مصلا،لاؤ جسمصاتسنظاجمصاظصاؤجسيةسعهظ جمصثب،ك ظميع
جمو سلتسنظاجمص ،ظا جمصساظعا جلس مججسرم جمصاظصاؤجسسيا ظميعجأعاظا

جسمصاةمةم ججمإلظ جمصساظعاؤجسمصاةمةجمصلظم مرةجسلس مجمصاةمقثؤجس ائؤجمإلظمرة
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سظميعجس ذصعجج لةمقثاجأنظدظاجمصثبعجمصالباجدظص ل،مضسمصلظلا جمصانظعةم ج
   حجلنظ  جمانعجخانؤجياجمصاظيؤجأسجأ قةجل جرأسجلظتجمصثبعجمصالبا

 مؤسسة النقد العربي السعودي

جدلةجموزلؤجج دجخظبؤصأل ااؤجمصا وممةةجصمس يةمرجمصاظصا فظرم  ظ ياجي ةةجلظ
سدظع ثظرجسضعجس ب.اذجساظسظاجم س يةمرجمصاظصاجأأةجمصاهظمجج  مصاظصاؤجمصلظصااؤد

قظلتجمصاتسنؤجدإناظاجسأةةجظمخ هظججدججمصاف،رمؤجصاتسنؤجمصبيةجمصلةداجمصنل،ظيج
مقثؤجموسضظ جم ق رظظمؤججاة لبمجدياظمظجم س يةمرجمصاظصادجأاثج ي،مجمص،أةةجد

جلةىجدججمصاف اؤجسمصلظصااؤ سمس تةممجموظسماجم أ ةمزمؤجمصك اؤجل جأجحج ياا 

جمصال جسم خ م اجف ج جل،مأ  جمصنل،ظيجس فةمة جمصاظصا جمصب ظم سملؤ
سجةادجسل جعصعجل ظدلؤجلتشةماجمصنملؤجمصاظصاؤجص ارظرمجسمصاتسنظاجج

  فضظيؤجفصم مص فاحجمصك اؤدجسغاة ظ   مصاظصاؤجغاةجمصارةياؤدجسفجةماجمخ ثظرما
فعةمظجمصةرمسظاجسمص ،باظاجمصا ل يؤجدظ س يةمرجمصاظصادجسفبةمرجسناةج يةمةجج
م س يةمر مصاظصا مصذي م،ية  ف ام  ل.رم  أ،ت سضع مصب ظم مصاظصا مصنل،ظيد  
سأ  جمصاتظأةجمصب ظلاؤجمص اج ،مجههظجمصاتسنظاجمصاظصاؤجياجمصاا كؤجمصلةداؤجج

  ؤدجدظإلضظيؤجفصمجمصناظسظاجم أ ةمزمؤجمص اجم  ج  ثايهظمصنل،ظم

ج جم ل  جد لومو جصسبؤجج أ، اؤجمصناظسؤيااظ ج اكاح م أ ةمزمؤجمصك اؤدجييةج  
ج مصاتسنؤم س يةمرجمصاظصاجظمخحج دةيظسؤجللظصاجمصافظيظجج د2014ياجعظم

فضظيؤجإلظمرةجمصناظسؤجج  لةمقثؤجمصي ظ جمصاظصا  مصانتسصؤجع ج  سعا،مؤجمإلظمرما
جسم س يةمرجمصاظصا جم س يةمرجج س ااح دمصبيةمؤ جمس ةم اساؤ جلبظقاؤ لهظلهظ

جسمصاظصا جمصب ظلاؤ س ياا  لةمقثؤد جمصناظسظاجج مصاتظأة جس ف اح سمصهاك اؤد
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جم جصااظ  جظسري جداكح جص اتسنؤ جسلبظقاؤججإلم أ ةمزمؤ جمصاظصاد س يةمر
ع مجمصب ظمجمصاظصاجياجمصاا كؤ ججظججس ةثاة مص  ،رماجمصلظصااؤجسمإلق اااؤجسمصاف اؤجج

ج جفناظا ج   جمصةمخ اؤدجيية جم س يةمرجمصاظصا جص سبؤ جمص،أباؤججدظإلضظيؤ مص سبؤ

لتسنؤججل ججججصسبؤجغاةجرسااؤج ا ج م جس اججدجج2015ياجعظمججججصمس يةمرجمصاظصاج
 جمي،مجسمصاة وجمص،أباجإلظمرةجمصةم جججسسزمرةجمصاظصاؤجس ائؤجمصن، جمصاظصاؤججمصبية

مص سبؤجدابظقاؤجمصاتظأةجمصب ظلاؤجسمصا،مضاعجعماجمصلمقؤجدظ س يةمرججججأعاظا
أاثججججدجس ي،مجمصاتسنؤجداهاؤجسكة ظرمؤجمص سبؤجج مصاظصاج حجأناجمخ رظب 

  ي،مجدظص بنا جدا جمصسهظاجموخةى 

لسا،عؤجسمسلؤجل جمإلجةماماجم أ ةمزمؤجمصك اؤجصااظ جججج ل اةجلتسنؤجمصبية
يل مججياجمصي ظ جمصارةيا جججاؤاتظأةجمصب ظلمصجم س يةمرجمصاظصاجسمصفةجل ج

دظصف.ظظجج ومجمإلأظرجمص ب اااجم أ ةمزيجص اتسنؤجمصارظرمججسثاحجمصاقظتدجم
لن ،مظاجرأسجمصاظتج)ننثؤجرأسجمصاظتجمص ب اااجفصمجموب،تجمصاةجفؤججججع م

ل   ثظاجم ،مي جلعجداظججسرأسجمصاظتجمص ف،أاجسلن ،مظاجسا،صؤججججدظصاتظأة(
جصسبؤجدظزت جمصاتسنؤجساظسؤج .لاحجل   اجرأسجمصاظتجصا،مجهؤجج  ج ثبت  اظ

ظنؤجأ ثةججمص ي ثظاجمصةسرمؤجعبةجمصفظجؤدجسعصعجصااظ ج ا عجمصي ظ جمصارةياجدا 
 جياجض،اجعصعدج   اجمصاتسنؤجل ججموزلظا ل رظصجمصرةلظاجياجأسقظاجج

لظصهظجخمتجأسقظاجم ن لظشجدفاثجماك ج مصارظرمجزمظظةجمأ اظأاظاجرأس
ج ججم ق رظظمؤجص فةجل ج ةثاةجموأةمثجمصن ثاؤججموزلظامس تةملهظجخمتجأسقظاجج

ردعجمصارةياجداكحججص ي ظ جج  اججخ ثظرماج فاحججإجةماجماتسنؤجدمص ي،مجج اظج

ص ياا جلةسن  ج سظلجبةلظاجمق رظظمؤج  اؤجمي ةمضاؤ جل جمصسةمةجدظصذ ةججججسب،يج
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داكحجنر جاتسنؤج   اجأما ظجل جمصارظرمجفجةماجمخ ثظرماج فاحججمصأ ج
 ج ةمجعج ذلججظسريجس يةم ج يةمةجع جن ظيسهظجداكحجج  سب،يج)س ذصعجعبةجمص  ا(

جمصب ظيججداكحجلب   جس مص اج سةمهظجمصك اؤج فاحجمص ثظرماججلعجمخم  جل ظدي هظ

 صااظ جم  نظ جع مجمصان ،ما جم أ ةمزيجمصك اجسمصسويا ججعصعجج  دجمصاتسنؤ

صومظظةج لوموجم س يةمرجمصاظصاجسزمظظةجمصقيؤجياجمصب ظمجمصارةيادجسص فةجل جج
موثةجمصاف احجمصبظج جع ج لقةجأأةجأسجدلضجمصاتسنظاجمصارةياؤجع مجدظقاجج

جأناةاجلتسنؤجمصبيةجمصي ظ جسع مجمصا،ظعج  صندوق حماية الودائعا دجيية
 ج ب ث جأأكظمجمصربةس جج2015 ياجعظم  مصرظظردةنظلجج ةلا جمص،ظميعججدا،جاجج

جياجعصعجيةس جمصثب،كجج جمصثب،كجمص سظرمؤجمصلظل ؤجياجمصاا كؤجداظ ع مججااع
اجموستججيمي،مجببةس جأاظمؤجمص،ظميعجمصذيجدةأجناظأ جموجبثاؤجمصاةخرؤ جس

لايرج فةججلئ اجأص ججفصمجلث غججد   اؤجمص،ظميعجمصات  ؤجج  د2016بظمةجل جشهةجم
جس جدبعد جياج ح جل،ظ جلت ح جمصات  ا ججااعجأقرمجصكح مااحجمصا،ظعا 

جسشث جج جمصاتسنظاجمصفك،لاؤ جعةم جلظ جم ع ثظرمؤد جأس مصاتراظاجمصفياياؤ
رؤسظاجلسظصمجمإلظمرماجياجمصثب،كججسمصثب،كجسمصاتسنظاجمصاظصاؤدججسمصفك،لاؤدجج

  ياجمصاظيؤ  5س ثظرجمص ب.اذما جسع،مي ه دجسأا ؤجموسه جمصذم ج ومةجأر ه جع ج
سم  اجج  س ااح  مب،اجع ج ذلجمص.ئظاجمصاذ ،رة   ل جأسه جمصثبعدجأسجأيجشتص

جياجعصعجج جااع أن،م  مص،ظميع س،ما   مصربةس ج دظصلا ؤجمصاف اؤجأسجموجبثاؤجداظ
مصفنظدظاجمصسظرمؤدجسأنظدظاجمص ،ياةدجسمص،ظميعجوجحدجسمصفنظدظاجمص اجص ج   ج

جسأنظدظاجمصااظ جدهظد جلظعةممصا ظصثؤ ج  جسغاة ظد جأ( جم ا: غاةج مص،ظميعلظ

يظد ؤججمصمةم ججمإل  سماج(جأظ دا جمصثب،ك؛  مص،ظميعا(جج ؛يؤجمصةيعجياجمصاا كؤلن ف
ببةس جأاظمؤجج  م  ج ا،مح ججفعظظةجمصاةما  ظاظ(جم .ظقا  ص  ةمستجسأيجفمةم جصفظل  ؛
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  أنظاداكحجردلاجل جخمتججل جخمتجمش ةم ظاجمصثب،كجسمص اج ةيعج  مص،ظميع
دظإلضظيؤجفصمجع،ميةجمصربةس جع مججدججظجصهذمجمص ةلأناة   مصارظرم خرار  
 مس قاظرج  عجم ش ةم ظا 

لبهساؤجص ياا جس لاا جمصارظرمجعماججمصبيةججتسنؤججلأعةاججفضظيؤجفصمجعصعدجييةجج
ل ،مييؤجلعج  عجمصرظظرةجج  دجس اجلبهساؤياجمصاا كؤمصب ظلاؤجمصاف اؤججمو ااؤجج

  صياظسم    جمخ اظرجسللظمةةجلتشةماقةجع جصسبؤجدظزتجص ةقظدؤجمصارةياؤ جس
جص ب ظمج جمص ا ا اؤ جسمصةمبظلاكاؤ جمصات  .ؤ جمصس،منا ج لكم ج سل هظ د ةميؤ

ج  مصارةياجمصنل،ظيج ج ةرسجلبهساؤ جلرةمج د ياا مص اظ دججخرظيصج ح

س ةمد  جلعجغاةلجل جمصاة ث ؤجدةثةج لقةلجع مجمصب ظمجمصاظصادجلقحجأسا دجج
جمصل،مل  ددجسمس ةمل  دجسظرجؤج لياةلمصاتسنظاجمصاظصاؤ حجمصتظبؤججلعجلةمعظة
جلرةم ج جمصارظرمجمصاف اؤجعماجمو ااؤجج ي،مجدكح مصاتسنؤجدلا اؤج ياا 

ع مجداظنظاجنهظمؤج ص ب ظم مصاظصا س فةمة ظ يا شهة يثةممة ل   ح عظم دبظا  
  مصلظم

 ،يةجمصلا اظاجمص سظرمؤجل جقثحجمصاتسنظاجمصاظصاؤجياجمصاا كؤجج  أ ااؤدظصب ةجفصمجج

إطار إدارة    قظلتجلتسنؤجمصبيةجد  ،مة  دأ،متجأمظمجموسث، جسع مجلةمرجمصنظعؤجج
مفةظجمإلأظرججأاثجج    ص اتسنظاجمصاظصاؤجمصتظضلؤجإلشةميهظ عمالاستمرارية األ

زلظاجص  ة ةججمص اج   اجض،مدطجفظمرةجمو فظمرةجمس اةمرمؤجموعاظت ل   ثظا
مص اججتةلظاججمصس  اب سظا صةمهظجخ ؤجيلظصؤجسلفةثؤجصتسنؤجمصاظصاؤججل جأ جمصا

هظجياجأظصؤجسق، جأيجأةثججيا  مصفنظسؤج ،ظظي جسمصلا اظاججص   يةلهظدجدظإلضظيؤ

مس اةمرج ،يةجج دفظمرةجمس اةمرمؤجموعاظت مساجأ جماا جلةمةغاةجل بثةجد  جج
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سلب.ذةدجسلت ثةةدجس فةظجمصت ،أجمصلةماؤجصكا.اؤجج ؤدججخ ؤجفظمرةجأزلظاجشظل
جلاقظ جج.زلظاصألجمصاتسنؤجمصاظصاؤفظمرةج جمإلأظر جما  إلظمرةججف، اؤجمصج اظ

جدا،جث ججس اةمرمؤجموعاظتم فناظاجصسبؤجفظمرةجمس اةمرمؤجموعاظتججمصذيجم  

 مصلمقؤ جمإلظمرماجموخةىجعماججسججمإلظمرةجمصل اظججد اقاحججدجظمخحجمصاتسنؤجمصاظصاؤ

مصفةججمصابظأؤجدهظجسموظسمرجسمصانتسصاظاججمص سبؤجسججأ ةمممصااقظ جججفاثجم،ضحجد
ردعجججداكح)ججظ هظدجسظسرمؤج ذلجم ج اظعظاموظنمجصلةظجمصااظر ا جياجمج اظعج

جأظنم( سب،يج جفة جأما ظ جمإلأظر جسمفةظ جموعاظتجج  جمس اةمرمؤ مس ةم اساؤ
جج اظجمفةظجج.مصاظصاؤص اتسنؤججسل،مال هظجلعجأ ةممجمصلاحجم س ةم اساؤجمصاظل ؤجج

ذج ب.امصقاظسجيلظصاؤجصهاظجسلةمقثؤجم ل قظتجسجمس اةمرمؤجمصلاحسخ ؤجساظسؤج
جج ي،مقاظسجلةىجمس لةمظجمصثب،كجياج ذمجمصرةظدججي جدهةمججداكحجظسرججسمص ياا 

جمصك،مرث جل  جمص لظيا جمخ ثظرما جدإجةما جمصثب،ك جد ك ا  جمصبية ججلتسنؤ
(Disaster Recovery Plan)مس اةمرمؤجموعاظتجلةةجسمأةةججمخ ثظرماججسجج

ججيةضاظام خ ثظرماجياجم ع ثظرج ذلجسمبث اجأ ج ةخذجج ع مجموقحجسب،م ظ
ججيةضاظا ااا جججسسمضفؤدجلعجموخذجدلا جم ع ثظرججأ ةممجلفةظةسلبظسثؤجج

جصسبؤجمس اةمرمؤججدظإلضظيؤج.ألل جمصناثةمناص ج اكاح ججموعاظتفصمجعصعدج  
جمصث جع  ب،كدجسمصاةي،عظاجمصنل،ظمؤدجسرؤسظاجمس اةمرمؤججدااظر ؤجلاق ا 

ججموعاظت جياججعصعجلتسنؤجمصبيةدجيا جلن ،ىجمصباج ج لومو ص انظ اؤجيا
جموزلظا تجسفظمرةججظعامس اةمرمؤجمو

ج

ج
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 البنك المركزي العراقي

جموظسماجسمإل جمصاة ويجمصلةمقاجمصلةمةجل  جمصثبع جةماماجياجفظمرةججما  ع
جمص اجرةياؤجزلظاجمصامو جمصارظرمجسقة جقظن، ججمص ا ،مجههظ سرظاجيا

سن ظمجج2010(جصنبؤج4سمص ل ااظاجرق ج)ج2004(جصنبؤج94مصارظرمجرق ج)
ج جج2016(جصنبؤجج3شة ؤجضاظ جمص،ظميعجرق ج)

م جةماماججج2004(جصنبؤجج94(جل جقظن، جمصارظرمجرق ج)56أةظاجمصاظظةج)
ص.ظاجص ي،منا ججظمرمؤجص ةلج رفاحجأظماجمصارظرمجمص اجصةمهظجلتظمصليظداؤجسمإل

ظمرمؤجسلظصاؤججف جم.ةلجعي،دظاجأمس،زجص ثبعجمصاة ويججدجسمص ل ااظاجمصبظيذة

جل جلسا، جرأسجمصاظت ججججياجمصاظيؤجج5  سظسزجججج أع مجمصارةمجع مجج

مصارةمجمصمجعةمجقةر  جع مجم م.ظاجدظص وملظ  جججياهظياجمصفظ اجمص اجمرحججج
ل جمصفةجم ظنمجمصا  ،اججججياجمصاظيؤج5ت.ظلجرأسجمصاظتجدبنثؤججفنسججأص ودظي ج

 جسباجع مججاسجقظلتجع ا جظع،ىجميمسدجمف جص ثبعجمصاة ويجمصلةمقاج لاأ
ج ة احج59مصارةمجسأناجمصاظظةج) جقظن، جمصارظرمجص ةلجفعظظة (جل 
ديةمرجل جمصثبعجمصاة ويجسألظجأ جمك، جشترظ ججججمصارةمجس لاا جمص،با

ياجمصلاحجمصارةياجس ك، ججججةصةمه جخثةسسمأةم جمسجلسا،عؤجأشتظصجمصات  ا جج
سمابحجمص،باجبمأاظاجمصهائؤجمصلظلؤججججد(جشهةم جقظد ؤجص  اةمة18لةةج لابه ج)

جسلس مجمإلظمرةجسمإلظمرةجمص ب.اذمؤجمصل اظ 

جمصناظ دج جمص،باجج62)دابتجمصاظظةجياج ذم (جل جقظن، جمصارظرمجآصاؤجعاح
ججةسا ةج:ججسظساؤجمص اجمساجمصياظمجدهظجعبةجمس مل جص ارةمجس اسمصت ،ماجمو

ج جسسسم  د جسظيظ ةل جمصارةم جل،ج،ظما جع م جلفظلا جسمص،با  لا 
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اججمص،باجل ججظناجسمأةجدإص ظاج ظيؤجمصلي،ظجمص اج اكحجعاج  سقاظمسمس اظرما دجج
 ع مجمصارةم 

عةمظج يةمةججإييةجدابتجدة جمي،مجمص،باجد  د(جل جقظن، جمصارظرم64ألظجمصاظظةج)  

جص ةلج جعاح جصاس مجفسخ ؤ جس ةيع جمصارةم ج ة اح جمصثبعجفعظظة ظمرة
ظمرةججفمصاة ويجصابظقا هظجسمصارظظقؤجع اهظجس فةظجمصت ؤجل،مأ جمصال جياجج

جةماماجمص رفافاؤجمصمزلؤجسلبهظججسجعا اظ  جس فةمةجدظص .ظباحجمإلأمصارةمجج
سجأ اج ا،محجل جمصةسصؤجداكحجرأسججأرأسجمصاظتجدإبةمرجأسه ججةمةةجج زمظظة

 لظتجأسجقةسلجأسجلبحجأسجضاظنظا 

جمصاظظةج)    ظأتجص ثبعجمصاة ويجسأناججأييةج  د(جل جقظن، جمصارظرم67ألظ
مخ اظرلج ةسامجس ةخاصجصارةمجلةأ اجأسج)جنةي(جسمصذيج ل،ظجل كا  جج

س ممجل،ج،ظماجسل  ،دظاججف  ججأاثجم  دمر  جمصمجمصثبعجمصاة ويجمصلةمقاجفظس
جسباجع اهظ ج لا  جم   جل جلرةمجمص ا جأ قة جسمأةجأس جل  سمي،مجمصثبعجد

مصاة ويجد ةسامجس ةخاصجصارةمجلةأ اجس وسمةلجدةأسجلظتجل جقثحج
مصةسصؤجص فر،تجع مججواجأسج حجمصا،ج،ظماجسمصا  ،دظاجص ارةمجمصتظضعجج

  إلعظظةجمص ة اح

جمص ةسامج   جعية جمصارةمجس ب.اذ جإلظمرة جلس مجفظمرة جأعاظا ج لاا    دم  
جدا،جاجج سماظرسجمصارةمجمصاةأ اجمصرمأاظاجمصاتسناؤجمصااب،أؤجص 

(جمصا ل يؤجدةأسجمصاظتجس .ظم  دجسقةجأع مجج16س 14)  ا جقظن، جدظس قبظاجمصاظظ
بمأاظاجص ثبعجمصاة ويجمصلةمقاجج  2004(جصنبؤجج94قظن، جمصارظرمجرق ج)

(جص ارةمجمصاةأ اجس اجج33س 31س 30فع.ظاجأسج لةمحجل   ثظاجمصا،مظج)
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 تصجمص ة وماجم ي اظناؤجسم ي اظ جوشتظصجعسيجب ؤجسقا،ظجم س قاظرجج
ج جسعصعجوجحج اكاب  جسمسعجسمصابظينؤجياجمصن، ججل  لاظرسؤجأعاظص جداكح

جةماجقاظياجمك، جمصارةمجمصاةأ اججفيجةميظمجمصلاحجدفس ذصعججدججمصارةياؤ

عصعجصفر،ص جع مجأيجل،ج،ظماجس ،صاجلنتسصاؤجميجل  ،دظاججدج  أةيظ  يا
 ص ارةمجمصذيج ظ جملظناجل جعسو جج

س يةمرجمصسهظزججفل جم جةماماجمص اج ل ثةجضا جعا اظاجمصافظي ؤجع مج  
أاثجأجظزجقظن، جمصارظرمجج  دجةماماج ر.اؤجمصارظرمفمصارةياجسسال  جج

مججفصجقةج تظيج د حج ثاةةص ثبعجمصاة ويج ر.اؤجميجلرةمجملظناجل جلاظ

 جاس ك، جمص ر.اؤجل جخمتج لا  دمصاةرجياجسالؤجسل ظنؤجمصسهظزجمصارةيا
 ارةمججصسبةسرجقةمرجفص ظاجمص ةخاصجج  دسباجل جقثحجلس مجفظمرةجمصثبع

(جل جقظن، جمصارظرمدجسدرةسرجقةمرجمص ر.اؤج رثحجج13مصمجمصاظظةج)  س بظظدظإل
جمصارةمجم  جمص اجمتظمهظ جقظد ؤج دس  تظى دظسا  دظأ ؤ قظن،نظ  أعاظت سغاة

عاظتجمص اجمتظمهظجمص،باجس ذصعج ةيعججااعجمصيا،ظجع مججص   ثا جدظس قبظاجمو
ظميباجج  مص رةمجياجل،ج،ظماجمصارةمجسمصفس،زماجمصانظعةةجدظص ب.اذجصرظصحج

س ك،  ل،ج،ظما مصارةم لفربؤ ل  مصفسو سمصثاع سيظا  صةم،ن     دمصارةم
 دظس قبظاجمصا،ج،ظماجمصا ل يؤجدة  جعيظرما 

(جج68أاثجدابتجمصاظظةج)  دجةماماج  احجص ارةمجمص ر.اؤجمص ،عاؤف بظصعجج اظجج
ل جقظن، جمصارظرمجمس،زج ر.اؤجمصارةمجديةمرجل جلظصكا جدلةجل،مييؤجمصثبعجج

 سدبظا  ع م أ ا مصاظصكا     نهظا عا اظ   أ،عظ  فصلةمقاجع مججمصاة ويجم
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قظمجمصثبعجمصاة ويجمصلةمقاجياجدةممؤجعظمجيةججيججدلظجدتر،صجضاظ جمص،ظميعأ
د ،قاعجعيةج ةسامجمصاة ؤجمصلةمقاؤجصااظ جمص،ظميعجمصارةياؤجلعجمصهائؤجججج2018

(ج6ل،زعؤجع مج)ججدقاظ جسمجبثاظ جم(جلرةيظ جعة44ص اج ا ج)دجممصاتسنؤجص اة ؤ

(جية جصارةمجج16(جلرةمجل جمصي ظ جمصتظصجس)22لرظرمجأك،لاؤج)
ةممجمصثبعجمصاة ويججأ جظاج ةسامج ذلجمصاة ؤجمن مقظجل جسمجثظاجس ججأجبثا

جياجقظن،ن  صااظ جمس يةمرجمصي ظ جمصارةياجججدمصلةمقاجمصابر،صجع اهظ
مصارةياججججسزمظظةجمصقيؤجد جسس،مجمك، جص اة ؤجظسرج ثاةجياجأاظمؤجمصي ظ 

جمصساه،رجد  جثيؤ جمصاهةمؤج)جدس لومو جأقنظأجمص ظلا  جصكحج1س ك،  جظمبظر )

لظجعا اؤجظيعجمص ل،ماظاجص ارظرمجي ك، جأججد(جظمبظرجل جمص،ظميع10000)
لظجمو قةجل جأججدياجمصاظيؤج51(جل ا، جظمبظرجيةقحجج100)جص ،ظميعجمص اجلثظص هظ

س تاعج ذلجمصاة ؤجصةقظدؤجمصثبعجج ججياجمصاظيؤجج25(جل ا، جظمبظرجي ك، ج100)
جمص.ر اؤجج جمصاظصاؤ جدظصي،مي  جمصثبع ج وسظ جأاث جسمصاك ثاؤ جمصااةمناؤ مصاة وي

ج سمصفنظدظاجمصت ظلاؤجمصنب،مؤ ج

 ذلجلظرسجمصثبعجمصاة ويجججج2010عظمجذججابيااظجمتصجمإلجةماماجمص  ثاياؤدجي

جج اا جص ةلجمصف.ظلجع مجأل،متجمصا،ظعا جسأي، جمصانظماجمصيظن،ناؤجججةمامإل
أاثجيةلجمص،بظمؤجع مجعةظجل جمصارظرمججججسصااظ جسملؤجمصارظرمد
 ة احجسريعجججفعظظة(جلرظرمجسقةج  ج9د  تج)ججخمتجمصلاةةجسب،ماجموخاةة

لن اةةججججصةقظدؤججداكحجأثالاجس تاعججججأظصاظ ج لاحججججد(جلرظرم6مص،بظمؤجع ج)
لظجمصا ثياجل جمصارظرمجييةج  جم تظعجقةمرججأجج جل جقثحجمصثبعجمصاة ويجمصلةمقا

س بظصعجججدأةج ذلجمصارظرمجلبذجي ةةجأ،م ؤجس مومتجقاةجمص ر.اؤ ر.اؤجو
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س بظصعجلرةمجج  د ةسامجلرةمججنةيجفنيظعلجل جخمتججلرةمجسمأةج  ج
       ةلج ر.ا  مصيظن،ناؤجص  مإلجةماما فتجمص،بظمؤجدظن  ظرجم ن هظاجل ج

 البنك المركزي الُعماني

نائجلاةس جن ظمج ةلا جمص،ظميعجمصارةياؤجدا،جاجمصاةس،مجمصن  ظناجرق ججأُ 
س  جفجةماجدلضجمص لةمماجع مججدجج1995  لظرس  26مصرظظرجد ظرمخج  9/   95

ظناججاجيا أا  أ  لس م لفظي ا مصثبع مصاة وي مصلُ    2000مصيظن، جياجعظمج
  مصانتسصؤجع جفبةمرجمص ،ميحجمصاب اؤجصب ظمجمص ةلا جع مجمص،ظميع ،جمصن  ؤجج

 .مصارةياؤدجيإ جمص سبؤجمإلظمرمؤج اجمصانتسصؤجع جفظمرةج ذمجمصااةس 

ظمرةجسرقظدؤجمصثبعجمصاة ويججإلببةس جن ظمج ةلا جمص،ظميعجمصارةياؤججمتاعجج
جمصافظي ا جلُاظنا فظمرمظ  سلظصاظ  مص جلس م جسمفةظ جإلظمرةجج د جمصلظلؤ مصناظسؤ

سص ثبعجمصاة ويجس  ؤج اكاحجج  دل،مرظجمصربظظم ج  مس قاظرمصربةس دجس ااحجج
.اجمصارظرمججظجل جل،ظ.اجمصثبعجمصاة ويجسل،  ك، ج صسبؤجإلظمرةجمصربةس دج 

جعصعجج .عاظامو ج ظ  ج  اظ جريانهظ جل  جمج اظعظاجصسبؤجمإلظمرةجدةع،ة  لية
مس قاظرجل،مرظجج  س  ،صمجمص سبؤنبؤدججع مجأ ج يحجع جمج اظعاا جياجمصدججضةسرمظ  

 ث  جلا جمص،ظميعجمصارةياؤجسمص ،ميحجمصرظظرةجدا،ججةصيظن، جن ظمج مصربةس جسييظجج

مل ثةجلاةس ج ةلا جمص،ظميعجأأةجمصلبظبةجمصةيانؤجص افظي ؤجع مجمصقيؤجياجج
جل جشثكؤجج مصب ظمجمصارةياجس لوموجمإلس يةمرجمصاظصا جس ،ججواج  م سوأ

أاثجمهةمجمصااةس جفصمج ،ياةجمصفاظمؤجص ا،ظعا جص   اؤج دمولظ جمصاظصا
جمنظعةجع مج فيا ج اجمصي ظ ججمصنملؤجمصارةياؤجسمصقيؤجي لتظأةجلفةظةجلاظ

 .مصارةيا
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 :ي  اقحجياججمصارةياؤججمص،ظميعججع مجمص ةلا جججألظجيااظجمتصجلبظيع

عبرةجأسظساجسجواجله جل جشثكؤجمولظ جمصاظصاجص ةسصؤجمصذيجمي،مجج  1
 :ع م

ج فيا ج - جأجح جمص،ظظي جل  جمصاة ويجصاسا،عؤجل  جمصثبع أظما
جمص ،ميحجمصارةياؤد ج .لاح جخمت جم س يةمرجمصاظصاجل  ججس لومو

 .رشظظمادجمصةقظدؤجسمإلشةممجسغاة ظمص لظلا دجمصي،معةجسمإل

مل ثةجن ظمج ةلا جمص،ظميعجمصارةياؤجباظمجألظ جفضظياجياجأظتجج -
جمصارظرم جأأة جمصي ظ جججد لقة جمس يةمر جع م جملاح سدظص ظصا

ج"ب ظرججمصارةياد جيئؤ جلرظصح جأاظمؤ جفصم جمصب ظم سمهةم
ج"عسيجمإلمةمعظا جأس ججمصا،ظعا " جمصر اةة" ج ل ثةجمصبيةمؤ مص ا

ص  اةرجياجأظتج لقةجمصارظرمجسعصعججججمو قةجعةضؤمصاةمفؤجج
عثةج ةسامجن ظمجظيعجم ااوجدظصنةعؤجسمص.لظصاؤجص سباجأةسثجأزلؤجج

 .ياجمصنا،صؤجمصبيةمؤ

مص ةلا جداكحج  يظياجصسااعجمصا،ظعا جص  عجمص،ظميعجمصان فيؤججججم  ج ،ياة  2
  رس،مسمصات  ؤجص    اؤجل جقثحجمصب ظمجسظس جأمؤجج

مصب ظمجمصارةياجل جخمتج ل،مضجمصا،ظعا جظس ججججمنظ  جياجمس يةمر  3
 . ةخاةجعبةج لقةجأأةجمصارظرم

جأأةجمصارظرمجفصمجمصارظرمجج  4 جعةسىج لقة جل جخ ةجفل ةمظ مي ح

 .موخةىج
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جمص.ةصجص ارظرمجمصا .ظس ؤجموأسظمدجص  بظيمجع مججما  5 ج كظيت ا 
جثي جزمظظة جسدظص ظصا جمص،ظميعد جل  جمصات  .ؤ جمصساه،رمون،م    يا ؤ

 .مصارظرمجخظبؤجمصر اةةجلبهظ

جلن يحجقظي ج  6  ف،محجعااج ل،مضجمصا،ظعا جل جمصفك،لؤجفصمجن ظم
جل ج ةخ صكب  دع مجأسظسجمص فراحجمصانث ج مصفك،لؤجياججحج جمابع

 .أظصؤجموزلؤ

  مصفك،لا  سمصااظ ج  مصارةياؤ  مص،ظميع  ظلا ج ن ظمل جنظأاؤجأخةىدج  جفناظاج
 ل،مضجمصا،ظعا جل جمصفك،لؤجفصمجن ظمجلن يحجقظي جل جأجحج ف،محجعااج

فعمجمر ةاجج –لكظ ج ةخحجمصفك،لؤججإلف جأن جدظ  دع مجأسظسجمص فراحجمصانث ج
 فيا جم س يةمرجياجمصب ظمج/جأسجدجسعصعجدهةمجياجأظتج لقةجلرةم  –عصع

 .داظج جم لظرلجلعجلظج  ااب جق،منا جسص،ميحجمصب ظم  صفاظمؤجلرظصحجمصا،ظعا ج

 سق،منا ج  شةسأج  ع م  لثبا ن ظم  مصن  بؤ    ثعدجيمصب ظمجمص ةلاباألظجيااظجمتصجج
  ع م مصاثبا مصانث ج مص فراح قظعةة دظس تةمم دمصفةث سق،  قثح سمضفؤ
سياجأظتجعةمجليةرةجمصارةمجع مجمإلم.ظاجدظص وملظ  جمصا اق ؤجج   لفةظة  للظماة

مإلم.ظاجدظصا ظصثظاجد،مس ؤجن ظمجللةج ياجسةمظجمصاثظصغجمصان فيؤجص ا،ظعا جم  
 .صهذمجمص ةل

  مصيظن،ناؤ  ن اؤمو  ل ج  جوا  ه،دجيمصارةياؤ  مص،ظميع  ةلا ج ن ظم  يظن، جدظصبنثؤجص
جس ددظصن  بؤ جل ل يؤ جق،منا  جموقرمم اا  جسأن،م جج دظصفة ص  ل،ماظا

مصا  ،اج   ا هظجسأة جأنظاجم ص وملظاجسفجةماماجج  (مص،ظميع)م ص وملظاجج
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  مصي ظ   ل ج  مصارظرم  فيمس   كظصا  ل ج  جوا   ف،مح  ع م  ملاح   اظ  .مص ا،مح
 .مصارةياج  مصي ظ   فصم  مصفك،لا

صب ظمج ةلا جقظن، جخظصججرججةييةجب  دص ،ظميع  مص ةلابا  مص  ظا   فةمةيااظجمتصجج

جمصان فيؤجسمص اةجلن فيؤجج جمص،ظميع جمصن  بؤدجس فةمة مص،ظميعجمصارةياؤجيا
جسليةمرجمصاثظصغ جل،ظ جسدكحجلرةم ص    اؤ س ك، جدجمصان فيؤجمصةيعجصكح

مص،ظميعجلت  ؤجص  ل،مضجفعمج ظنتجسظميعجفظخظرمؤجسأنظدظاججظرمؤجسسظميعج فتجج
ئاظناؤجسسظميعجمصالظشظاججسببظظم جف   مص  اجسسظميعجوجحجسسظميعجأك،لاؤد

جمصني جج جمصثبعجمصاة وي جسمث غ جسظميعجأخةىجماك جأ جمفةظ ظ مص يظعةمؤجأس

 .اظناُعلايرجج  20,000ص نةمظجج  موقرمجمصفظصا

 سلطة النقد الفلسطينية 

مس سظدؤجص   ،رماجمصةقظداؤجسمصان سةماجع مجمصنظأؤجمصارةياؤدجقظلتجس  ؤجج
ج)مصبية لتخةم  د ةسام قن   جسم بمه  Recovery andمص لظيا

Resolution Divisionجد جمصين  ج ذم جمُلبم جسملؤجج(دجأاث ظصف.ظظجع م
سمس يةمرجمصسهظزجمصارةياجل جخمتجضاظ جمس اةمرلجد يةم جسظظي. جسخةلظ  جج

ياجأسقظاجمصاةةدجسعصعجدااظ جيلظصاؤجخ طجمص لظياجصةىجمصارظرمجس ب ا ج
  سمس تةممجأظسماجم بمأظاجمصارةياؤعا اؤج  ثا جمإلجةماماجمص رفافاؤجج

  س  ؤجمصبية  قظن، جأأكظمججصرمأاظاجمصااب،أؤجصن  ؤجمصبيةجدا،جاججمص.لظصؤجسي جم
 مصبظيذم  ج اظجمهةمج ذمجمصين جفصمج فيا جلظجم ا:مصارظرمججسقظن، جج

مصف.ظظجع مجسملؤجسمس يةمرجمصسهظزجمصارةياجسمس اةمرمؤجأعاظص دجج - أ

 مصا،ظعا  سأاظمؤجأل،متجج
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 سباجمآلثظرجمصن ثاؤجع مجمصب ظمجمصاظصاجسم ق رظظجياجأظتجياحجأأةجج   -اج
 مصاهاؤ ن ظلاظ (   ثب،كمصارظرم )خر،بظ  مص

ل،متجمصلظلؤجداظجمااحج ت.اضجم ع اظظجع مجم ل،متجمصلظلؤججأاظمؤجمو -اج

 صةىج  ثا جم بمأظاجمصارةياؤ 

  لوموجثيؤجمصساه،رجدظصسهظزجمصارةيا ج -ثج

دجي ل ثةجؤجمإلجةماماجمص رفافاؤجسم بمأظاجمصارةياؤساظسيااظجمتصج
ج جص ااظ حججمإلمصناظسؤ جمصاثكة جدظص فةمة جمصبية جس  ؤ جصةى جمصا ثع جمصلظم أظر

 ةممجس  ؤججأسمصرل،دظاجمص اج ،مجههظجمصارظرمجسللظصس هظجداظجم ،مي جلعجج

ظسماجم جةماماججأمصبيةدجدظإلضظيؤجمصمجداظ جمصااظرسظاجمصا ،قلؤجعبةج  ثا ج
جمصناظسؤجل جثمثؤجير،تججمص  رفافاؤجسم بمأظاجمصارةياؤ ج  ك، ج ذل

 ع مجمصبف،جمص ظصا:

جمصارظرمجج • جصةى جسمصرل،دظا جمصااظ ح جم  اظم جموست: مص.رح
جع اهظ  افةظماججد أاث من لةل  ذم مص.رح سةظم  صسمص لةم

سمصاتشةماجمصن ثاؤجمص اج قاةجمن ثظلجمصاةمقثا جس نظعة  جياجم   اظمجج
جمص ،ثا ج جمجةماما جمصم جدظإلضظيؤ جسمصرل،دظاد جص ااظ ح مصاثكة

 سمص ،مبحجمص.لظتجداة جمصياظمظجسمصااظ حجمصةقظداؤ جج

  دجم اقحج ذمجمص.رحجدظإلجةمامامص.رحجمصقظنا:جم جةماماجمص رفافاؤ •
جد جصةىجظ س ةم اساظا جسمصرل،دظا جمصااظ ح جصالظصسؤ مصةقظداؤ

مصارظرمجل جخمتجعا اظاجمخ اظرجسمس تةممجم جةماماجمص رفافاؤجج
    سييظ  ص يظن،    داظجم بظساجلعجمصرمأاظاجمصااب،أؤجصن  ؤجمصبية
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جمإلبمأظاجمصارةياؤ • جمصقظصث: جمص.رح جأاث جمص.رحججد ج ذم مُلبم
صاؤجصمنهاظرجضا جالظصسؤجمصارظرمجمصالا.ؤجعماجم أ اظصاؤجمصلظد

جم بمأظاجمصارةياؤجج جمااحجل،جثظاج  ثا  مجةماماجلفةظةجداظ
جسخ ،م هظ جج

مصكا جمصاثكةجع جج ذلجمصناظسؤجفصمجمصانظ اؤجياجج  ثا ججج هةمجس  ؤجمصبيةجل ج
سج  ،ر ظجقثحجأ ج تثةجأمصااظ حجسمصرل،دظاجسمص ي احجل جمأ اظصاؤج كةمر ظجج

 ة ،رجمص،ضعجداكحجمرحجفصمجججع مجمس اةمرمؤجعاحجمصارةم جسياجأظصؤ

سدظص لظس جلعجمصلةمةجل ججج ي،مجس  ؤجمصبيةدججملكظناؤجمس اةمرمؤجمصارةمعةمج
جمصارةمججصجمص. ن اباؤجاتسنؤظصموأةممج)  جد ر.اؤ ااظ جمص،ظميعجلقم (

جم اجدظصاكحجمصذيجماا جأاظمؤجأل،متجمصا،ظعا جسدةقحج ك .ؤجلاكبؤ ج سيااظ
جذ ،رة:ل ترظ جع ج حجيرحجل جمص.ر،تجمصا

 ججم  اظمجمصااظ حجسمصرل،دظاجصةىجمصارظرمجسمص لةمجع اهظ: (1

 فةمةجمصااظ حجسمصرل،دظاجياجلةمأحجلثكةةجسمصنا ةةجع اهظجقثحجف جعا اؤجج
ع مجس  ؤججججتسجثأبمهجسمصالظصسؤجج .ظقاهظجص فةجمصذيج رثحجيا جغاةجقظد ؤجصإل

جس ج يباظ هظ جصابهساظاججأمصبيةج  ،مة ظسم هظجع مجلةمرجمصنب،ماجمصنظديؤجس ثباهظ
 قةج ب ااظ جلثباؤجع مجمصب ةةجمصان يث اؤج)مصةقظدؤجمصاثباؤجع مججألةمجلؤجرقظداؤجج

ججس  ؤجمصبيةسلرظظرجمصال ،لظاجمص اج وسظججمصةقظداؤججظسماججمصاتظأة(جس  ،مةجمو
جس ف ،يجع م ججدال ،لظاجعماجب ؤجياجمص،قتجمصابظساجسعماجج،ظةجعظصاؤ

د ف ا هظجس .ناة ظجسمصتةسججججس  ؤجمصبيةي،مج لل ،لظاج ااؤجسن،عاؤجدفاثج
جأكظمجلهباؤ ةد
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عا اؤجمصاةمجلؤجمصةقظداؤجصةىجس  ؤجمصبيةجع مجمصلةمةجل جمصلبظبةجج   اا ج
  جمصاتسنظاجمصةسصاؤجمصالباؤججأمصا ،مييؤجلعجمصاثظظبجسم رشظظماجمصرظظرةجع جج

دظصةقظدؤجسم شةممجع مجمصارظرمجس اج هةمجمصمججاعجمصال ،لظاجمصب،عاؤجج

ظمرةج  عجفمججمصارظرمجس ياا جقةر هظجع    ،مجههظسمصكااؤجأ،تجمصاتظأةجمص اجج
سجأ مج سبثهظجل جخمتجمصف، اؤجس اك ؤجمصةقظدؤججأمصاتظأةجسمصنا ةةجع اهظج

يااظجم اجقظياؤججس   ا جسسا،صؤج ظيا  دةأسجلظتمصةمخ اؤجمص.لظصؤجسمأ .ظظجمصارظرمجج
 :دلبظبةجعا اؤجمصاةمجلؤجمصةقظداؤ

  (CAMELSمص . اشجمصااةمناج) يظرمةجمصىجج -

جمصاك ثاؤ - ج مصةقظدؤ ج)ل   جمصةقظدا جمصاتظأةج –مصارةم - ل  
     سلر.،يؤجمصاتظأة(

 مصك اؤ ج  م أ ةمزمؤ  مصةقظدؤ -

 لرظظرجمصال ،لظاجسمص يظرمةجمصةمخ اؤجسمصتظرجاؤ ج -

ج - جمصى ج ربا  جمصةقظداؤج)ن ظم جمص ياا  سلر.،يؤجج CAMELSن  
 مصاتظأة( 

ج  ثبمجس  ؤجمصبيةجمصلةمةجل جمصاتشةماجسمصافةظماج)لتشةماج نذمرججمإل اظ
جمص.ة جمصةقظداؤجياججEarly Warning Index-مصاثكة  فةمةج(جمص اج قاةجمن ثظل

صمجسب جل   ثظاجفضظيؤججلاظ حجسبل،دظاجلرةمجلظجياجسقتجلثكةدجدظإل

مص ،ثا جسمص ،مبحجداة جمصااظ حجسمصرل،دظاجسدظص ظصاجمصانظ اؤجياجمخ اظرجج
جص الظصسؤ ج جمصابظسا جم ا:جج مإلجةما جلظ جمصاتشةماجسمصافةظما جأ   سل 

ل،مأ جدجسج،ظجمص ة ،رجم ق رظظيجدجس اساظاجمصبا،جمصنةمعجسمصا.ةأجمس ةم
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جمإلظمرمؤ جمصةقظدؤ جيا جسمصال  جمصا .ظاججد جفصم جمص،ب،ت جع م جمصيةرة عةم
مص لةضظاججدجسأسج جمصير،رجياجفظمرةجمصاتظأةدجسج،ظججسمصنسماجسمصا،ظ.ا ج

جخظرججمصااومناؤ جج،ظةجموب،تدجسمصاهاؤجياجدب،ظ دججشحجمصنا،صؤجدجس ة ،ر

ج م أ اظتجسمص شجمصةمخ اجس

ج) (2 جمص لظيا جمص رفافاؤججRecovery Plansخ ط جسمإلجةماما (د
(Corrective actions tools:) 

 سواجل جعا اؤجمصاةمجلؤجمصةقظداؤجمص اج ب.ذ ظجس  ؤجمصبيةدجم  جمص ة ةجل جسج،ظجج
سيلظصاؤجخ طجمص لظياجسم س لظظةجصةىجمصارظرمدجسفجةماجمص ياااظاجمصةسرمؤجج

ة ةجل ج فةمقهظج)ع مجموقحجسب،مظ (جلظجص جم ةأج  ،رماجل ا،سؤجع مججصهظدجسمص 
ج ااحجعا اؤجمص في ج)دظس تةممجج نا،عججأعاظتجمصارةمجس اكحجل كا   ج اظ

 Recoveryأظسماجمصةقظدؤجمصااةمناؤجسمصاك ثاؤ(جمص في جل ج ةمداةجمص لظياج)

measures)جياجمص،قتجمصابظساج)لقحج خ طججمصااكبؤجسمص اجماك ج ب.اذ ظ
مس لظظةجرأسجمصاظتدج ل ا جدلضجخ ،أجموعاظتدج اك ؤجم ص وملظادجسمصف.ظظجج

 ع مجلرظظرج ا،محجلن يةة   ( ج

،ضعجخ ؤجلفةظةجسقظد ؤجص   ثا جص ارظرمججياجساظ جآخةدجقظلتجس  ؤجمصبيةجد
جمصناظسؤجج جل  جم ست جمص.رح جيا جسمصرل،دظاجمصاثابؤ جمصااظ ح ج ،مج  مص ا

أاثج هةمج ذلجمصاةأ ؤجمصمجع،ظةججججداجمص رفافاؤجسل ظدل هظج ةسظسجصإلجةمام
جمآلل جسمصن ا  ج جم جةماماجص ،ضع جصمصارةمجمصتظضعجصهذل ك، جسن ةم 

م جةماماجمص رفافاؤجعثظرةجع ججواجلكاحجصلا اؤجمصاةمجلؤجمصةقظداؤجيظن ج جج

ظسماجمصان تةلؤجججةماماج رفافاؤجس ااؤجظس جم ع اظظجع مجموإماك جمصثةاجد
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مصةقظداؤجسمص اج نلمجمصمج فةمةجمصااظ حجسمصرل،دظاجياجلةمأ هظججججياجمصابهساؤ
جعصعجج مصاثكةةجس ي،مجد اتصجلنثثظاجمصااظ حجس يا جلةىجأةم هظدجسم  جدلة
مخ اظرجم ظمةجمصابظسثؤجصالظصسؤجمصااظ حجسمصرل،دظاجياجمص،قتجمصابظساجص سباجج

  مص ة ،رجمصت اةجياجسضعجمصارةم

(جل ج53 ظأتجمصاظظةجرق ج)أدجييةججم جةماماجمص رفافاؤظسماجأيااظجمتصجج
جصنبؤج9قظن، جمصارظرمجرق ج) جل جم جةماماجمص رفافاؤججج2010( مصلةمة

 جعصعجلبحجس  ؤجمصبيةججأمصااك جم تظع ظجصالظصسؤجمصااظ حجصةىجمصارظرمجأاثجج
 جأظمةجمصابظسثؤجص ثالؤجمصااظ حجسأةم هظدج اظججمصكظياؤج س تةممجموججمصرمأاظا

صاظظةجمصااظرجمصاهظجقةجسافتجصن  ؤجمصبيةجمس تةممجمصفك جمصاهباجياج فةمةجأيجم
ل جم ظسماجمصان تةلؤدجم جم جعصعجمسجةجمصفظجؤجص  ،مةج ذلجمصناظسؤجص  ة ةجج

جل جمس اةمرمؤجسثثظاجمص  ثا جع مج ظيؤجمصارظرم 

جيظن جماك ج ة ااجل،جثظاج  ثا53سييظ جص اظظةجرق ج)  ج(جمصااظرجفصاهظجمعمل
جثمثج جمصم جمصارةياؤ جم بمأظا ج  ثا  جس/أس م جةماماجمص رفافاؤ

جلن ،مظاجسييظ جص  ظصا:

جقظن، ج -جأ جيا جمص،مرظة جم أكظم جل  جأمظ  جلتظص.ؤ مصان ،ىجم ست:
جمصيةمرماجمصرظظرةجج جأس جمص ل ااظا جأس جم ن اؤ جأس مصارظرم

 داي اظل جج

مصان ،ىجمصقظنا:جلاظرسؤجمصارةمجوعاظتجسناظأظاجغاةجآلبؤجج -اج
 اةجس ااؤ سغج
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جمصارةمججمصان ،ىجمصقظصث:جمو -اج عاظتجسمصااظرسظاجمص اجمي،مجدهظ
ثةا أس س تثة داكح س ثا ع م مل،مت مصا،ظعا  مس  اكح  هةمةم   أ

 ع مجمصي ظ جمصارةيا جج

سظساجياجمصان ،ما جم ستججأ ُلبم لةأ ؤ   ثا  مإلجةماما مص رفافاؤ داكح  
قظصثجيه،جن اسؤج س اةمرجمصارةمججلظجمصان ،ىجمصأسمصقظناجمصااظرجمصاهاظجمعملجج

سلاظرس  جصإلعاظتجسمصباظأظاجياجمصان ،ما جم ستجسمصقظناجسصك جداكحجأظظج
جةم  لاظ م،جا ع م س  ؤ مصبية مصةخ،ت يا لةأ ؤ ل يةلؤ سمصا اق ؤ يا  

   م بمأظاجمصارةياؤ

سج جمصير،رججأ ج ك، جم ظمةجمص رفافاؤجمصات ظرةجلرااؤجصالظصسؤججأمساج
ظماجمصارةمجدظصتر،صجسمعظظةجمصارةمجمصمجمص،ضعججأمصاك ا.ؤجس فنا جج

 :ل جسمصن ا جدظصنةعؤجمصااكبؤ جماك ج ينا جم جةماماجمصةقظداؤجمصممآل

   ( ؤفصوملاقحججأقحجرسااؤجسأةمؤج)جةماماجمومإل-أ  

  صوملاؤ(ف قةججأمصفةمؤج)  جةماماجرسااؤجل رظعةةف  -ا

 (   Severe procedures)  جةماماجرسااؤجأظظةف -ج

 :جم بمأظاجمصارةياؤ (3

 نظ  جم بمأظاجمصارةياؤجياجخةلؤجرسظصؤجس  ؤجمصبيةجل جخمتج ت.اضجج
جع جمصارظرمجمصالا.ؤج)مصا لقةة(جع مج يةم ج ج ب ج مآلثظرجمصن ثاؤجمص اجقة

شاحجأاثجماك جأمصتةلظاجمصارةياؤجص ساه،رجسع مجم ق رظظجمصلظمجدب ةةج
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مصسهظاجمصةقظداؤجج لةم جم بمأظاجمصارةياؤجدةنهظجم جةماماجمصا تذةجل جج
 ص  ةخحجسمظمرةجأظ اجمص لقةجصةىجمصارظرم 

بمأاؤجقظد ؤجص   ثا جسل،ث،قؤججف لاحجس  ؤجمصبيةجع مج ،ياةجمس ةم اساظاجج

)م    ة اا م سص،مظا سييظ  صال اظا ل    ةع مجلن ،ىج حجلرةمجع مجأة
ضابهظ لةى مصفظجؤ ص ،ياة مبمأظا صارةم للا  دبظا  ع م لن ،ى 

 م  ااؤجمصب ظلاؤجصذصعجمصارةم( ججمصاتظأةجس

ج ج بظك ج سظساا جأشةأا  جياجلةأ ؤجم بمهججأل  جلرةمجلظ جسضع جح
عمج ظ جمصارةمجملظناججف جمصاةأجم ستجملبمجد فةمةجيااظججأأاثجج  دمصارةيا

 قةجأبثحججأ جمصارةمججأسججأسجظخحجياجلةأ ؤجمصلنةجمصاظصاججأل جشحجمصنا،صؤجج
ظماجسمصبناجمصةقظداؤجمص اج اكحججعةضؤجصذصعجياجمصيةماجمصلظجح جدلضجمصافة

 مصفةسظجمصةناظجمصايث،صؤجماك جمس تةملهظجص فةمةج ذمجمصاةأجلقح:

ل   ثظاجم أ .ظظجدكااظاجلبظسثؤجسعماجج،ظةجعظصاؤجل جرأسجمصاظتجج   -1
 س ذصعجمصنا،صؤ 

  ،يةجمصا،مرظجمصابظسثؤجصياظسجسلةمقثؤجسمظمرةجمصاتظأة ج -2

 ل جسس ا  آعاظتجداكحججلاظرسؤجمو -3

سج  عجمص اجسا  ججأمصاةأجمصقظناج ،جعةمج .ظمؤجم جةماماجمصا تذةجل جمصارةمجج
م تظع ظجص فةجل جمأ اظصاؤج لقةجمصارةمجأاثجمساج ياا جعصعجس ،ثاي جداكحج

 جاة 



منظومة حل ا�زمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: ا�دوار و ا�هداف

61

منظومة حل األزمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: األدوار واألهداف   

 

59

م تذا س  ؤ مصبية مصيةمر د،ضع مصارةم ضا  م بمأظا دبظا  سياجأظتجج
ماجمصا ظأؤجياجقظن، جظسن جماك جمس تةممجموإع مجم جةماماجآن.ؤجمصذ ةجي

ظسما مخةى ل لظرم ع اهظ ظسصاظ  يا  أمصارظرمجسمصثفثجياجملكظناؤج  ثا ج

 جعصعجماكحج فةيجقظن،ناج سظلج  ثا جيلظتجأأظتجعةمجم ظأ هظجياجمصيظن، جم جج
ج جعصعد جل  جدظصةغ  جم بمأظا  جفصب ظم جمس تةمم جمص ةلجل  ظسماججأ 

ظةجياج ذلجمصناظسؤجسمص اج اججم بمأظاجمصارةياؤج ،ج فيا جم  ةممجمصافة
 جمصهةمجم سظساجياج ذلججأ ةممجسرسظصؤجس  ؤجمصبيةدجأاثججأنظدلؤ مبم  ل  

مصاةأ ؤج ،ج فيا جمس اةمرمؤجم عاظتجم ق رظظمؤجمصاةسرمؤجمصايةلؤجل جقثحجج

 مصارةم 

 يااظجم اجقظياؤجدظوظسماجمصا لظرمجع اهظجإلبمهجمصارظرم:  

:ج ن تةمج ذلجم ظمةجدهةمج ف،محججواجج ،ياةجلا ةيجل جمصي ظ جمصتظص -1
سج ظلحجمعاظتجمصارةمجمصمجلا ةىج  ،يةجصةم جمصةغثؤجسمص ة احججأل ج

مص وملظاجج  أسمن يظتجسظميعجج  أسب،تججأسه جمسججأمصمزلا جسمااحجعصعجشةماجج
 ( P&Aظمةجل جخمتج يباظاجمصاةماجسمصا ج)سم  ج ب.اذج ذلجمو مخةى 

مصثبعجمص سناةيجياجج أظمة   تةمن (:ججBridge bankمصثبعجمص سناةيج) -2
أظتجعةمج ،يةجلا ةيججظ وجل جمصي ظ جمصتظصجدفاثجم  ج ف،محجدلضجج

مصمجس  ؤجمصبيةججمصتظضعجصإلبمهججسج ظلحجمعاظتجسناظأظاجمصارةمججأ
ل،متجأك،لاؤجص اكا جمصارةمجل جم س اةمرججأسقةجم   اجعصعجضخج

مبةرجج  عاظص جسناظأظ  جصفا جممسظظجمصاا ةيجمصابظسا أياجلاظرسؤج

 ظمةجمصاةماجسمصا  أمصثبعجمص سناةيجضا جج
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جمصةمخ اج) -3 جموbail-inم نيظع ج ذل ج ل رظصجخنظيةجج(:ج ن تةم ظمة
مصارةمجمصا لقةجسمعظظةجرسا   جدظس تةممجمصارظظرجمصذم اؤجص ارةم جج

سج ت.اضجقااؤجلنظ اؤجأا ؤجم سه جس/أسجقااؤججأسدبظا  ع ا  م   ش ا  

جمصااا،نؤجل ظصثظ ه ج سج ف،م هظجمصمجأي، ججأل ظصثظاجمصايةضا جغاة
أسص،مظاججل كاؤ دهةم مس لظظة مصانة مصاظصا ص ارةم أخذم  دلا  م ع ثظر  

 ص ا ظصثظاجعبةجمصلنةجمصاظصا   مص ،زمع

جمصفك،لا -4 جمو(Bail-out) مص ةخح ج ذل جس  اقح جم : جداخ ل،متججظمة
جمصانةجمصاظصا جج جأ جفمصفك،لاؤجص ارةمجمصا لقةجدهةمجمس لظظة  م  ن 

 جياجأظصؤجمصارظرمجمصاهاؤججفظمةجمصفةصجع مجعةمجمس تةممج ذلجمو
 ن ظلاظ  دظإلضظيؤ مصم عةم مس تةملهظ دهةم  ل،مض مصانظ اا  

ةجج ج ن اجألقحججس تةملهظجدظصاكحجموجفعملجياجأظتججأ اا جم ظسماجمصااظرجمصاهظجج
ص،جداكحجسنا ؤجسمصتةلظاجمصايةلؤجل جمصارظرمجمص اج ج ومتج  ا عجأ مججمو

س اةمرججف تظعجس  ؤجمصبيةجمصيةمرجدلةمجلكظناؤجفجوياجديااؤجس،قاؤ جسياجأظتجج
جل  ج ج ف،مح جم   جيظن  ج"مص ر.اؤ" جملبا جمصارةمجسمس اةمرم  جلاظ عاح

جمص. ن اباؤجصاتسنؤجمصمصارةمجمصمج جمص،ظميعجص اااجيا مجةماماججااظ 
 مص ر.اؤ 

مف جصن  ؤجمصبيةج لاا جلنتستجل.،لجدا،جاجمص.رحججسياج ذمجمصتر،صدجج
  2010(جصنبؤجج9مصلظشةج"مص،بظمؤجع مجمصارةم"جل جقظن، جمصارظرمجرق ج)

(جج57(جسج)56 ةممجس ب.اذجمص،مجثظاجمص،مرظةجياجمصاظظ ا جرق ج)سعصعجص فيا جمو

صانتستجمصا.،لجد نهاحججل  ن.م مصيظن، د سدبظا  ع م عصع    تص لهاؤ م



منظومة حل ا�زمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: ا�دوار و ا�هداف

63

منظومة حل األزمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: األدوار واألهداف   

 

61

ج ظيؤجأ جياج ب.اذ جم بمأظاجمصارةياؤجسمن لظ جد  جس  ؤجمصبيةج سظل عاظت
جبمأاظاجسلهظمج جس اظرسجس  ؤجمصبية م ظسماجم بمأاؤجمص،مرظةجمعمل

 مصانتستجمصا.،لجياجأظتجعةمج لااب  

   ع مجمصان ،ىجمصاف ا مص ت اطجإلبمهجمصارظرمجعماجمو ااؤجمصب ظلاؤ
(D-SIBs) ياةجخ طجإلبمهجمصارظرمجج  لك  س  ؤ مصبية أظصاظ  ع م، 

 يةم جج  سعصعجدهةمجضاظ جمس اةمر  ع مجمصان ،ىجمصاف اجعماجمو ااؤجمصب ظلاؤجج
عاظص جسسظظي. جم ق رظظمؤجس سباجأةسثجي،ضمججمصارةم مصاه  ن ظلاظ  و

جدظصف.ظظجع مجج جمصا اق ؤ جمصبية جس فيا جم ةممجس  ؤ جمصاظصاج كح جمصب ظم يا

 س يةمرجمصاظصا م 

  ،مةجخ طجم بمهجصهذمجمصب، جج   جعا اؤجج   ةخذجس  ؤجمصبيةجدلا جم ع ثظرجأ ج
مونا ؤجمصةياناؤج)داظجياجعصعجج  ل جمصارظرمجداكحجسمضحجس فةمةجمصاهظمجأس

مصاة ظاجمص ظدلؤجصهظ(جسمص اج ل ثةجأسظساؤجص ف.ظظجع مجمس يةمرجمصب ظمجمصاظصادجج
أ ج ر جمصت ؤج ظيؤجمص ةمداةجمص اج ل ومجس  ؤجمصبيةجم تظع ظجصااظ ج  سلةمعظة

مس اةمرجمص،ظظي جأسجمونا ؤجم سظساؤجع مجسثاحجمصاقظتجل جخمتجفعظظةج

ص ةمجثظصثدجأسجأيجشكحجل جأشكظتجم س ف،معجدانظعةةجمصةسا ؤدجسمصثاعج
 لتسنؤجأخةى جج

جعصعد جفصم ج دظإلضظيؤ جمصبية جس  ؤ جإل ةمعا جلا ة ؤ جخ ط بمهججسضع
مصارظرمجعماجم  ااؤجمصب ظلاؤجدظص لظس جلعجمصسهظاجمصةقظداؤجموخةىجعماجج

 مصر ؤجخظبؤجمصن  ؤجمصةقظداؤجص ث ةجم مجص ارظرمجمص،ميةة 
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اتسنؤجمص. ن اباؤجصااظ جمص،ظميعجياج ر.اؤجمصارةمججظسرجمصيااظجمتصج
جدجي.اجمصالا  جفأظت جس  ؤجمصبيةجمصيةمرجدلةم جف تظع س اةمرجعاحجفلكظناؤ

ج جم   جيظن  ج"مص ر.اؤ" جملبا جقةمرجد ر.اؤجمصارةمجسمس اةمرم  جلاظ م تظع

ااظ جمص،ظميعججمص. ن اباؤجصاتسنؤججمصجمصمجج    ف،محجل .مصارةمجل جس  ؤجمصبيةجس
  سي جأأكظمجمصيظن، ج  ص اااجياجمجةماماجمص ر.اؤ

جمإلأظردج نائتجمصاتسنؤجمص. ن اباؤجصااظ جمص،ظميعجدا،جاجأأكظمججأياج ذم
جدظصاتراؤجم ع ثظرمؤج 2013(جصنبؤج7مصيةمرجديظن، جرق ج)  اتسنؤج  ا ع

سمو  اؤجمصيظن،ناؤجسم س يمتجمصاظصاجسمإلظمريدجدهةمجأاظمؤجأل،متجمصا،ِظعا ج

موعاظا س اسالظ  صمظخظر س لوموم  ص قيؤ دظصسهظز مصارةيا    ظرممصارياج
أص جج  20ريعجسي جمص   اؤج)مص ل،مضجمص.،ري(جصارثحججس   لتخةم     .مص. ن ابا

جدظصلاماجموخةىجصكحجعااحجياجمصثبعجمص،مأةجياجأظتج جملظظصهظ ظس رجأسجلظ
صاجج%جل جفجاظج94ا  اجسي جمص ل،مضجمصسةمةجلظجننث  ججص  دلرةم ر.اؤجأيجج

 .أأكظمجمصيظن، ج  دظصااظ جسي ج  سظميله مصااا،صؤججعةظجمصا،ظعا جج

  ا ع مصاتسنؤ دا،جا قظن،نهظ درمأاظا سمسلؤ  اكّبهظ ل  مصياظم داهظلهظ   اظجج

دجدظإلضظيؤجفصمجمصةسرجمصةقظداجمصااب،هجصهظججص ارظرم اظل  ص ،ظميع سُلرٍ   
دظصثب،كجموعاظاجقظن،نظ د سمصا اقح يا  ثظظت مصال ،لظا سمصثاظنظا مصتظبؤ 

داكحجظسريجلعجس  ؤجمصبيةدجسي جآصاظاجلفةظةج ك.حجص اتسنؤجمصفر،تجع مجج
ج ي،مجمصاتسنؤجد  . ظيؤجمصال ،لظاجمصمزلؤجص فيا جأ ةميهظ جسفجةماجج اظ  ب ا 

لةىججظ وم هظجصا،مجهؤجأيجفيمسجج  ل ج    في جص اظرم جلفظ ظةجأزلظاجلرةياؤجج

  لرةياجأيايا
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دجأأكظمج ر.اؤجج2013(جصنبؤجج7 جمصاتسنؤجرق ج)أسرظجمص.رحجمص ظسعجل جقظن،
جأيج جقةمرم جد ر.اؤ جم تذاجس  ؤجمصبية مصارظرمجموعاظاجسعصعجياجأظت
عا،دجس ك، جمصاتسنؤج اجمصار.اجمص،أاةجويجعا،ج فتجمص ر.اؤ ج هةمجج

عا اؤجمص ر.اؤجفصمج ل،مضج حجل،ظ جع جسظميل جمصاتل جع اهظجسي جأأكظمجج
جم  ج ر.اؤجمصل ا،جد ةميؤج اا ج فيا جأياحجمصب ظيججصسااعججمصيظن، دج اظ

ججصسبؤد اكاحججججمصاتسنؤججظميبا جسص اتسنؤجدظص بنا جلعجس  ؤجمصبيةدجأاثجقظلت
سمصافظسثاؤججججسمصاظصاؤمصيظن،ناؤججججمإلجةماماع مج ظيؤججججم شةممص  ر.اؤجدهةمج

جلهظلهظج جس فةمة جمصاتسنؤد جفظمرة جلس م جمفةظ ظ جسض،مدط جصي،معة سييظ 

جمصفي، جج ج فةظجأسص،مؤج ،زمع جمص ر.اؤ ج اظ سلنتسصاظ هظجضا جفأظرجعا اؤ
س نةمةجمصفي، جسم ص وملظاجمصان فيؤجع مجمصلا،جدا جموأةممجمصات  .ؤدجلعجج
جلةمعظةجموأكظمجمصتظبؤجدظصارظرمجم سملاؤجيااظجمتصجأسص،مؤجمص ،زمع 

نهظاجعا اظاجج اتسنؤجمصف جدظ تظعججااعجمإلجةماماجمصاةسرمؤجإلع اظ جدة جص
سظيعجلظجع ا جل جظم، جس فراحجلظجص جل جعل دجسمصياظمجدظإلجةماماججججمصارةم

مص اج هةمجفصمجمصافظي ؤجع مجل،ج،ظم  جسأي،ق جسجةظجأنظدظ  دجسدظص ظصاجداعجج

ل،ج،ظماجمصارةمجمصابي،صؤجسغاةجمصابي،صؤجأسجأيججواجلبهظدجسمصياظمجدةيجعاحجج
ل جرظجمص،ظميعجوبفظدهظجسفم.ظاجمصةم، جأسجفجةماجآخةج    ث جمص ر.اؤجص  اك جج

ج.صان فياهظ

ج

ج

ج
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 البنك المركزي المصري

)مصذيجص جم  جمصا،مييؤجع ا جدلة(جج اا جلاةس جقظن، جمصثبعجمصاة ويجمصسةمةجج
سعصعجع مجمصبف،جج  دلضجمصا،مظجمإلضظياؤجمصا ل يؤجدإظمرةجموزلظاجمصارةياؤد

 مص ظصا:

فصمجمصثبعجمصاة ويج  اا جلسا،عؤجل جفصوممجمصثب،كجد يةم جخ ؤج -1
ع مجج   تثة  مصب ظمجمصارةياجأس يعجياججم ي ةمضظاجوأةمثججنااؤجقةجج

دجسم جةماماججؤةدفامصأسجؤجنا،صللة اجمصأسج  ثبعمصاة وجمصاظصاجص
 مص رفافاؤجمصمزلؤج س لظظةجسمل  جمصاظصاؤجأظتج في جأيجل ج  ع

جمصتم ي ةمضظادجسم  ج  ع مصثبعج سييظ  صاظ مةملؤج ج ومجمصثبعجد لةمح
  مصاة ويج

مف ،يجع مجيرحجل ل  جد ةمداةجمص ةخحجمصاثكةجداظجمساوجص ثبعج اظج -2
جمصاقظتجفمصاة ويج جدلضجمإلجةماماجمص رفافاؤج)ع مجسثاح  تظع

 لوموجساظسظاجمصف، اؤجصةىجمصثبعجأسجفصومل جد ك،م جلتررظاجج
أسجلظص جأسج ت.اضجرسم اجسلكظيآاججضظياؤجأسجزمظظةجرفسمأ اظأاظاجج

جمصلظل ا (دجسعصعجأظتج في جدلضجمصفظ اجمص اجج مصاةمةم جس ثظر
جأسج جس ااؤ جغاة جلرةياؤ جدةعاظت جمصثبع جقاظم جمصيظن، ج)لقح أةظ ظ

جمصف، اؤجسفظمرةجج،منت.ظلجج،ظةجأب،ص دجأسجسج،ظجقر رجياجن  
 مصاتظأةجصةىجمصثبع( 

مصا لقةةدج  جدا،جث جج اظج اا جيرحجخظصجد ن،مؤجأسضظ جمصثب،كجج -3

مصا لقةةدجس فةمةج مصثب،ك أسضظ   ن،مؤ لبحجمصثبعجمصاة ويجس  ؤ
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مصفظ ا مص ا مل ثة مصثبع ل لقةم  أظت سق،عهظد دظإلضظيؤ فصم مصا،مدط  
ج ن،مؤجج جدةا جأظت جمصاة ويجم تظع ظ جص ثبع جمف  سمإلجةماماجمص ا
أسضظ جمصثبعدجدظإلضظيؤجفصمج ة ااجأسص،مؤجمصةميبا جسأسمجمص لظلحج

 لله  جج

جأزلظاجج -4 جدإظمرة ج  ل   جفصمجدلضجمصا،مظجمإلضظياؤجمص ا ج  ة   اظ
ةى مصثب،ك ل  خمت لبح  ا،مح أظرب وي دبع ملظنا نيرظ  مصنا،صؤجص

ج ا،محج ج اا جمصا،مييؤجع مج يةم  ياجمصنا،صؤجداةسأجلفةظةدج اظ
ص ثب،ك عما مصاماة مصاظصاؤ مصابت.اؤ أس مصاةجح  لقة ظ در.   س ام   

 ع  مصفك،لؤ سييظ  صاةسأ لفةظةد سعصع يا مص ةسم م س قبظياؤ 

 

 بنك المغرب

ل جمصةرسسجمصان ت رؤجل جموزلؤجمصاظصاؤجمصلظصااؤجسل جمإلبمأظاجج  من مقظ  
قظمجج  دمص اج  جفقةمر ظجع مجمصرلاةجمصةسصاجياجلسظتجمإلشةممجسمص ب ا جمصاظصا

دبعجمصا ةادجسدظص اظسرجلعج حجل جسزمرةجم ق رظظجسمصاظصاؤجس ائؤجلةمقثؤجج

ج جمص ةلا  جق ظ  جع م جدظإلشةمم جمصاك .ؤ جسمصهائؤ جمصةسظلاح سمص ف،أججس، 
فصمجفأةمثجأسمجفأظرجصمس يةمرجمصاظصاجمبثباج م ج اظعاد دلاح  ظم سلاظ  

 ع مجلب ،لؤجلتسنظ اؤجس ا ا اؤجص فةمةجمصاتظأةجمصب ظلاؤجسضث هظ جج

ص فةمةجمصاتظأةجج  ف ا اظ   قظن،ناظ   يا  ذم مصناظ د سضع دبع مصا ةا فأظرم  
ظخحجأاوجج، جمصثب،كجمصذيجمصب ظلاؤ جيا جمصبظأاؤجمصيظن،ناؤدجقظمجداةمجلؤجقظن
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مصسةمةجصثبعجيظن، جمص مبةمر  ج د2019سياجم،صا،ج 2015ياجمبظمة مص  ثا ج
 ،ساعجلهظمجمصثبعجص ااحجلنظ ا  جياجمص،قظمؤجل ج  مصا ةاجسمصذيجنصجع م

مصاتظأةجمصب ظلاؤجس لوموجم س يةمرجمصاظصاجس كاا جأظسماج ةخ  جلعج ذلج

 مصاهاؤجمصسةمةة 

بةمرجمصيظن، جمصيظضاجدإأةمثجمصهائؤجمصا ةداؤجوس،م ججل،مزمةجلعجعصعدج  جف
مصةسظلاحجسمصيظن، جمصافةثجصهائؤجلةمقثؤجمص ةلابظاجسمص ف،أجم ج اظعا ج ظ ظ جج

 ٠بثف ظج  ا لظ جدظس يمصاؤج ظل ؤجياجلسظتجمإلشةممجسمصةقظدؤأمصهائ ظ ج

 اكاحجصسبؤججم أ ةمزمؤجمصك اؤدجييةج  جج ع مجبلاةج لوموجأ، اؤجمصناظسؤ ألظ

جمصا ةاجياجعظمج جدا ج2012م س يةمرجمصاظصاجظمخحجدبع  جيل مجلن ،ىجلظ
مصي ظعظادجي سبؤجمص بنا جسمصةبةجل جمصاتظأةجمصب ظلاؤدجسمص اج ا ججااعج
  ج مصهائظاجمصااةيؤجع مجلةمقثؤجمصي ظ جمصاظصاجدظإلضظيؤجفصمجسزمرةجمصاظصاؤد

     ،ساعجلهظلهظجص ااحجلةمقثؤجمصاتظأةجمصب ظلاؤ

صمججفسضعجفأظرج ف ا اجص  لةم جدظصاتظأةجمصب ظلاؤجس ياااهظدجمن بةج    أماظ  
  اقحجياجأظمةجصةبةجأ  جلرظظرجمصاتظأةجدظصبنثؤجج  دخظرأؤجشظل ؤجص اتظأة

مصا طجدهةمج فةمةجأس جج  ماص ب ظمجمصاظصادجفصمججظناجلب ،لؤجإلنسظزجمخ ثظر
 مصاتظأةجياجأظصؤج فييهظ جج

مصس، ةمؤجإلناظاجفأظرجيلظتجص اةمقثؤجم أ ةمزمؤججفصمججظناج ذلجمإلجةماماجج
جمصاظصاؤجج جمص ب اااؤ جمصهائظا جفصمججباجلع جمصا ةادججبثظ جسلمجدبع مصك اؤد

تذججف   موخةىدجفصمجسضعجفأظرجإلظمرةجسأحجموزلظاجمصاظصاؤ جياج ذمجمصرةظد

 يا:عةةج ةمداةج  اقحج
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نصجمصيظن، جمصثبكاجع مج ةمداةججةمةةج  :تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي  1
أبثفتجبمأاظاجج كذمدجج  .ص لوموجآصاظاجأحجموزلؤجمصا ظأؤجصثبعجمصا ةا

صسبؤجمص بنا جسمصةبةجل جمصاتظأةجمصب ظلاؤجل،سلؤ جمةأسهظجسمصاججس ة اثؤجج

جع ج جمصا ةادجسم ك، جأعاظا ظدجل جلةمقثاجمصي ظ جمصاظصاجسلاقح دبع
جهظلل جدا ج ااح سزمرةجمصاظصاؤ جج  بنا جأعاظتجأحجموزلظاجمص اج تثةج ظ

    ن ظلاظ    ع م مصاتسنظا مصتظضلؤ صاةمقث هظ سمص ا  ك نا خ ةم  

ألظجل جأاثج ةداةجبل،دظاجلتسنظاجم ي اظ دجييظن، جمصارظرمجمل اجصثبعجج
سياجظحجسج،ظجظةسمج هةظجج  دمصا ةاجبمأاظاجأسسعدجياجأظ اجمص ،مربج

أاثجمي،مجمصثبعجمصاة ويجدظ تظعجفجةماماجمس قبظياؤجج   مس يةمرجمصب ظمجمصاظصا
   اا :

   لاا جلةمةجلتقت •

ميةرجلثظشةةج  ثا جسمأةجأسجأ قةجل جمص ةمداةجصفحجموزلؤجمص اجمبصجع اهظجج •
 مصيظن،  

ج يا   ةداة ع ج مصانتسصؤ مصن  ظا دا ج مص بنا ج آصاؤ  لومو    د2012عظم
سمصهائؤجمصا ةداؤجج مصا ةا سدبع مصاظصاؤ سزمرة دا ج م .ظقاؤ د ،قاع موزلظا

مةأسهظجسزمةجج صألزلظا صسبؤ فأةمث ع م م  .ظقاؤ  بصّج  .وس،م جمصةسظلاح

مصهائؤجمصا ةداؤجوس،م جمصةسظلاحجس ائؤجسمصاظصاؤجس  ةص جل جدبعجمصا ةادجج
جياج بنا جمإلجةماماججلةمقثؤجمص ةلابظاجسمص ف،أجج جلها هظ م ج اظعا ج  اقح

جمصن  ظاجأا ج ن ،جاجللظصسؤجموزلؤجمص ةخحجمصاظصاجص ةسصؤ    مص اج  تذ ظ
ع مجلثظظرةجل جسزمةجمصاظصاؤجدر.  جمصةيامدجأا ج يةجصسبؤجج   س اع مص سبؤ دبظا  
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جظ جلظصاججمص بنا جدة جللظصسؤجموزلؤجمص اج ك ناجأظدلظجن ظلاظجدظ تج    اج ةخمج 
 : ذلجم  .ظقاؤج فةظجلثظظبجإلظمرةجأزلؤجلظصاؤجج.ص ةسصؤ

جسدنةعؤ • جأعاظيهظ جدا  جمصكظل ؤجججد ثظظت جسمص ف اما مصال ،لظا
د ضجمصب ةججججدمصاب  اؤجع جمص هةمةماجمص اج امجم س يةمرجمصاظصاج

  ع جأبحج ذلجمص هةمةما

جدظصبنثؤججج • ج  .ؤ جمصناظسظاجمونناجسموقح جم خ اظرماجيا  بنا 
 جج مصلظلؤججص اظصاؤ

فع ظاجموسص،مؤجياج فااحجمص كظصا جمصبظجاؤجع ج ةداةجموزلؤجفصمجج •
  جمصاةمةم جمص ب.اذما جص اتسنظاجمص.ظش ؤ

 بظس جمص ةمداةجمصا تذةجإلظمرةجموزلظاجمصاظصاؤجل جخمتجضاظ ججج •
 مصانظسمةجياجللظل ؤجمصانظ اا جسمصا،ظعا جسمصةميبا جمآلخةم  جج

ظدحج ،ياةجمص ةسمجمصابظسثؤجسسضعججمصفظجؤجصااظ جمصةع جمصاظصاجلي •
 مس ةم اساؤجص تةسججل جموزلؤ 

 مصامي  مص ثظظت مل ثةجج:تقوية التنسيق بين مختلف مكونات السلطات المالية   2

 موزلظا سصسبؤ مص بنا ج صسبؤ أعاظا مصاظصاؤ مصن  ظا دا ج ص ال ،لظا

 يا مصاظصاج م س يةمرج دي ظ   فة ج مص ا مصاتظأةج صاةمقثؤ موسظساؤ مصة اوة

 .مصاظصاؤ صألزلظا مولقح مص ةداة سصااظ ج مصلظظمؤد مصفظ ا
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 مصن  ظا دا ج مصال ،لظا ص ثظظت فأظر فرسظا 2014ياجعظمجج ياج ذمجمإلأظردج  

 مصاظصا مصي ظ  ع م مإلشةمم س  ظا ع م مبث ا مص ا مصثاظنظا مفةظ مصاظصاؤد

 مهةمج .لظ أزلؤ سق،  عبة  ثظظصهظ م لا ج مص ا س  ع مصلظظمؤ مصفظ ا يا  ثظظصهظ

 داظنظا قظعةة  ك،م ج فصمج مصاظصا مصي ظ   ب ا   ائظا مع اة   مص ثظظتجمصذيج فأظر

 سمص فظصاحدج مصةرمسظا ل ج م س يةمرجمصاظصاج صفظجاظا مس سظدؤ دمصي ظ   ذم ع ج

ج.موزلظا سقت يا مصال ،لظا  ثظظت سصاةسرة

نصجج :بالبنوك ذات األهمية النظامية العمل على وضع إطار رقابي خاص   3
مصيظن، جمصارةياجع مجأ جمصثب،كجعماجمو ااؤجمصب ظلاؤجمساجأ ج ن سااجج

صي،معةجمأ ةمزمؤجأ قةجبةملؤجس ي،مجد يةم جخ ؤجظمخ اؤجص  لظياجل جموزلؤ جج
ياج ذمجمصرةظدجس اظشاظجلعج ،باظاجصسبؤجدظزتجمصتظبؤجدظصثب،كجعماجمو ااؤجج

  جدبعجمصا ةاجياجظرمسؤجق،معةجص ب ا ج ذلجمصاتسنظا ججدجشةمصب ظلاؤجلف اظ ج

ف جمصثب،كجعماجمو ااؤجمصب ظلاؤج تاعجصا   ثظاجمأ ةمزمؤجأ قةجشةةجخظبؤجج
جمصا ةاجصالظمةةج ذلج جمصلاحججظرجظمخحجدبع ل جأاثجنناجرأسجمصاظت 

 مصا   ثظا جج

م ن لظشجل جق،معةجص ب ا جخ طجد،ضعجل جنظأاؤجأخةىدجقظمجدبعجمصا ةاجج
جمصثب،كدجخظبؤج  عجمص اج  ن جدة ااؤججلنثيظ ج موزلؤجمصةمخ اؤجمصاهاة ل جقثح

 ةلاجخ طجمصتةسججل جموزلؤجمصةمخ اؤجفصمج اساعجمصثب،كجع مج فةمةجججج.ن ظلاؤ
سمصارظظرجمصسةمةةجمص اجل جشةنهظجزمظظةجلن ،مظاجج مص،ظظي جمصفا،مؤجص اتسنؤج

احجمصثاعجمصنةمعجصألب،تجأسجخ ،أجرأسجمصاظتجسمصنا،صؤدجسع مج ،قعجس نه



منظومة حل ا�زمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: ا�دوار و ا�هداف

72

منظومة حل األزمات المصرفية ونظام ضمان الودائع: األدوار واألهداف   

 

70

جمس ةم اساؤجم ن لظشجياجأظصؤج جعصعجمصليثظاججمصمصلاحجس فةمة جيا .احدجداظ
 .لظمج ب.اذج ذلجم س ةم اساؤأمصااكبؤجج

نصجمصيظن، جمصسةمةجع مجملكظناؤجلبحجدبعج :وضع سياسة السيولة الطارئة   4

حجأيجياجظةسمجمس قبظياؤجل جأجحجلبعجأسج رفاسيةسلجأظريؤججصمصا ةاجج
سضعجماك جأ جماكحجخ ةمجع مجم س يةمرجمصاظصادجفصمجمصثب،كجمص اج   ياجج
سظميعج فتجمص  اجل جمصساه،رجسمص اج  ااوجدسةمرةجمي اظناؤجق،مؤجسعماجأ ااؤجج

 صكبهظج اةجدرل،دظاجلتق ؤ  ن ظلاؤد

  ص الظماة  سييظ    مصا ةاد  دبع  مع اة  البنوك:اعتماد دليل داخلي لتدبير أزمات    5

  صإلأظرج  مص  ثاياؤ  مصي،معة  مثا ج  مصةصاح   ذم   مصثب،ك  صالظصسؤج  ظمخ اج  ظصاح  مصةسصاؤد
   موزلظاج سفظمرة مصثبع بل،دظا عمج مفك  مصذيج سمص لظقةيج مصيظن،نا
م ل  ج  يااظ  سااظ  س   مإلأظرد  صهذم  سييظ   ب.اذ ظ  ماك ج  مص ا  مإلجةماما  سمر 
 مص ب.اذ خ ،ما مصااكبؤجسشةسأج مصتاظرما س ياا  سفعةمظ دةممؤ د ة اثظا
  مصاي ااظا   ظ     بص  مصا،ض،عؤج  م س ةم اساؤج  ص يةمرجسمصتاظرما  مص.ل ا

  .،مت  أس أخةىج  صاتسنؤ   اظ  أس جوياظ     .،متجمصارةم  ع م  دظصتر،ص

 مصيظن، ج دي،ة لل اة خظص  اظ ج فصم لت  ؤ  ل ثة مص ا مصاتسنؤ أب،ت
 دبع فناظا فصم  تظيج أ ج ماك ج سمص ا  من.رظصهظ أس مي اظ ج  لتسنؤ دظع ثظرل

  ص يةمرماج  ثلظ (Bad Bank) سائ أسدبع (Bridge Bank) سناةيج
   مصات ظرة  م س ةم اساؤ

  مخ ثظردج  فصم  موزلظا لفظ ظا   اةم ج  مهةم  :إجراء تمارين محاكاة األزمات  6

  مصيظياؤد  سمصيظن،ناؤ  مص ا ا اؤ مصب    جظ ومؤ  لةىج  موزلؤد  يةضاؤ  خمت ل ج
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  مصي ظ ج  يا  مص ب اااؤ  مصن  ظا  لت     دا ج  سمص بنا ج  مصال ،لظا   ثظظت  سآصاظا
  مصا ةا يا مصاظصاؤ مصن  ظا قظلت مصةسصاد مصثبع ل ج دانظعةة  مصاظصا

  2014 عظم  يا  سمصقظنا  2009 عظم  يا  موست:  موزلؤ  صافظ ظة د اةمبا ج

  فظمرة  ة اثظا يلظصاؤ مخ ثظر مص اةم ج ل ج ذم مصهةم  ظ ج د2009 عظم يا
 لك،نظا  لت     دا ج  مص بنا ج  فقظلؤ  أجح  ل ج  مص فنا ج  لسظ ا  س فةمة  موزلظا
  ب ثؤ  أسم  ع م  مصاظصاؤ  مصن  ظا

  مص ا  موزلظا  فظمرة  ن ظم  ج،منا  ع م  مصا،ا  ن اطج  ع م  سظعة مص اةم ج   ذم
  .سمص ا ا ا  سمص ب ااا  مصيظن،نا  مصان ،ىج  ع م  س،ما     فنابهظ  مبث ا

ججةىج مصقظناد مص اةم ج ألظ    مصسةمةج مصارةيا مصيظن، ج صاي ااظا سييظ يية
  سم تظع ظ  مصيةمر  أظسما  س ا اح  مصال ،لظاد  للظصسؤ أ ج  مصلا اؤ  ذل  أظهةا

  مسا  مص ا  مصبيظيص  دلض  بظك   ظنت  عصعد لع   لبظسثظ مصن  ظاج ظ ج  قثح ل ج
 فأظر سسضع موزلظا أسقظا يا مص ،مبح لن ،ىج ع م خظبؤ فبمأهظ
  مصفةسظ  عثة  موزلظا  ص ن،مؤ

ياجلب ،لؤجأحجج  يانظ  ر  م لا ن ظم ضاظ  مص،ظميع ظسرم  : نظام ضمان الودائع  7

 مص،ظميع ضاظ ج آصاؤ أ، اؤ زلظادجأاثجعاحجدبعجمصا ةاجع مج لومومو

  دانتسصاظا مص،ظميع ضاظ ج ببةس ج دإظمرة  ي،م  مص ا  مصسةمةة  مصاة ؤ   ك .ؤس
  ةداة عا اؤ يا مصانظ اؤ فصم يثظإلضظيؤ  موزلظا  ةداة لسظت يا أسسع

جمصاتسنؤ لتقتد لةمة لبرا د فا هظ موزلؤد  ل ج أرؤ دةخذ  ي،مج ذل
    صإلرجظ   قظد ؤ  مصثبع  فصم  قةسل  لبحج  أس  مصةأساظت
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ججياجمصا،ظعا ججلرظصحجججأاظمؤج ،ججمص،ظميعجضاظ ججن ظمجل ججمصةيامججف جمصهةم
ججمص اججم ي اظ جججلتسنؤجججأحججعا اؤججياججمس قبظياججداكحججسمصااظر ؤججمصثبعججياحججأظت
جج نه ججمص اججموسظساؤججمصل،ملحججفأةىجججماكحج ذمجمصب ظمجج.بلثؤججسضلاؤججياجج ،جة

جعظمججياججمص،ظميعججضاظ ججببةس ججج ةسامجج  ججمصا ةادجججيا ججمصاظصاجججم س يةمرججيا
  1996جعظمججياججمص ب.اذججأاوججسظخحجج1993

جل جججمصا،ظعا ججل جججم ي اظ جججلتسنظاجججال هظججمص اججسمول،متججمص،ظميعج   اؤجم  
ججلتسنؤج ر.اؤجأسجفيمسجأظصؤجياجمص،ظميعجصااظ جججمصساظعاجمصربةس ججقثح

 ل،مضجمصا،ظعا جياجأظصؤجعةمج ،يةججصمصربةس ججججترص جممصلا،جم ي اظ ج

جأةججياججس   ج ذلجمص   اؤجججااعجمول،متجموخةىجمصيظد ؤجصإلرجظ  ججسظميله جأس
ججمس ثلظظججسصيةج   ججمصاتسنؤجججياججل،ظ ججصكحججظر  جل ةداجج80,000ججقةرلججأقرم
ججسأعاظؤ ظججيةسعهظدججموخةىدجم ي اظناؤججمصاتسنظاجسظميعجمصااظ جج ذمجل ج

ججمص ةلا جججسشة ظاجججمصتظرجاؤدجججسمصثب،كجججمصر ةىدججمصيةسلججججالاظاججم ظمرمؤد
 سغاة ظ 

جد ةميؤجم  ججلن ي ؤدجفظمرمؤجدهائؤجمناةجسمصذيججمصب ظمدج ذمججفصمجم نااظمف ج

جن ظمج ا،محجم   ججمصلا،مجل جججمول،متج   ياجمص اجم ي اظ جججصاتسنظاجفصوملاؤ
ججلتسنظاججل جججسب،مؤججمش ةم ظاجججاعججخمتجل جججلنثيؤججد ةميؤججمص،ظميعجضاظ ج
ججص ل،مضجج"ججمص اظر اؤججمصثب،كججسظميعجضاظ جججببةس ج"ججأةمثف ج  اظججج م ي اظ ج
ججااعجأسججسظميله ج ،يةجعةمججأظصؤججياججسعصعججمص اظر اؤجمصثب،كجصةىججمصا،ظعا ج
 جج صإلرجظ جججمصيظد ؤججموخةىجججمول،مت
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  م ي اظ ج  سلتسنظا  مصا ةا  دبع  دانظ اؤ  فأةمثد ع م  مصثبكا  مصيظن، ج نص
  دإظمرة  أخةىد  لهظم  فصمج  دظإلضظيؤ  دك.ح    مصانتسصاؤ  لفةسظة  شة ؤ  مصابتةأؤد
  سظميع  ضاظ ج  سببةس ج  مص ي اةمؤ  مصثب،ك  يا  مص،ظميع  صااظ ج  مصساظعا  مصربةس ج

  2015 عظم يا رسااظ    ةسنت مص ا  مصاة ؤ  ذل  س نام   مص اظر اؤ مصثب،ك
 دلةة  صاة ؤم ي،مجج   " مص،ظميع  ضاظ ج ببةس ج  إلظمرة  مصا ةداؤ  مصاة ؤ" نامجج
 :  لهظم

  •جفظمرةجببةس جضاظ جمص،ظميع

  •ججاعجمصانظ اظاجمصنب،مؤجل جمصاتسنظاجموعاظا  

  •ج ل،مضجمصا،ظعا جياجأظصؤجعةمج ،يةجأل،مصه   

جخمتج   جل  جمصارةيا جمصب ظم جمس يةمر جع م جمصف.ظظ جيا جمصااظر ؤ •:                  
جسمس قبظي -لبحج (1) جسقظيا ج ل ةضهظج -ا إجةما جمص ا صاتسنظاجم ي اظ 

جأ ج تظيجآجمج ج ،يةجمص،ظميبل،دظاجل جشةنهظ لنظعةماجقظد ؤج عدفصمجعةم
جم ق اظاجس ذظ فةظجلث دصإلرجظ  جعبة جمصا ث  جسسلةجمص.ظيةة  ؤ ا.اصعجص هظ
جمصاتسنظادج) (جأخذجلنظ اظاجياجرأسجلظت2)دجمإلرجظ  (ج لاابهظج3 ذل

  انتستجلتقت جج

 ل ج  مصا ةاجم ك، ج  دبع  سمصا  لس مجمةأس ج  مصاة ؤياج ذمجمإلأظردجم،جةجصةىجج
 :  ل  ج  قةمرماج  ع ج  مصانتست  س ،  لن ي ا د  سعا،م ج  ص ارظرم  لاق ا ج  ثمثؤ

  دإس ةم اساؤجمصاة ؤ •

     دظصااومناؤجمصنب،مؤجص اة ؤ •
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    دناظسؤجم س قاظرجصا،مرظجمصربةس ج •

  دظصب ظمجمصافظسثاجمصا ثع •

 .دظصهاكحجمص ب اااجسمإلجةماماجمصةمخ اؤجص اة ؤج •

دظص ر،متجداة جمصياظمظجمصا ل يؤجدرل،دظاجج جمي،مجلاق ،جمصي ظ جمصارةياجج

 ثيمجمصانتسصاؤجمصفرةمؤجص سبؤجمص ةخحجج دجأاثلتسنظاجم ي اظ جموعاظا
س  ةص جل جمثبا جل جموعاظاجمصان ي ا دجج  دسمصفحدجدةيظسؤجسمصاجدبعجمصا ةا

 سلةمةجمصةقظدؤجمصارةياؤجسمصاةمةجمصلظمجص اة ؤ 

 : الخالصة والتوصيات:خامسا  

ألةج ظمجصااظ جسملؤجج  صهظصةىجمصثبعجسفمسظظجأحجج   فةمظاسج،ظجج مل ثةج فةمة
مصثبعدجس فيا جم س يةمرجياجمصب ظمجمصاظصاج كحدج ، جمصثب،كج ل ثةجمصاك، جج

جع مجج جمصن ثاؤج ثاةة ج ك، جآثظرل جدبع جأي جمصاظصادجسف ج لقة مصةيامجص ب ظم
  ياج ذمجمصناظ دزعوعؤجم س يةمرجمصاظصا جج  فصملاظجمتظيججدججم ق رظظجداكحجعظم

اؤجفصمجسضعجأظسماجماك جأ ج نظعةجع مجأحجمصةستجمصلةد مصلةمةجل ج دظظرا
أاثجفس لةضتجج  م ق رظظدموزلظاجأسجع مجموقحجمص ت.ا جل جآثظر ظجع مجج

مص،رقؤج سظراجمصلةمةجل جمصةستجمصلةداؤجدهذمجمصتر،صدجسقةجعكنتج سظراجج

مصةستجمصلةداؤجسج،ظجم  اظمجسمضحجداب ،لؤجفظمرةجموزلظاجياجمصارظرمجج
جم  جعصع جيا جأياحججمصاة ومؤدجداظ جسي  جسظميع جضاظ  جن ظم جد،ج،ظ   اظم

 مصااظرسظادجسع ا ج ،باجمص،رقؤجداظجم ا:
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أ ااؤجسج،ظجصسبؤجفظمرةجأزلظاجلرةياؤجياجمصارظرمجمصاة ومؤجج  1
سعصعجج - جقةرجهللا-صااظ  مص بنا  يا أظت سق،  أزلؤ لن يثم  

دةقحجمصك  جسمصتنظيةجمصاظصاؤجسأاظمؤجأل،متجظميلاججهظجص تةسججلب

 مصاةميا جج

ل،مب ؤج لوموجلب ،لؤجضاظ جمص،ظميعجياجمصةستجمصلةداؤدجس لوموجج  2
 سعاجمصساه،رجمصلةداجدةسرجلتسنظاجضاظ جمص،ظميع 

 ثظظتجمصتثةماجسمصومظرماجدا جمصةستجمصلةداؤدجسعيةجمصات اةماجج  3
 سسرشجمصلاحجدظصتر،ص 

جمص اة  4 جمصثائؤ ج يةم ج هائؤ جموزلظاجصااظ  جفظمرة جصاب ،لؤ ملاؤ
 مصف ،تجمصابظسثؤجياجمص ،قاتجمصابظساجدنمسؤ ج

جل ج  5 جفظمرةجأزلظاجياجمصارظرمجمصاة ومؤجلل اة فبةمرجظصاح
 لس مجمإلظمرة 

فلكظناؤجفناظاجقن جظمخحجظسميةجم س يةمرجمصاظصاجياجمصارظرمجج  6
 دؤ ج ظجدظصتثةماجسمصك،مظرجمصات  ؤجسمصاةر لومومصاة ومؤدجس
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