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 2022صندوق النقد العربي  

 حقوق الطبع محفوظة 

یعد خبراء الدوائر الفنیة بصندوق النقد العربي دراسات اقتصادیة، وأوراقا بحثیة، یصدرھا  

بشبكة االنترنت. تتناول ھذه اإلصدارات قضایا تتعلق  الصندوق وینشرھا على موقعھ الرسمي 

بالسیاسات النقدیة والمصرفیة والمالیة والتجاریة وأسواق المال وانعكاساتھا على االقتصادات  

 العربیة. 

اآلراء الواردة في ھذه الدراسات أو األوراق البحثیة ال تمثل بالضرورة وجھة نظر صندوق النقد  

 وجھة نظر معد الدراسة. العربي، وتبقى معبرة عن  

قتباس أي جزء من ھذه الدراسة أو ترجمتھا أو إعادة طبعھا بأي صورة دون  إال یجوز نسخ أو 

  موافقة خطیة من صندوق النقد العربي، إال في حاالت االقتباس القصیر بغرض النقد والتحلیل،

 مع وجوب ذكر المصدر. 

 توجھ جمیع المراسالت إلى العنوان التالي: 

 الدائرة االقتصادیة  –قسم تطویر القطاع المالي  

 صندوق النقد العربي 

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة  –أبو ظبي  – 2818ص.ب. 

 +97126171765ھاتف: 

 fsd@amfad.org.ae; economic@amfad.org.ae البرید االلكتروني: 

 https://www.amf.org.ae/arموقع الصندوق: 
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 تـقدیـم 

یـصدر ـصندوق النقد العربي في إطار أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن  
محافظي المصــــارف المركزیة ومؤســــســــات النقد العربیة الموقر ل مجلسال

أوراق عمل تتناول مواـضیع وقـضایا تناقـشھا ھذه اللجان والفرق، ذات أولویة  
ــندوق النقد العربي  ــافة إلى ذلك، یعد صـ ــارف المركزیة العربیة. إضـ للمصـ
ــطـتھ ـكأـماـنة فنـیة لـھذا المجلس، ـعدداً من التـقاریر   ـــتھ ألنشــ ــمن مـمارســ ضــ

ــرفي عـامـةً الھــاد واألوراق   بعمـل  و  فـة إلى تطویر القطــاع المــالي والمصــ
ــات النقد العربیة ــسـ ــارف المركزیة ومؤسـ ــةً   المصـ . تعد ھذه التقاریر  خاصـ

واألوراق من أجل تسھیل اتخاذ القرارات والتوصیات التي یصدرھا المجلس.  
في ضـوء ما تضـمنتھ األوراق والتقاریر من معلومات مفیدة عن موضـوعات  

ـــلة بأعـمال   ــارف المركزیة، فـقد رأى المجلس الموقر أنھ من ذات صــ المصــ
المناســـب أن تتاح لھا أكبر فرصـــة من النشـــر والتوزیع. لذلك، فقد باشـــر 
الصـــندوق بنشـــر ھذه الســـلســـلة التي تتضـــمن األوراق التي یقدمھا الســـادة 
ــندوق حول  المحافظین إلى جانب التقاریر واألوراق التي تعدھا اللجان والصـ

ة والمـصرفیة ذات األھمیة. یتمثل الغرض من النـشر، في توفیر  القـضایا النقدی
ــي منـھا ھو تزوـید   ــاـیا. ـفالـھدف الرئیســ المعلوـمات وزـیادة الوعي بـھذه القضــ
القارئ بأكبر قدر من المعلومات المتاحة حول الموضـــوع. نأمل أن تســـاعد  

 .ربیةالعفي الدول ھذه السلسلة على تعمیق الثقافة المالیة والنقدیة والمصرفیة 

 وهللا ولي التوفیق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدي
 المدیر العام رئیس مجلس اإلدارة
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 مقّدمة 
في  وجود قصـــورعن    2007عام  العالمیة في أواخر كشـــفت األزمة المالیة 

ة  األدوات   اـح اـمل بفعّـ المـت ة مع  للتـع ھالـی ات التي تواـج دـی   تكن  ولم  ،البنوك  التـح
 للتعامل معخیارات محدودة ســـوى  أمام الســـلطات الرقابیة المختصـــة    حینھا

لبي لمخاطر  ات األثر الـس ـس تقرار اإل  التي تمر بصـعوبات علىبعض المؤـس ـس
 الـضرائب   دافعي أموال اـستخدام إلى الدولمعظم   التحدیات  تلكدفعت   المالي.

ــســـــات التي تعرضـــــت  دعم التموـیل الالزم للمؤســ ات    ـل دـی ا من لتـح لتمكینـھ
 الثقة ـستعادةعلى إ الوقت   ذلك في  رقابیةالالـسلطات   حرص نظراً لاإلـستمرار، 

 وإضــطرت  األزمة. خالل  النظامیة والحد من المخاطر المصــرفي  النظام في
من خالل  المالي،  ستقراراإل  الستعادة واسع  نطاق  على إلى التدخل الحكومات 

القصور في إدارة المخاطر   عن  الناجمة  لمعالجة التحدیات   إضافیة  تدابیر  تنفیذ 
 .النظامیة األھمیة ذات  البنوك لدى

ــیاق، ــت  في ھذا الس ــلطات  خلص ــرورة إلى رقابیةال الس ــاء  ض   لحل   نظام إنش
ــلـطات   یوفر  ، بحـیث األزـمات  ذه الســ ة  األدوات   من  مجموـعة  لـھ  التي  الموثوـق

دخـل  من  تمكنھم ً   الـت ــرعـة  مبكرا دى  وبســ ات في   ـل البنوك التي تواجـھ تحـدـی
  الضروریة،  قتصادیةواإل  المالیة  وظائفھا  ستمراریةإ  لضمان  مراكزھا المالیة،

.  المالي  والنظام اإلقتصــاد   على فشــلھا  تأثیر  من ممكن حد  أدنى إلى  التقلیل مع
ــلطات، حیث  نظام حل ھدف  األزمات، إلى التقلیل قدر اإلمكان من تدخل السـ

ً  منحت  ً  دورا  المجال. ھذا في الودائع لمنظومة ضمان ریادیا

ـستناداً إلى ما ـسبق، في ظل األھمیة المتزایدة لدور مؤـسـسات ـضمان الودائع إ
بإرسـال إسـتبیان للمصـارف  صـندوق النقد العربي   قامفي منظومة األزمات، 

ــات النقد العربیة   ــس فیما یخص تعزیز    تجاربھم  للوقوف علىالمركزیة ومؤس
 منظومة ضمان الودائع.

تسلیط الضوء  إلى  نتائج اإلستبیان المنوه عنھدراسة المستندة إلى ال ھذه تھدف
إضــــافةً إلى  ،مة إدارة األزمات ومنظ في الودائع  ضــــمان  منظومة دورعلى  

 .تجارب الدول العربیة بالخصوص 
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ــلـطات   یوفر  ، بحـیث األزـمات  ذه الســ ة  األدوات   من  مجموـعة  لـھ  التي  الموثوـق

دخـل  من  تمكنھم ً   الـت ــرعـة  مبكرا دى  وبســ ات في   ـل البنوك التي تواجـھ تحـدـی
  الضروریة،  قتصادیةواإل  المالیة  وظائفھا  ستمراریةإ  لضمان  مراكزھا المالیة،

.  المالي  والنظام اإلقتصــاد   على فشــلھا  تأثیر  من ممكن حد  أدنى إلى  التقلیل مع
ــلطات، حیث  نظام حل ھدف  األزمات، إلى التقلیل قدر اإلمكان من تدخل السـ

ً  منحت  ً  دورا  المجال. ھذا في الودائع لمنظومة ضمان ریادیا

ـستناداً إلى ما ـسبق، في ظل األھمیة المتزایدة لدور مؤـسـسات ـضمان الودائع إ
بإرسـال إسـتبیان للمصـارف  صـندوق النقد العربي   قامفي منظومة األزمات، 

ــات النقد العربیة   ــس فیما یخص تعزیز    تجاربھم  للوقوف علىالمركزیة ومؤس
 منظومة ضمان الودائع.

تسلیط الضوء  إلى  نتائج اإلستبیان المنوه عنھدراسة المستندة إلى ال ھذه تھدف
إضــــافةً إلى  ،مة إدارة األزمات ومنظ في الودائع  ضــــمان  منظومة دورعلى  

 .تجارب الدول العربیة بالخصوص 
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 أوالً: نظرة على تطور حجم الودائع لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة 

حیث بیّن  أھم مكون للقطاع المالي في الدول العربیة،    یُعتبر القطاع المصرفي
لعام   العربیة  الدول  في  المالي  اإلستقرار  القطاع   أصول  أن  2021تقریر 

من    في المائة  94المتوسط أكثر من  في  بلغت  قد  المصرفي في الدول العربیة  
  في المائة من   159ما یُعادل  ،  2020موجودات القطاع المالي في نھایة عام  

، األمر الذي یعكس األھمیة البالغة لھذا القطاع الناتج المحلي في الدول العربیة
ن بھ. تُعتبر الودائع أھم  من جھة، ومن جھة أخرى أھمیة تعزیز ثقة المودعی

إجمالي المطلوبات  إلىمكون لبنود المطلوبات المصرفیة، بلغت نسبة الودائع  
العربیة  الدول  في 

  حوالي   بالمتوسط
المائة  63.2 في   في 

في نھایة عام    المتوسط
  60.6مقابل    2020

في المائة في نھایة عام  
على    ).1  (شكل  2019

اإلفرادي،  المستوى 
البنوك   جاءت 

  ة المرتبفي  الفلسطینیة  
  بلغت   ةبنسب  األولى
المائة،    86.8 في  في 
األقلحین   من    النسبة 

ا لبنوك  نصیب 
بلغت  حیث  البحرینیة،  

في المائة    33.0حوالي  
  ).2(شكل 

 

المطلوبات لدى القطاع  ): تطور نسبة الودائع إلى إجمالي 2شكل (
 حسب الدول العربیة  2020المصرفي في نھایة عام 

 
 صندوق النقد العربي. 2021 لعام  لمصدر: استبیان تقریر اإلستقرار الماليا           ا ، 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

   
   

  
 ن

 د 
ر 

أل 
ا    

   
  

ت
را

ـــا
إلمـ

ا    
   

  
ـن

ــــ
ری

بح
ال    

   
  

س
ــــ

ــــ
تون

   
   

  
ـر

ــــ
زائـ

لج
ا    

   
  

ـي
ــــ

بوت
جی

   
   

  
دیة

عو
ســـ

ال    
   

  
ان

ود
ــــ

سـ
ال    

   
  

اق
عر

ال    
   

  
ان

ــــ
ــــ

ُعمـ

   
   

  
ین

سط
فل    

   
  

ـر
ــــ

ــــ
طــ

ق    
   

  
ت

ــــ
ویــ

الك

   
   

  
ان

ــــ
ــــ

بنــ
ل    

   
  

ـــا
ــــ

ــــ
یبی

ل    
   

  
ـر

ــــ
ــــ

ص
م    

   
  

ب
ـر

ــــ
مغـ

ال    
   

  
یــا

انــ
ریت

مو

من
الی

): تطور نسبة الودائع إلى إجمالي المطلوبات لدى القطاع  1شكل (
    ) 2020-2013المصرفي العربي خالل الفترة (

 
، صندوق النقد العربي.2021 لعام مصدر: استبیان تقریر اإلستقرار الماليال  

 

64.2%

63.4% 63.2%

60.8%

65.6%

62.8%

60.6%

63.2%

58%

59%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

6 
 

ةیأمل الصـندوق أن تدعم ھذه ال جھود صـانعي القرار في الدول العربیة   دراـس
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شكلت  فقد    في القطاع المصرفي في الدول العربیة،ھیكل الودائع    فیما یخص 
في نھایة عام  )  وتوفیر وألجلجاري  (بكافة مكوناتھا:  القطاع الخاص  ودائع  
في    89.3  مقابل حواليالودائع،  حجم    في المائة من    88.8ما نسبتھ    2020

في  القطاع الخاص  الُمستثمرین وثقة    ، مما یدل على المائة من إجمالي الودائع
(شكل    لدعم اإلستثمارفي االقتصاد  السیولة  بما یعزز من تدفق  ،  البنوك العربیة

4 .( 

اإلطار ھذا  بلغت    ،في 
 وألجل   التوفیرودائع  

عام  في     2020نھایة 
ملیار    1,160والي  ح

بلغت   ،دوالر حین  في 
عام   نھایة    2019في 

ملیار    1,038  حوالي
معدل دوالر محققةً   ،

حوالي    نمو   11.8بلغ 
المائة،   الودائع    أما في 

نمواً الجاریة   حققت  فقد 
الخمس   األعوام  خالل 

حین  في    ،ملیار دوالر  865حوالي   2020في نھایة عام   حیث بلغت ،  األخیرة
 أي بنسبة نمو بلغت نحو ،  ملیار دوالر  835  حوالي  2019بلغت في نھایة عام  

 .)5(شكل في المائة،  3.7

مكونات ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي في الدول   ): 5شكل (
 ) 2020- 2013( العربیة خالل الفترة
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  ھ ارتفاعفي الدول العربیة  ودائع القطاع المصرفي  واصل حجم    في ھذا السیاق،
األ األعوام  ً   خیرة،خالل  ال  2000عتبة    متخطیا للعام  دوالر  على   رابعملیار 

عام    ذ من  التوالي
، حیث بلغ حجم  2017

عام  الودائع   نھایة  في 
  2,426حوالي    2020

أمریكي دوالر  ،  ملیار 
نھایة   في  بلغ  حین  في 

  حوالي   2019عام  
دوالر    2,309 ملیار 
حجم  أمریكي أن  أي   ،

القطاع   في  الودائع 
الدول  في  المصرفي 
نمواً   حقق  العربیة 

المائة  5.1بمعدل   .  في 
إرتقاع مستوى    یُشیر 

الدول الودائع   في 
ثقة    إلى  العربیة

نجاح  و ،  المودعین
وبرامج  سیاسات  

ا في  القطاع  لمصرفي 
المدخرات،    جذب 

 استراتیجیات   نجاحو
المصارف   وبرامج

تعزیز  في  المركزیة 
المالي،    ودورالشمول 

الحدیثة    التقنیات المالیة
  الخدمات المالیة. فرص الوصول إلى في تعزیز

): تطور نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع لدى القطاع  4شكل (
  )2020-2013خالل الفترة ( المصرفي في الدول العربي
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(شكل    لدعم اإلستثمارفي االقتصاد  السیولة  بما یعزز من تدفق  ،  البنوك العربیة

4 .( 

اإلطار ھذا  بلغت    ،في 
 وألجل   التوفیرودائع  

عام  في     2020نھایة 
ملیار    1,160والي  ح

بلغت   ،دوالر حین  في 
عام   نھایة    2019في 

ملیار    1,038  حوالي
معدل دوالر محققةً   ،

حوالي    نمو   11.8بلغ 
المائة،   الودائع    أما في 

نمواً الجاریة   حققت  فقد 
الخمس   األعوام  خالل 
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مكونات ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي في الدول   ): 5شكل (
 ) 2020- 2013( العربیة خالل الفترة

 
 ، صندوق النقد العربي.2021المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي     

 

979 1032 1010 1027 1020 1129 1038 1160

595 669 650 656 705
724 835

865

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

الر
دو

ر 
لیا

لم
با

الودائع اإلدخاریة واآلجلة للقطاع الخاص الودائع الجاریة للقطاع الخاص

: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

8 
 

  ھ ارتفاعفي الدول العربیة  ودائع القطاع المصرفي  واصل حجم    في ھذا السیاق،
األ األعوام  ً   خیرة،خالل  ال  2000عتبة    متخطیا للعام  دوالر  على   رابعملیار 

عام    ذ من  التوالي
، حیث بلغ حجم  2017

عام  الودائع   نھایة  في 
  2,426حوالي    2020

أمریكي دوالر  ،  ملیار 
نھایة   في  بلغ  حین  في 

  حوالي   2019عام  
دوالر    2,309 ملیار 
حجم  أمریكي أن  أي   ،

القطاع   في  الودائع 
الدول  في  المصرفي 
نمواً   حقق  العربیة 

المائة  5.1بمعدل   .  في 
إرتقاع مستوى    یُشیر 

الدول الودائع   في 
ثقة    إلى  العربیة

نجاح  و ،  المودعین
وبرامج  سیاسات  

ا في  القطاع  لمصرفي 
المدخرات،    جذب 

 استراتیجیات   نجاحو
المصارف   وبرامج

تعزیز  في  المركزیة 
المالي،    ودورالشمول 

الحدیثة    التقنیات المالیة
  الخدمات المالیة. فرص الوصول إلى في تعزیز

): تطور نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع لدى القطاع  4شكل (
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القطاع المصرفي    حقق  ،الدول العربیة األخرىعلى صعید  . أما  الدول العربیة
، إذ دائعمن حیث الحصة السوقیة للو  ة عربیاً)ثالثالمرتبة األولى (الالمصري  

القطاع المصرفي  ھا  ال ت،  في المائة  13.6  حوالي  2020ت في نھایة عام  بلغ
 . )7في المائة (شكل  4.8اللبناني، إذ بلغت الحصة السوقیة حوالي 

 ً  تعریفھ وأھدافھ وأدواتھ  :: إطار حل األزمات المصرفیةثانیا

  بمجموعة   بأنھابتعریف منظومة إدارة األزمات    المالي   ستقراراإل  مجلس  قام
السلطة المسؤولة عن حل    تعزز من قدرة   التي  القانونیة  القواعد التدابیر و  من

  تجاه   وتقنیات حل  إجراءات   تخاذ إ  على  (Resolution Authority)األزمة  
بھدف    ، ذلك تدھور في المركز الماليحدوث    حال  في  مؤسسة مالیة أو بنك
بما ال    الرئیسة  المالیة  والوظائفالتشغیلیة    عملیات ال  في  تجنب حدوث إنقطاع

، ویتم ذلك من خالل إستخدام تقنیات حل المالي  ستقراراإلحالة    علىیؤثر سلباً  
في ھذا  .إلى أموال دافعي الضرائب  اللجوء عدم و  ،(Bail-in) أو إنقاذ داخلي

الرقابیة  تدخل  ات زماأل  حل  منظومة  تطلب ت اإلطار،   للسلطة    في  فوري 
الفشل  قبل  مالیةال  مؤسسةال التصحیحیةبتبدأ    ،حدوث  توفیر    اإلجراءات  أو 

  مناسبة   إختیار أداة حلیتم    ھذه اإلجراءات   ، وفي حال فشلالسیولة الطارئة
بـ"تحلیل الكلفة األقل"   آخر ك  لبنكل  تصفیة  جراءإلاللجوء    أووفق ما یُعرف 

، مع وجود تنسیق  األزمات ویُعد وجود إجراءات منظومة فعالة إلدارة    ،خیار
  ، وتطبیق األداة المناسبة في الوقت المناسب بین كافة األطراف ذات العالقة،  

جوھریة مخاطر  حدوث  دون  تحول  التي  األسباب  أھم   ستقرار اإل  على  أحد 
في ھذا    .كما سبق أن ذكرنا  الضرائب   دافعي  أموال  إلى  وتجنب اللجوء  المالي،

  إدارة األزمات منظومة  موضوع    بإیالء  المركزیةالبنوك  معظم  بدأت  السیاق،  
 ،فّعال وواضح إلدارة األزمات إطار    ذلك إیماناً منھا بأن وجود   ،االھتمام البالغ

یحد من آثار ،  في حال حدوث أزمة  توقیت وكیفیة التدخلبما یشمل أدوات و
 الجوانب من    .المخاطر النظامیة التي قد تنجم عن فشل المؤسسة المالیة أو البنك

  جزئیة وكلیة   إجراءات احترازیة  وجود   الفعالة،إدارة األزمات  منظومة  الھامة ل
األزمة حدوث  من  المالي  تحد  النظام  في  في  تتمثل  المعنیة،  اإلدارات    مھام 

الجزئیة)ب (الرقابة  المصرفیة  المالي اإلو  الرقابة  الكلیة)    ستقرار  في (الرقابة 
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المستوى  على  أما 
،  للدول العربیة  اإلفرادي

المرتبتین فقد   إحتلت 
من  كل  والثانیة  األولى 
السعودیة   البنوك 

، إذ بلغ حجم اإلماراتیةو
نھایة  في  لدیھما  الودائع 

حوالي     2020عام  
دوالر   518.1 ملیار 

دوالر   513.2و  ملیار 
التوالي حین على  في   ،

البنوك   إحتلت 
ر على  ملیار دوال  1.9  حواليودائع  الحجم  إذ بلغ    المرتبة األخیرة،   الموریتانیة

 .)6التوالي (شكل 

الحصة أما   یخص  فیما 
في   للودائع  السوقیة 

العربیة، فقد    الدول 
القطاع    إستحوذ 

دول مجلس المصرفي ل
الخلیج   لدول  التعاون 

عام    العربیة نھایة  في 
  62.8  حوالي  2020

إجمالي   من  المائة  في 
القطاع    ودائعحجم  

الدول المصرفي   في 
أن  العربیة علماً   ،
ً   إستحوذ   المصرفي في السعودیة واإلمارات وقطرالقطاع   في نھایة عام   معا
ودائع القطاع المصرفي في  في المائة من إجمالي    52.1  حواليعلى    2020

كما  ،النسبي لحجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي ): التوزیع7شكل (
 2020في نھایة عام  

 
 العربي.، صندوق النقد 2021المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي      

 

2.0%

20.9%

1.5%
1.1%

3.3%

0.1%

21.1%

0.3%
3.4%
2.6%0.7%

10.1%6.6%

4.8%

2.9% 13.4%

4.6%

0.1%

األ ر  د  ن        
اإلمــــارات        
البحریـــــن        
ـــس         تونـــــ
الجزائــــــر        
جیبوتـــــي        
الســـعودیة        
الســـــودان        

العراق        
عُمـــــــــان        

فلسطین        
ــــر         قطـــــــ
الكویــــــت        
ــان         ـــ لبنـــــ
ــــا         ـــ لیبیــــ
مصـــــــــر        
المغــــــرب        
موریتانــیــا        

لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة حسب  الودائع ): حجم 6شكل (
 2020كما في نھایة عام  ،الدول
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 اً: دور أنظمة ضمان الودائع في حل األزمات المصرفیة لثثا
 

عتبر دور مؤسسة ضمان الودائع أو الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع حیوي  ی
تقوم اللجنة المختصة بإدارة بشكل عام    .المصرفیة  ةوجوھري في حل األزم 

إلى كل من مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس إدارة   تقریراألزمات برفع  
لطلب الموافقة على   (في حال كانت مؤسسة أو شركة)  مؤسسة ضمان الودائع

إلیھ، و  الیاعتماد الحل الذي تم التوصل  عدة معلومات من أھمھا   تقریرشمل 
مقدار الخسارة التي یتحملھا مساھمي البنك    تحلیل الكلفة األقل ومعلومات عن

تضمن معلومات یوكذلك  ،  والمودعین غیر المشمولین في مظلة ضمان الودائع
كانت  حال  في  الودائع  ضمان  مؤسسة  من  دفعھا  یجب  التي  األموال  عن 

 .بعد التصفیةالتوصیة 

ترغب  ملخص حول العروض المقدمة من البنوك التي    تقریرتضمن الیكذلك  
على دراسة   بحیث تكون التوصیة النھائیة بناءً   ،شراء البنك أو االندماج معھ  في

بنك   إنشاء  أو  دمجھ  أو  أخر  بنك  إلى  بیعھ  أو  البنك  بتصفیة  إما  األقل  الكلفة 
رة ن مجلس إدارة البنك المركزي وبالتنسیق مع مجلس إداإ  ي،تجسیري. بالتال

النھایة عن   في  المسؤول  ھو  الودائع  الكلفة  إمؤسسة ضمان  ذو  الحل  عتماد 
المعالجة  أسلوب  على  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  موافقة  وبمجرد  األقل. 

 اإلجراءات الالزمة لتنفیذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي.ب  القیم(الحل)، یتم  

أخی كخیار  وإغالقھ  البنك  تصفیة  إلى  اللجوء  حال  الودائع  ر،  في  نقل  یتم 
واألصول التي تم شراؤھا إلى البنك المستحوذ (المشتري) في حال كان أسلوب 

وتحدید المبلغ الذي یجب دفعھ للبنك المستحوذ   ،المعالجة ھو الشراء والتحمل
أو المبلغ المطلوب منھ. أما فیما یخص الموجودات والمطلوبات التي لم یتم  

فیتم نقلھا إلى مؤسسة ضمان الودائع بعد أن  تحملھا من قبل البنك المشتري  
وتعیین   رخصتھ  وسحب  البنك  بإغالق  قرار  بإصدار  المركزي  البنك  یقوم 
البنك   إلى  نقلھا  یتم  لم  التي  للموجودات  كمصفي  الودائع  ضمان  مؤسسة 
الودائع   ضمان  مؤسسة  وتكون  المضمونة.  غیر  الودائع  وكذلك  المشتري 

ت والودائع، ویشمل ذلك إعداد میزانیة ببنود  مسؤولة عن متابعة ھذه الموجودا
المستحوذ   البنك  یقوم  عادة  اإلغالق.  بعد  مباشرةً  والمطلوبات  الموجودات 
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مع المؤسسة  إجراءات تصحیحیة  المصرف المركزي، كذلك من المھم وجود  
مراكزه في أنظمتھ وومواطن ضعف  قصور  من    الذي یُعاني  المالیة أو البنك

مقرض المالذ من جانب آخر، من المھم كذلك قیام المصرف المركزي ب  .المالیة
لى وجود لجنة  إإن تطلب األمر، إضافةً  )  Lender of Last Resortاألخیر ( 

مع   المركزي  المصرف  داخل  أزمات  حل   توفرإدارة              تقنیات 
)Resolution Techniques  (  ،البنوك  كفؤة مع  للتعامل  القابلة  ذلك  غیر 

حجر    ضمان الودائع ل   إضافةً لما سبق، یُعتبر وجود منظومة فعالة   .لإلستمرار
ل المودعین ضمن حدود  ما توفره من حمایة ألموال إدارة األزمة،  أساس لنجاح  

 ً قانونا عنھا  وطمأنة  ُمصرح  المالي  النظام  حمایة  في  یساھم  الذي  األمر   ،
السوق في  السلبیة  اإلشارات  من  ویحد  یتم    عدةھناك    .المودعین،  أدوات 

   ).8شكل (یتم إختیارھا بناًء على تحلیل الكلفة األقل ، كتقنیات حلإستخدامھا 

 لمصدر: من إعداد ٌمعد الدراسة ا

مرحلة التعامل مع األزمة

والتحملالشراء
)Purchase and

Assumptions(،
عنوالتحملالشراء
البنككاملبیعطریق

)Whole Bank P&A(،
ةبطریقوالتحملالشراء
P&A(الخیار with

“Put” Option(،
عنوالتحملالشراء
األصولبیعطریق

المتجانسة
P&A with Asset

Pools)(،البنكو
Bridge)يالتجسیر
Bank)،والتصفیة.

مرحلة معالجة مواطن الضعف 
لدى البنك أو حدوث تراكم في 

المخاطر النظامیة

السیاسةأدواتإستخدام
الجزئیةاإلحترازیة
واإلجراءاتوالكلیة،

والرقابةالتصحیحیة،
المكثفة،المصرفیة
ھوامشبعضإستخدام
والسیولة،المالرأس
حاألرباتوزیعوتقیید

والسیولةوالمكافآت،
السیاسةودعمالطارئة،
للسیاسةالنقدیة

الكلیة،اإلحترازیة
لباتالمتطبعضوتخفیف
والدمجالرقابیة،

واإلنقاذواإلستحواذ،
.الداخلي

مرحلة ما قبل األزمة

المبكر،اإلنذارأنظمة
األوضاعوإختبارات
یة،والكلالجزئیةالضاغطة
المخاطر،وخارطة
اإلستقرارومؤشرات
ألتمان،ونموذجالمالي،
اإلنحدارونماذج

والنماذجاللوجیستي،
والمؤشراتالقیاسیة،

المجمعة،اإلحترازیة
تصنیفونموذج

CAMEL،والرقابة
اإلعتیادیة،المصرفیة

ة،النظامیالمخاطروتقییم
ة،المالیالبیاناتوتحلیل
.المعیاریةوالعالمة

 1مراحل التعامل مع األزمات المصرفیة الجزئیة والكلیة): 8شكل (
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مجلسإعداد  و قبل  من  الحوكمة  دلیل  كافة  الذي    اإلدارة  واعتماد  یوضح 
الوظیفیة المستویات  لكافة  والصالحیات  سیاسة  إو،  المسؤولیات  عتماد 

 .مدونة سلوكواإلفصاح والشفافیة، 
 

المھم:  للحدود  العابرة  اإلدارة - وتبادل   التنسیق  یضمن  إطار  إنشاء  من 
من الممكن في ھذا اإلطار   ،في الدول الُمضیفة  بالبنوك  المتعلقةالمعلومات  

الودائع بضمان  المعنیة  الجھات  بین  تفاھم  مذكرات  الطابع    توقیع  إلضفاء 
 .وتبادلھا دقیقة معلومات الرسمي، بھدف الحصول على 

 

البنوك (والمؤسسات المالیة    عضویة  تكون  أن  من المھم:  والتغطیة   العضویة -
یحدد قانون ضمان الودائع بوضوح    أن  یجب   ، كماإلزامیة  التي تقبل الودائع)

 .لمضمونةوبشكل صریح نسبة التغطیة أو الحد األعلى للودیعة ا
 مصادر أموال مستدامة   لنظام ضمان الودائع   یكون  أن  من المناسب :  التمویل  -

إلى توفیر    ،تغطیة المودعین في حال تصفیة البنك  لضمان  مصادرإضافةً 
 . للسیولة إضافیة

 

بھدف تعزیز ثقة الجمھور بالنظام المالي، من المھم القیام بحمالت  :  التوعیة -
الدور الُمناط بالجھة المسؤولة عن ضمان الودائع، حول    جمھورلل  إعالمیة

رھا في حمایة النظام المالي  ووكذلك إیجابیات وجود أنظمة ضمان ودائع ود 
 . وخفض المخاطر

 

ال  : القانونیة  الحمایة - قیام  فیھ  ینبغي  الذي  الوقت  الجھة  في  في  عاملین 
تضارب   ومنع  المھنة  أخالقیات  بإحترام  الودائع  ضمان  عن  المسؤولة 
المصالح، إال أنھ في الوقت نفسھ یجب كذلك توفیر التغطیة القانونیة لھم عند 

القانون.القیام بمھامھم وعدم مالحقتھم قضائیاً عند القیام بمھامھم وفق أحكام  
  
الودائع  :  اإلفالس  تسویة - ضمان  عن  المسؤولة  الجھة  قیام  المھم  من 

تواجھ  ال  للبنوك  السریعة  والمعالجة  المبكر  الكشف  في  في  المشاركةب تي 
.  تحدیات جوھریة في مراكزھا المالیة، وذلك بالتنسیق مع البنك المركزي

تقوم الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع بالوفاء بإلتزاماتھا بشكل  یجب أن  
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التالي   العمل  یوم  في  شراؤه  تم  الذي  البنك  فتح  ممكناً،  إبإعادة  ذلك  كان  ذا 
إمكانیة  مع  المستحوذ  للبنك  عمالء  تلقائیاً  فشل  الذي  البنك  عمالء  ویصبح 

 لى ودائعھم المؤمن علیھا. الوصول إ

األزمات   حل  في  الودائع  ضمان  مؤسسة  تلعبھ  الذي  الھام  للدور  نظراً 
بازل    قامت المصرفیة،   المصرفیة  لجنة  مع  ال بللرقابة  الدولي  تعاون  اإلتحاد 

المبادئ األساسیة  بإصدار    ،2008في عام    (IADI)لمؤسسات ضمان الودائع  
 Core Principles for Effective Deposit Insurance)  ألنظمة ضمان الودائع

Systems)  مع المبادئ    وتنسجم  تتماشىل،  تنقیح المبادئ،  2014  عام، تبعھا في
وفي ضوء التحدیات الناجمة عن شمول البنوك    . للرقابة المصرفیةاألساسیة  

اإلتحاد الدولي  اإلسالمیة في أنظمة ضمان الودائع نظراً لخصوصیتھا، أصدر  
بالتعاون مع مجلس الخدمات المالیة   2021في عام  لمؤسسات ضمان الودائع  

اإلسالمیة   اإلسالمیة، الودائع  ضمان  ألنظمة  األساسیة                   المبادئ 
(Core Principles for Effective Islamic Deposit Insurance Systems)  ." 

أعاله  أبرز    تلخیص   یُمكن إلیھا  الُمشار  المبادئ  تضمنتھا  التي  فیما المحاور 
 :یلي

المودعین    إلى  الودائع  ضمانأنظمة    خططتھدف  :  األھداف  تحدید - حمایة 
األھمیة بمكان  كما من    ،اإلستقرار المالي، وخفض المخاطر  في  المساھمةو

منظومة مناسب   الودائع  ضمان  تصمیم  ا  بشكل  البنیة  تحتیة  لوتوفیر 
 .والتشریعیة والقانونیة المالءمة للتنفیذ الفعّال

 

محددة  مھام الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع: تكون  المھام والصالحیات -
كافةوواضحة   تشمل  بحیث  والمسؤولیات  واألدوار  الصالحیات    قانونیاً، 

 .من أداء مھامھا ، بما یُمكنھاالمنوطة بھا
 

الحوكمة    یحظى:  الحوكمة - الودائع نظام  ضمان  عن  المسؤولة    للجھة 
قانون تشكیل كما یجب أن یكفل الاستقاللیتھ من الناحیة اإلداریة والمالیة،  ب

، الصالحیات   لجنة حوكمة من أعضاء مجلس اإلدارة، لضمان عدم تداخل
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ودائع   مع  التعامل  وأسس  المصرفیة،  السریة  ومراعاة  اإلستثمار،  وسیاسة 
) یُبین المبادئ  1والملحق رقم (،  البنوك التقلیدیة والبنوك المتوافقة مع الشریعة

 المذكورة بالتفصیل. 

 ): نماذج ضمان الودائع في الدول العربیة 1جدول (
 نماذج منظومة ضمان الودائع الدولة

مؤسسة ضمان الودائع ھي مؤسسة عامة، وقد ساھمت الحكومة األردنیة  األردن
نفاذ قانون في رأس مال المؤسسة بمبلغ ملیون دینار أردني دفعتھ حین  

المؤسسة، باإلضافة لقیام البنوك بدفع رسم تأسیس غیر مسترد مقداره مئة  
 .ألف دینار لكل بنك عضو

نما أنشئ مجلس حمایة الودائع إال تمتلك الحكومة مؤسسة ضمان الودائع   البحرین 
بقرار من مجلس إدارة المصرف. نسب مساھمات القطاع الخاص محددة 

   .بسدادھا البنوك وال توجد مساھمات من القطاع العامبالالئحة ویقوم 
مساھمھ   الجزائر  شركة  المصرفیة  الودائع  ضمان  مؤسسة  رأسمالھا  یبلغ  تعتبر 

جزائريد 270,000,000االجتماعي   بقیمة    27لى  إمقسم    ینار  سھم 
ومحررة   للسھم الواحد، مكتتبة  دینار جزائري  10.000.000سمیة قدرھا  إ

من    6ا ما نصت علیھ المادة  ذاھمین بنسب متساویة وھوموزعة بین المس
رقم   الودائع   2020مارس    15الموافق    20-3نظام  بضمان  المتعلق 
البنوك    .المصرفیة على  المسیرة  أیجب  الشركة  رأسمال  في  تكتتب  ن 

بینھا بحصص متساویة،   ي یوزعذلصندوق ضمان الودائع المصرفیة ال
 المكتتب. بغض النظر عن طبیعة رأسمال 

الصندوق یتبع للبنك المركزي وتحت مظلتھ وادارتھ یشرف على أعمال   السعودیة
وكیل المحافظ والصندوق لجنة مكونة من: نائب محافظ البنك المركزي،  

المحافظو  ،للرقابة والشئون وستثمار،  لإل  وكیل  لألبحاث  المحافظ  وكیل 
أمین والقانونیة،    الشئونمدیر عام  ومدیر عام مراقبة البنوك،  والدولیة،  

 صندوق حمایة المودعین.
رأسمال في  ساھم القطاعین الحكومي والخاص    حیث  ،شركة قطاع مختلط العراق

) ملیون دوالر 68.5) ملیار دینار عراقي وھو یعادل (100الشركة البالغ (
حیث  زي،امریكي وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المرك

 :مة كما یليبلغت المساھ
  .(48.3%) :العامالقطاع  .أ

 %).51.7القطاع الخاص: ( .ب
ھو نظام تأمیني مستقل  ، والحكومة تمتلك نظام تأمین الودائع المصرفیة ُعمان

بموجب قانون نظام تأمین    1995عام  قائم على قواعد محددة، أنشئ في  
، ویھدف بصفة 9/95الودائع المصرفیة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

رئیسة إلى توفیر غطاء تأمیني شامل لودائع محددة لدى المصارف العاملة  
 مان.بسلطنة عُ 
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اإلفالس، أو  التصفیة  إجراءات  في  السیر  عند    تعویض ال  یشملبما    فعّال 
 . بالتصفیةالفوري للمودعین، وتقلیل التكالیف المرتبطة 

 

والتحصیل - المودعین  المھم  :  تعویض  توفرمن  الودائع    أنظمة  أن  ضمان 
وإبالغھم،  التعویض الفوري والسریع للمودعین، كما ینبغي التواصل معھم 

الخاصة الجوانب  المضمونة،  ودائعھم  باسترداد    بكافة  الودائع  حدود  في 
  الجھة المسؤولة عن التي تباشر بموجبھا    بالفترة الزمنیة  إضافةً إلى إعالمھم

  30وز فترة  من المناسب أن ال تتجا التي  ،  ضمان الودائع عملیة التعویض 
 . یوم

فبرایر  قام صمن جانب آخر،   العربي في شھر  النقد  بإصدار  2022ندوق   ،
 " حول  اإلرشادیة  األزمات  المبادئ  وإدارة  المبكر  اإلنذار  أنظمة  تعزیز 

تأكیداً على دور أنظمة اإلنذار   التي تأتي  ،"المصرفیة لدى المصارف المركزیة
في   المصرفیة  األزمات  إدارة  منظومة  وتعزیز  متانة وسالمةالمبكر   تعزیز 

  ة حل األزم  تكالیفتقلل من  لصانعي السیاسات  توفیر أدوات  و   النظام المالي،
، ووضع إجراءات ةالتنبؤ باحتمال تعرض البنوك ألزم   إضافة إلىالمصرفیة،  
تكالیف  من المخاطر و   یخفض   بما،  ھاإستباقیة تقلل من إحتمال حدوثإحترازیة و

على الدور   .المعالجة من المبادئ المذكورة  ھذا السیاق، أّكد البند (ثالثاً)  في 
، حیث نّص المبدأ  لمنظومة ضمان الودائع في تعزیز فعالیة إدارة األزمات الھام  

)32 " على:  كشخصی)  الودائع  ضمان  مؤسسة  إنشاء  ذات یُعتبر  إعتباریة  ة 
إستقالل مالي وإداري، ركناً أساسیاً في منظومة إدارة األزمات المصرفیة، مع 
نماذج   خصوصیة  تُراعي  ودائع  ضمان  منظومة  وجود  اإلعتبار  في  األخذ 

الشریعة مع  المتوافقة  البنوك  ( "أعمال  المبادئ  تطرقت  كما  لى  إ)  36- 33، 
تشمل   الودائع،  ضمان  منظومة  بتعزیز  الخاصة  القانوني،  االجوانب  إلطار 

واإلدارة   اإلدارة  مجلس  تشكیل  وشروط  المؤسسة،  إنشاء  وأھداف  وأدوار 
المالیة   والمؤسسات  التنفیذیة،  وإدارتھ  المجلس  ومھام وصالحیات  التنفیذیة، 

ة للتعویض، الخاضعة لنظام ضمان الودائع، وتعریف أنواع الودائع الخاضع
وحجم رأس المال، وسقوف تغطیة الودائع عند تصفیة البنك، ومصادر تمویل 
مؤسسة ضمان الودائع، ورسوم اإلشتراك السنویة، وإدارة حسابات المؤسسة،  
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 %).51.7القطاع الخاص: ( .ب
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 مان.بسلطنة عُ 
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اإلفالس، أو  التصفیة  إجراءات  في  السیر  عند    تعویض ال  یشملبما    فعّال 
 . بالتصفیةالفوري للمودعین، وتقلیل التكالیف المرتبطة 

 

والتحصیل - المودعین  المھم  :  تعویض  توفرمن  الودائع    أنظمة  أن  ضمان 
وإبالغھم،  التعویض الفوري والسریع للمودعین، كما ینبغي التواصل معھم 
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في   المصرفیة  األزمات  إدارة  منظومة  وتعزیز  متانة وسالمةالمبكر   تعزیز 

  ة حل األزم  تكالیفتقلل من  لصانعي السیاسات  توفیر أدوات  و   النظام المالي،
، ووضع إجراءات ةالتنبؤ باحتمال تعرض البنوك ألزم   إضافة إلىالمصرفیة،  
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، حیث نّص المبدأ  لمنظومة ضمان الودائع في تعزیز فعالیة إدارة األزمات الھام  

)32 " على:  كشخصی)  الودائع  ضمان  مؤسسة  إنشاء  ذات یُعتبر  إعتباریة  ة 
إستقالل مالي وإداري، ركناً أساسیاً في منظومة إدارة األزمات المصرفیة، مع 
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الشریعة مع  المتوافقة  البنوك  ( "أعمال  المبادئ  تطرقت  كما  لى  إ)  36- 33، 
تشمل   الودائع،  ضمان  منظومة  بتعزیز  الخاصة  القانوني،  االجوانب  إلطار 
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المالیة   والمؤسسات  التنفیذیة،  وإدارتھ  المجلس  ومھام وصالحیات  التنفیذیة، 

ة للتعویض، الخاضعة لنظام ضمان الودائع، وتعریف أنواع الودائع الخاضع
وحجم رأس المال، وسقوف تغطیة الودائع عند تصفیة البنك، ومصادر تمویل 
مؤسسة ضمان الودائع، ورسوم اإلشتراك السنویة، وإدارة حسابات المؤسسة،  
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بعض الدول أنشأ مؤسسات عامة أو حكومیة فأشكاالً مختلفة في الدول العربیة،  

مساھمة عامة لضمان الودائع،   ات ، وبعضھا أنشأ شرك لضمان الودائع مستقلة

إال  أنشأ صنادیق داخل المصرف المركزي لضمان الودائع،  والبعض اآلخر  

من قبل الحكومةأن ھناك بعض الدول ت  أما  .  )9(شكل    ضمن الودائع ضمنیاً 

تاریخ إنشاء مؤسسة/شركة/صندوق ضمان الودائع  تاریخ إنشاء  فیما یخص  

 ) یُبین ذلك.10فالشكل ( ،في الدول العربیة

 في الدول العربیة ضمان الودائعمنظومة  نماذج): 9شكل (

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

 مؤسسة/شركة/صندوق ضمان الودائع في الدول العربیة): تاریخ إنشاء 10شكل (

 

 ). 2022، صندوق النقد العربي (منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھدافإستبیان  المصدر:
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الودائع،   مصر لضمان  مستقلة  مؤسسة  یوجد  المصري وال  المركزي  البنك 
ً یحرص دائم حترازیة التي تكفل الحفاظ على  على انتھاج كافة التدابیر اإل  ا

 أموال ومصالح المودعین بالجھاز المصرفي. 
ً  لیبیا  طبقا وإداریاً،  مالیاً  مستقلة  حكومیة  (  مؤسسة  رقم  المادة  ) من 91لنص 

بشأن المصارف وتعدیالتھ، والتي تنص على    2005لسنة    1قانون رقم  
شخصیة   للصندوق  یكون  مستقلةعتبإ أن  مالیة  وذمة  ویخضع   ،اریة 

المركزي. المصرف  المادة (  إلشراف  النظام األساسي 10نصت  /أ) من 
 للصندوق على أن یتكون رأس مال الصندوق مما یلي: 

) مالیین دینار، یدفعھ مصرف لیبیا المركزي عند دخول 5مبلغ ( .أ
 النظام األساسي حیز التنفیذ.  

مقداره   .ب مسترد  غیر  اشتراك  ألف   مئة  )100,000.000(رسم 
 ، ویعتبر ھذا الرسم جزًء من راس المال. دینار

المؤسسة الفلسطینیة لضمان الودائع مؤسسة عامة مستقلة غیر حكومیة،   فلسطین 
الفلسطینیة لضمان الودائع وفق أحكام المادة   تتكون حقوق ملكیة المؤسسة

 :من قانونھا كما یلي )14(
و ما یعادلھا تدفع لمرة  أملیون دوالر    20مساھمة الحكومة بمبلغ   .أ

 .واحدة فقط
و ما یعادلھا أألف دوالر    100رسوم تأسیس غیر مستردة مقدارھا   .ب

العضو خالل مد التاریخ ة  یدفعھا  أقصاھا خمسة عشر یوما من 
 .في نظام ضمان الودائع الذي یصبح فیھ عضواً 

(  بموجب الكویت رقم  لسنة  30القانون  عام    2008)  في  بشأن   2008الصادر 
الكویت،   دولة  في  المحلیة  البنوك  لدى  الودائع  بموجبھ  إضمان  لتزمت 

 . الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلیة
  ب صندوق ضمان الودائع ھو ھیئة ذات ذمة مالیة مستقلة تم إنشاؤھا بموج  موریتانیا 

 . القانون المؤسس للمصارف
 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

 ً  في الدول العربیة  إنشاء منظومة ضمان الودائع: رابعا

حظي موضوع تعزیز منظومة ضمان الودائع بأھمیة كبیرة لدى المصارف 

منظومة ضمان الودائع ركن أساسي  المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، كون  

ثقة   من  یعزز  المنظومة  ھذه  وجود  إن  حیث  المالي،  االستقرار  أركان  من 

حل  عن  الناجمة  الكلف  یقلل  نفسھ  الوقت  وفي  المالي،  بالقطاع  الجمھور 

المصرفیة اإلطار،األزمات  ھذا  في  نماذج  أخذ   .  الودائع ت  منظومة ضمان 
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  ستقالل المالي واالداري ویخضع لمبادئ الشركات عتباریة واإلبالشخصیة اإل 
ونظام ضمان    ،التعاضدیة والقرض  النقد  وقانون  التجاري،  القانون  وینظمھ 

المصرفیة وكل الصادرة    الودائع  والتعلیمات والقرارات  بنك عالتنظیمات  ن 
لى تعویض المودعین في حالة عدم توفر ودائعھم  إا النظام  ذ یھدف ھ  .الجزائر

بالودائع الشبیھة  االخرى  لإل  والمبالغ  في    .سترداد القابلة  تم  ،  العراقأما  فقد 
ھي شركة مساھمة من قبل القطاعین  ، و الشركة العراقیة لضمان الودائعإنشاء  

العام والخاص تتمتع باستقاللیة تشغیلیة تامة دون تدخل ایة أطراف خارجیة.  
)  21بموجب قانون الشركات العراقي رقم (  2020عام    ھذه الشركة  تأسست 

(  1997لسنة   رقم  العراقي  المركزي  البنك  لسنة  56وقانون  وقد   .2004) 
) حول ضمان 2016) لسنة ( 3أصدر مجلس الوزراء العراقي النظام رقم ( 

لیة عمل الشركة والضوابط التي تعمل بموجبھا  آینظم الذي  الودائع المصرفیة 
 : المعلنة التالیة  لتحقیق أھدافھا

توفیر غطاء لضمان ودائع الجمھور لدى المصارف العراقیة المجازة من  -
 البنك المركزي العراقي داخل العراق وخاصة صغار المودعین. 

اإل - ظاھرة  على  بتحویلھا  القضاء  الجمھور  لدى  المالي  مصادر  إكتناز  لى 
 ستثماریة وتنمویة. إأموال مصرفیة 

المص  - بالقطاع  الثقة  لدى تعزیز  المصرفي  الوعي  رفع  طریق  عن  رفي 
 وھذا من شأنھ ان ینعكس إیجابیاً على التنمیة االقتصادیة.  ،الجمھور

ستقرار المالي باالشتراك مع األطراف األخرى في  المساھمة في تحقیق اإل  -
 شبكة األمان المالي. 

من تاریخ  30إدارة عملیة تعویض المودعین بكفاءة وفعالیة خالل ( - ) یوماً 
قرار من البنك المركزي العراقي مصادق علیھ من محكمة الخدمات صدور  

 المالیة مكتسب الدرجة القطعیة بإعالن افالس المصرف.

كما تخضع    ،دائھاأ یشرف البنك المركزي العراقي على نشاطات الشركة و -
 ، تحاديسجالتھا وحساباتھا الختامیة للتدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة اإل
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ُ ،  األردنفي   سنة  أ األردن  في  الودائع  بموجب    2000نشئت مؤسسة ضمان 
، وتتمتع المؤسسة بشخصیة اعتباریة 2000لسنة  قانون مؤسسة ضمان الودائع  

تھدف إلى حمایة المودعین لدى البنوك بضمان   ، ذات استقالل مالي وإداري
 ً ً لإل  ودائعھم لدیھا وفق أحكام قانونھا وذلك تشجیعا للثقة بالنظام    دخار وتعزیزا
اإل على  الحفاظ  في  والمساھمة  في  المصرفي  والمالي  المصرفي  ستقرار 

في  أم  المملكة. ً   فقد   ،البحرینا  تنظیما البحریني  المشرع  ً   أوجد  ضمن    قانونیا
  2006لسنة  64رقم   القانونبالمركزي الصادر   رینمصرف البحمواد قانون 

یجوز للمجلس "   :نأ  علىمنھ    177حیث نصت المادة    ،شأن حمایة الودائعب
المرخص إصدار الئحة بشأن نظام حمایة الودائع وغیر ذلك من حقوق عمالء  

لھم، وذلك بتعویضھم في الحاالت التي یكون فیھا المرخص لھ غیر قادر أو  
ویجوز    ."من المرجح أن یكون غیر قادر على الوفاء بالمطالبات الموجھة إلیھ 

شخصیة   لھ  تكون  للتعویضات  أكثر  أو  صندوق  إنشاء  الالئحة  تتضمن  أن 
رار من المصرف ونظام خاص یصدر باعتماده ق  ،عتباریة ومیزانیة مستقلةإ

ً   المركزي. رقم    ونفاذا القرار  لسنة  34(لذلك صدر  الئحة    2010)  بإصدار 
حیث تضمنت الالئحة   ،ستثمار المطلقةوحسابات اإل  شأن نظام حمایة الودائعب

المؤھلة الودائع  لحمایة  المسئولة عن    ،إنشاء مجلس  الجھة  المجلس  ھذا  یعد 
 ، إنشاء صندوقین للتعویضات   نح المجلس سلطةوقد مُ   ،ضمان حمایة الودائع

  ة ویتمتع الصندوقان بالشخصی،  للبنوك التقلیدیة  األول للبنوك اإلسالمیة واآلخر
المادة  اإل علیھ  نصت  ما  نحو  على  مستقلة  میزانیة  ولھما  من    177عتباریة 

 لیھ. إالقانون المشار 

یخص   حمایة  فقد    ،السعودیةفیما  صندوق  بتأسیس  المركزي  البنك  قام 
المودعین والمساھمة   لتعزیز حمایة،  2015المودعین في شھر ابریل من عام  

ً ستقرار المالي في المملكة، كما قام  في اإل  بإصدار القواعد المنظمة لعملھ استنادا
)،  23( من المادة الثالثة من نظامھ الصادر بالمرسوم الملكي رقم  (د)    للفقرة

من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك الصادر ) 6) و( 3والفقرتین (
نشاء صندوق ضمان  إتم  فقد  ،  للجزائربالنسبة     ).5م/  (بالمرسوم الملكي رقم  

الصادر   11  –  03مر رقم  الودائع المصرفیة من طرف بنك الجزائر طبقا لأل
ویتمتع الصندوق    .شركة ذات أسھم دون غرض تجاريذلك ك  ،2003في عام  
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 .تعزیز ثقافة إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي -

 .إدارة عملیة التعویض والتصفیة بكفاءة عالیة -

صندوق ضمان أموال المودعین كمؤسسة مالیة  أُنشئ  فقد  ،  لیبیافیما یخص  
وإداریاً بموجب قانون رقم ( بموجب وتعدیالتھ    2005) لسنة  1مستقلة مالیاً 

ویھدف    ،2010صدر النظام األساسي للصندوق سنة  أُ وقد    .)91المادة رقم (
تشجیع  أجل  من  وذلك  بلیبیا.  العاملة  بالمصارف  الودائع  على  التأمین  إلى 

  مة في تعزیز استقرار النظام المالي وحمایة أموال المودعین. المساھودخار  اإل
بشأن    2008) لسنة  30القانون رقم (  2008في عام  صدر  ، فقد  الكویتأما في  

لتزمت بموجبھ  إضمان الودائع لدى البنوك المحلیة في دولة الكویت، والذي  
بكافة أنواعھا،  الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلیة (على أصل الودائع  

، لموریتانیابالنسبة    بما في ذلك حسابات التوفیر وأرصدة الحسابات الجاریة).
من األمر    53بموجب المادة رقم    2007صندوق ضمان الودائع سنة    ئنشأُ 

القرض   20/ 2007القانوني رقم   تنظیم مؤسسات  یھدف صندوق   .المتضمن 
 . ضمان الودائع إلى تعویض المودعین في حالة إفالس إحدى مؤسسات القرض 
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الكشوفات  وھي أعلى سلطة رقابیة حكومیة مشرفة على تدقیق ومراجعة 
 والبیانات المالیة لمؤسسات الدولة.

قائم على قواعد  ومستقل  نظام تأمین الودائع المصرفیة  إن  ف،  ُعمانفیما یخص  
بموجب قانون نظام تأمین الودائع المصرفیة    1995عام  أنشئ في  وقد  ،  محددة

رقم   السلطاني  بالمرسوم  رئیسة  9/95الصادر  بصفة  ویھدف  توفیر  ،  إلى 
عُ  بسلطنة  العاملة  المصارف  لدى  محددة  لودائع  شامل  تأمیني    مان. غطاء 

المركزي  البنك  إلشراف  النظام  ھذا  اإلداریة   مانيالعُ  یخضع  الناحیتین  من 
إلدارة والمالیة العامة  السیاسة  المركزي  البنك  محافظي  مجلس  ویحدد   ،

صندوق نظام تأمین الودائع المصرفیة، وتشمل إستثمار موارد الصندوق ومنح  
  یھدف   الرئیس التنفیــذي للبنك المركزي سلطة تشكیل لجنة إلدارة الصندوق.

أي  النظام دون  المودعین  تعویض  ً و،  تأخیر  إلى  ذات    خصوصا الفئة  تلك 
ً المدخرات القلیلة نسبی إلى أن یتم تسدید الذمم المالیة الخاصة بھم بالكامل، أي    ا

أن النظام یعمل على سد الفجوة التمویلیة بینما تأخذ اإلجراءات القانونیة لتصفیة 
 : لى ما یليإھذا ویھدف النظام   مجراھا. المتعسر المصرف

سلطنة  امل على الودائع في المصارف العاملة في  توفیر غطاء تأمیني ش -
 اإلدخار. بما یشجع  عمان

زیادة وتعزیز ثقة الجمھور في سالمة األوضاع المالیة للجھاز المصرفي  -
 . سلطنة ُعمانفي 

 المصرفي.تقلیل آثار المخاطر التقلیدیة في عمل الجھاز  -

في   في  ،فلسطینأما  صدر  المؤسسة    2013عام    فقد  إنشاء  بشأن  قرار 
بالشخصیة االعتباریة واألھلیة القانونیة    الفلسطینیة لضمان الودائع، التي تتمتع

 وتھدف المؤسسة إلى ما یلي:   .ستقالل المالي واإلداريواإل

-  ً  .لسقف التعویض  حمایة حقوق مودعي األموال لدى األعضاء وفقا

 .فظة على استقراره تعزیز الثقة بالجھاز المصرفي والمحا -

 .دخاررفع مستوى توعیة الجمھور بنظام ضمان الودائع وتعزیز ثقافة اإل -
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 وتھدف المؤسسة إلى ما یلي:   .ستقالل المالي واإلداريواإل

-  ً  .لسقف التعویض  حمایة حقوق مودعي األموال لدى األعضاء وفقا

 .فظة على استقراره تعزیز الثقة بالجھاز المصرفي والمحا -

 .دخاررفع مستوى توعیة الجمھور بنظام ضمان الودائع وتعزیز ثقافة اإل -
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أعضاء مجلس إدارة الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع في الدول اً: خامس
 العربیة  

ات الجھات المسؤولة عن ضمان الودائع في الدول  تراوح أعضاء مجالس إدار
بین عضو 11- 6(   العربیة  المجالس  اً )  ضمت  عام  بشكل  الدول .  معظم  في 

، ووزارة الصناعة والتجارة  ممثلین عن البنك المركزي ووزارة المالیةالعربیة  
إلى عن  إضافةً  المصرفي  ممثلین  المستقلینالقطاع  الممثلین  من  وعدد   ،  

    .)1(جدول
  علیھا مجلس إدارة برئاسة محافظ   واإلشرافیتولى إدارة المؤسسة  ،  األردنفي  

 : وعضویة كل من البنك المركزي
 .نائبا للرئیس أحد نواب المحافظ/ یسمیھ المحافظ -

 .وزارة المالیةأمین عام   -

 .مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة -

 .لمؤسسة ضمان الودائع المدیر العام -

عضوین یعینان بقرار من مجلس الوزراء بنا ء على تنسیب المحافظ لمدة   -
  ال ویشترط في ھذین العضوین أن    ث سنوات، ویجوز إعادة تعیینھما،الث

السنتین    أي بنك طیلة مدة عضویتھما في المجلس وطیلة  إداريیكونا من  
الخبرة    ءاالنتھاالتالیتین   ذوي  من  یكونا  أن  یشترط  كما  العضویة،  ھذه 

المالیة   وبالشؤون  أھداف واالقتصادیة  تحقیق  في  المساھمة  القادرین على 
 . المؤسسة

  
، وھم  عضواً   )11(من  مجلس حمایة الودائع  فیتكون مجلس إدارة    البحرین،أما   

عن:   المركزيممثلین  البحرین  ومصرف  التقلیدیة،  والبنوك  البنوك  ، 
و اإلسالمیة واإل،  المالیة  الوطنيوزارة  و قتصاد  والصناعة  ،  التجارة  وزارة 
ووالسیاحة مستقلین،  مجلس    .أعضاء  الودائع  دارة  إیتشكل  ضمان  مؤسسة 

عشرة    الجزائرفي    المصرفیة بنك أمن  من  معین  عضو  فیھم  بما  عضاء 
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شركة قطاع مختلط، ساھم القطاعین العراق: 
برأسمال الشركة البالغ الحكومي والخاص 

) ملیار دینار عراقي وھو یعادل 100(
نسبة ، علماً أن ) ملیون دوالر امریكي68.5(

نسبة ، و (48.3%) مساھمة القطاع العام
 %).51.7مساھمة القطاع الخاص: (

بموجب القانون رقم : الكویت
الصادر في  2008) لسنة 30(

بشأن ضمان الودائع  2008عام 
لدى البنوك المحلیة في دولة 
الكویت، إلتزمت بموجبھ الدولة 
بضمان الودائع لدى البنوك 

 المحلیة.

ال تمتلك الحكومة البحرین: 
نما ، إالودائعمؤسسة ضمان 

أنشئ مجلس حمایة الودائع 
بقرار من مجلس إدارة 
المصرف. نسب مساھمات 
القطاع الخاص محددة 
 بالالئحة ویقوم بسدادھا

البنوك وال توجد مساھمات 
 من القطاع العام.  

مؤسسة ضمان األردن: 
الودائع ھي مؤسسة 
عامة، وقد ساھمت 
الحكومة األردنیة في 

بلغ رأس مال المؤسسة بم
ملیون دینار أردني دفعتھ 
حین نفاذ قانون 
المؤسسة، إضافة لقیام 
البنوك بدفع رسم تأسیس 
غیر مسترد مقداره مئة 
ألف دینار لكل بنك 

 .عضو

ال یوجد مؤسسة مصر: 
مستقلة لضمان الودائع، 
والبنك المركزي المصري 
ً على انتھاج  یحرص دائما
كافة التدابیر اإلحترازیة 

حفاظ على التي تكفل ال
أموال ومصالح المودعین 

 بالجھاز المصرفي.

مؤسسة حكومیة مستقلة مالیاً لیبیا: 
) 91وإداریاً، طبقاً لنص المادة رقم (

بشأن  2005لسنة  1من قانون رقم 
المصارف وتعدیالتھ، والتي تنص 
على أن یكون للصندوق شخصیة 
إعتباریة وذمة مالیة مستقلة، 

المصرف ویخضع إلشراف 
/أ) من 10المركزي. نصت المادة (

النظام األساسي للصندوق على أن 
  :یتكون رأس مال الصندوق مما یلي

) مالیین دینار، یدفعھ 5مبلغ (
مصرف لیبیا المركزي عند دخول 

رسم ، وحیز التنفیذ النظام األساسي
اشتراك غیر مسترد مقداره 

) مئة ألف دینار، 100,000.000(
سم جزًء من راس ویعتبر ھذا الر

 المال.

المؤسسة الفلسطینیة لضمان فلسطین: 
الودائع مؤسسة عامة مستقلة غیر 

حقوق ملكیة المؤسسة حكومیة، تتكون 
 :الفلسطینیة لضمان الودائع كما یلي

ملیون دوالر  20مساھمة الحكومة بمبلغ 
رسوم تأسیس ط، وتدفع لمرة واحدة فق
ألف دوالر أو  100غیر مستردة مقدارھا 

یدفعھا العضو خالل مدة أقصاھا خمسة 
عشر یوما من التاریخ الذي یصبح فیھ 

 عضواً في نظام ضمان الودائع.

مؤسسة ضمان الودائع المصرفیة  الجزائر
شركة مساھمھ یقدر رأسمالھا االجتماعي بـ 

 27دینار جزائري مقسم إلى ملیون  270
دج للسھم ملیون  10سھم بقیمة اسمیة قدرھا 

الواحد، مكتتبة ومحررة وموزعة بین 
رقم  حسب النظامالمساھمین بنسب متساویة 

المتعلق  2020 الصادر في عام 3-20
ضمان الودائع المصرفیة. یجب على البنوك ب

أن تكتتب في رأسمال الشركة المسیرة 
لصندوق ضمان الودائع المصرفیة الدي 
یوزع بینھا بحصص متساویة، بغض النظر 

 عن طبیعة رأسمال المكتتب.

قام البنك المركزي السعودیة: 
بتأسیس صندوق حمایة 

لصندوق یتبع للبنك ا، المودعین
 .  المركزي وتحت مظلتھ وادارتھ

الحكومة تمتلك نظام تأمین ُعمان: 
یخضع ھذا ، الودائع المصرفیة

المركزي النظام إلشراف البنك 
العماني من الناحیتین اإلداریة 
والمالیة، ویحدد مجلس محافظي 
البنك المركزي السیاسة العامة 
إلدارة صندوق نظام تأمین 

 .ةیالودائع المصرف

: موریتانیا
صندوق 

ضمان الودائع 
ھو ھیئة ذات 
ذمة مالیة 

مستقلة 
المؤسس 

   للمصارف.
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الصادر في  2008) لسنة 30(

بشأن ضمان الودائع  2008عام 
لدى البنوك المحلیة في دولة 
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 المحلیة.

ال تمتلك الحكومة البحرین: 
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أنشئ مجلس حمایة الودائع 
بقرار من مجلس إدارة 
المصرف. نسب مساھمات 
القطاع الخاص محددة 
 بالالئحة ویقوم بسدادھا

البنوك وال توجد مساھمات 
 من القطاع العام.  

مؤسسة ضمان األردن: 
الودائع ھي مؤسسة 
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مستقلة لضمان الودائع، 
والبنك المركزي المصري 
ً على انتھاج  یحرص دائما
كافة التدابیر اإلحترازیة 

حفاظ على التي تكفل ال
أموال ومصالح المودعین 

 بالجھاز المصرفي.

مؤسسة حكومیة مستقلة مالیاً لیبیا: 
) 91وإداریاً، طبقاً لنص المادة رقم (

بشأن  2005لسنة  1من قانون رقم 
المصارف وتعدیالتھ، والتي تنص 
على أن یكون للصندوق شخصیة 
إعتباریة وذمة مالیة مستقلة، 

المصرف ویخضع إلشراف 
/أ) من 10المركزي. نصت المادة (

النظام األساسي للصندوق على أن 
  :یتكون رأس مال الصندوق مما یلي

) مالیین دینار، یدفعھ 5مبلغ (
مصرف لیبیا المركزي عند دخول 

رسم ، وحیز التنفیذ النظام األساسي
اشتراك غیر مسترد مقداره 

) مئة ألف دینار، 100,000.000(
سم جزًء من راس ویعتبر ھذا الر

 المال.

المؤسسة الفلسطینیة لضمان فلسطین: 
الودائع مؤسسة عامة مستقلة غیر 

حقوق ملكیة المؤسسة حكومیة، تتكون 
 :الفلسطینیة لضمان الودائع كما یلي

ملیون دوالر  20مساھمة الحكومة بمبلغ 
رسوم تأسیس ط، وتدفع لمرة واحدة فق
ألف دوالر أو  100غیر مستردة مقدارھا 

یدفعھا العضو خالل مدة أقصاھا خمسة 
عشر یوما من التاریخ الذي یصبح فیھ 

 عضواً في نظام ضمان الودائع.

مؤسسة ضمان الودائع المصرفیة  الجزائر
شركة مساھمھ یقدر رأسمالھا االجتماعي بـ 

 27دینار جزائري مقسم إلى ملیون  270
دج للسھم ملیون  10سھم بقیمة اسمیة قدرھا 

الواحد، مكتتبة ومحررة وموزعة بین 
رقم  حسب النظامالمساھمین بنسب متساویة 

المتعلق  2020 الصادر في عام 3-20
ضمان الودائع المصرفیة. یجب على البنوك ب

أن تكتتب في رأسمال الشركة المسیرة 
لصندوق ضمان الودائع المصرفیة الدي 
یوزع بینھا بحصص متساویة، بغض النظر 

 عن طبیعة رأسمال المكتتب.

قام البنك المركزي السعودیة: 
بتأسیس صندوق حمایة 

لصندوق یتبع للبنك ا، المودعین
 .  المركزي وتحت مظلتھ وادارتھ

الحكومة تمتلك نظام تأمین ُعمان: 
یخضع ھذا ، الودائع المصرفیة
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والمالیة، ویحدد مجلس محافظي 
البنك المركزي السیاسة العامة 
إلدارة صندوق نظام تأمین 

 .ةیالودائع المصرف
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ضمان الودائع 
ھو ھیئة ذات 
ذمة مالیة 

مستقلة 
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أربعة أعضاء مستقلین من ذوي الخبرة في المجاالت المالیة واالقتصادیة  -
بقرار  تعینھم  یتم  رئیس    والقانونیة  من  وتنسیب  فلسطین  دولة  رئیس  من 

 .المجلس

من نظام تأمین الودائع المصرفیة  یتم إدارة موارد صندوق  ، فُعمانأما في  
وتتكون من    ،التنفیذي للبنك المركزيخالل لجنة یتم تشكیلھا من قبل الرئیس  

) منھم من موظفي البنك المركزي بدرجة ال تقل عن 3) أعضاء یكون ( 5(
) من أعضاء 2مدیر دائرة، ویكون األعلى درجة منھم رئیساً للجنة، ویكون (

العضوین األساسیین في اللجنة  و  .اللجنة من مسئولي المصارف األعضاء
ك الوطني العماني وبنك إتش إس بي سي  : البنھما  من المصارف األعضاء

مان، إضافة إلى عضو مدعو ھو بنك ظفار. ویمكن للرئیس التنفیذي تغییر  عُ 
 العضویة. 

 

مجلس إدارة  من    صندوق ضمان أموال المودعین  یُدارف،  لیبیا  فیما یخص 
المركزي، وعضویة كل من وكیل وزارة   المصرف  نائب محافظ  برئاسة 

للمصارف المالیة ووكیل   العامة  النقابة  ونقیب  والتجارة،  االقتصاد  وزارة 
والتأمینات باإلضافة إلى ثالث أعضاء آخرین یعینون بقرار من مجلس إدارة  

على أن یكونوا من ذوي    ،سنوات قابلة للتجدید   3المصرف المركزي لمدة  
ً أال  الخبرة بالشؤون المالیة واالقتصادیة والقانونیة، و   یكون أي منھم موظفا

) من  5وذلك وفق نص المادة رقم (  ،في مصرف من المصارف األعضاء
 النظام األساسي للصندوق. 

 
أعضاء   یتكون مجلس إدارة صندوق ضمان الودائع من،  موریتانیاأما في  

   ، والبنوك التجاریة.وزارة العدل، ووزارة المالیة، و البنك المركزيمن: 
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مدة تحدد  لھاإل  الجزائر.  المجلس  ذ نتساب  للتجدید   ستةبا  قابلة  أما   .سنوات 
ممثل عن بنك    :ھيف  مؤسسةالمؤسسات التي لھا عضویة في مجلس ادارة ال

،  الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط، والبنك الخارجي الجزائري، والجزائر
الریفیةبنك  و والتنمیة  والفالحة  المحلیة ،  التنمیة  وبنك  الشعبي ،  القرض 

نك البركة  ، وبسوسیتي جینیرال، وبنك  البنك الوطني الجزائري، والجزائري
 بنك العربي المصرفي الجزائري. ، والالجزائري

 

یتبع    ،السعودیةفیما یخص    الودائع  المركزي وتحت فصندوق ضمان  للبنك 
نائب محافظ  لجنة مكونة من:  الصندوق  أعمال  وادارتھ یشرف على  مظلتھ 

ستثمار، لإل وكیل المحافظو وكیل المحافظ للرقابة،  (رئیساً)، و البنك المركزي 
مدیر ومدیر عام مراقبة البنوك،  و  وكیل المحافظ لألبحاث والشئون الدولیة،و

الشئون المودعین أمین صندووالقانونیة،    عام  فالعراقأما    .ق حمایة  رأس  ی، 
، أما نائب الشركة العراقیة لضمان الودائعمجلس إدارة    المصرف الصناعي

) أعضاء  7(، كما یضم المجلس  مصرف التنمیة الدولي  ممثل عن  الرئیس فھو
المؤسسات التي لدیھا عضویة  أن  في حین    حتیاط.إ) أعضاء  7صلیین یقابلھم ( أ

  تتكون من:ففي مجلس إدارة الشركة وفقا لنسب المساھمة برأسمال الشركة  
وإسالمیة) (تقلیدیة  والخاصة  الحكومیة  و المصارف  مؤسسات  ،  عن  ممثلین 

 مالیة غیر مصرفیة مساھمة برأسمال الشركة (ھیئة التقاعد العامة).
المؤسسة الفلسطینیة   جلس إدارةعدد األعضاء في م یبلغف، فلسطینفیما یخص 

 :أعضاء كما یلي سبعةالودائع لضمان 
-  ً رئیسا الفلسطینیة  النقد  في حال محافظ سلطة  المحافظ  نائب  وینوب عنھ   ،

 .غیابھ

ختصاص یسمیھ وزیر ممثل عن وزارة المالیة من ذوي الدرجات العلیا واإل -
 .المالیة

 .مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني -
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 ً النماذج التي تنتھجھا الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع في الدول :  سادسا
 العربیة 

ستقرار المالي منظومة ضمان الودائع إلى تعزیز اإلكما سبق أن ذكرنا، تھدف  
المصرفي   القطاع  الحفاظ على  من جھة، ومن جھة أخرى طمأنة من خالل 

بالقطاع المصرفي، إضافةً إلى   المودعین والحفاظ على حقوقھم وتعزیز ثقتھم
تأخذ منظومة ضمان الودائع  خفض كلف األزمة في حال وقوعھا. بشكل عام،  

في بعض األحیان یتم إضافة  كنماذج لضمان الودائع،    متعددة  في الدول أشكال
ھنالك أربعة نماذج تم   مسؤولیات أخرى للجھة المسؤولة عن ضمان الودائع،

 تطبیقھا في عدة دول في العالم وھي كما یلي: 
 .)Pay Box(سداد الودائع المضمونة فقط   -

توفی - مثل  األخرى  المسؤولیات  بعض  مع  المضمونة  الودائع  دعم  سداد  ر 
 ). Pay Box Plusسیولة (

حل   - كلـف  تخفیـض  إلى  تھدف  مسـؤولیات  مع  المضمـونة  الودائع  سداد 
 ).Loss Minimizer( األزمـات المـالیـة

مسؤولیات واسعة تشمل تقییم المخاطر، وإمتالك سلطة التدخل المبكر لحل  -
 ً ومیدانیاً) على المؤسسات   األزمة، والمشاركة في الرقابة االحترازیة (مكتبیا

 ). Risk Minimizerالمالیة األعضاء (

یبین النموذج الذي إنتھجتھ الجھات   )12فالشكل (فیما یخص الدول العربیة،  
الحظ من الشكل المذكور أن معظم الدول  ، حیث یالمسؤولة عن ضمان الودائع 

دون    المضمونة فقطسداد الودائع  في  العربیة إنتھجت النموذج األول الُمتمثل  
 . إیكال مھام ومسؤولیات إضافیة للجھة المسؤولة عن ضمان الودائع
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 في الدول العربیة ضمان الودائع الجھة المسؤولة عنأعضاء مجلس إدارة ): 2( جدول
 

نموذج ضمان   الدولة 
 الودائع 

البنك  
 المركزي 

وزارة  
 المالیة 

وزارة  
الصناعة  
 والتجارة 

القطاع  
 المصرفي 

األعضاء  
 المستقلین 

عدد أعضاء  
 مجلس اإلدارة 

مؤسسة عامة   األردن 
 مستقلة 

    
- 

 
 
6 
 

مجلس حمایة   البحرین 
 الودائع 

   

  

 
11 

 شركة مساھمة  الجزائر 

 

 
- 

 
- 

 

 
-  

10 

صندوق داخل ھیكل   السعودیة 
 البنك المركزي

  
- 

 
- 

 
- 

 
-  

7 * 

شركة مساھمة   العراق**
 عامة 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 7أصیلین و 7
 إحتیاط 

 ُعمان 
نظام تأمین الودائع 

داخل    المصرفیة
 البنك المركزي

  
- 

 
- 

  
- 8 

مؤسسة عامة   فلسطین 
 مستقلة 

    
- 

  
7 

مؤسسة حكومیة   لیبیا
 مستقلة 

      
7 
 

ھیئة ذات ذمة مالیة   موریتانیا 
 مستقلة 

   
- 

  
- 7  *** 

 
 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

ً (وكیل المحافظ للرقابة  و،  (رئیساً)  أعمال الصندوق لجنة مكونة من: نائب محافظ البنك المركزيیشرف على    *   وكیل المحافظ و،  )للرئیس  نائبا
أمین صندوق حمایة والقانونیة،    الشئون  مدیر عامومدیر عام مراقبة البنوك،  ووكیل المحافظ لألبحاث والشئون الدولیة،  و  لالستثمار،
 .المودعین

صلیین  أ) أعضاء  7، ونائب الرئیس/ مصرف التنمیة الدولي [(المصرف الصناعي  /یتكون مجلس إدارة الشركة من: رئیس مجلس اإلدارة**  
) أعضاء احتیاط]. أما المؤسسات التي لدیھا عضویة في مجلس إدارة الشركة وفقا لنسب المساھمة برأسمال الشركة تتكون  7یقابلھم (

(تقلیدیة وإسالمیة)المصارف    من: والخاصة  والحكومیة  الشركة (ھیئة ،  برأسمال  مالیة غیر مصرفیة مساھمة  ممثلین عن مؤسسات 
 التقاعد العامة). 

 *** إضافة إلى ممثل عن وزارة العدل. 
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الودائع   ضمان  نظام  والبنوك  في  التقلیدیة  (البنوك  البنوك  لجمیع  إلزامي 
الشریعة) الفتوى (  تم  األردنفي    .المتوافقة مع  تاریخ  2012/ 13إستصدار   (

من مجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمیة، التي أجازت   2012/ 9/ 20
ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمیة بإنشاء صندوق لضمان الودائع اإلسالمیة  

عالج قانون مؤسسة ضمان الودائع فقد  جزائر،الأما في  في البنوك اإلسالمیة.
الشریعة في نظام    التحدیات التي تواجھ اشتراك البنوك المتوافقة معالمصرفیة  

بالعالوات  الصلة  ذات  العملیات  محاسبة  فصل  خالل  من  الودائع،  ضمان 
من ال  المتأتیة  الصیرفة    تقلیدیة الودائع  "شباك  ودائع  من  المتأتیة  والعالوات 

لموافق ل ا  20  -  03من نظام رقم    8المادة    ا ما نصت علیھذ سالمیة"، وھاإل
 الودائع المصرفیة.  المتعلق بنظام 2020مارس  15

یخص   الودائعأنشأت  فقد  ،  عراقالفیما  لضمان  العراقیة  صندوقین    الشركة 
مستقلین عن بعضھما، الصندوق األول متخصص في استثمار أموال الشركة  

متخصص   الثاني  والصندوق  التقلیدیة،  المصارف  أموال  في  لدى  استثمار 
الشركة لدى المصارف اإلسالمیة وفق أحكام الشریعة والمعاییر الصادرة عن  

صندوق بشكل مستقل  كما تم وضع ضوابط إدارة أموال كل    .یوفيمنظمة األ
یقوم ف،  ُعمانأما في    وتم عرضھا على البنك المركزي العراقي للموافقة علیھا. 

الخاص  الحالي  القانون  على  تغییرات  بإجراء  حالیاً  العماني  المركزي  البنك 
المصارف  لیشمل  الشریعة  مع  یتوافق  بما  المصرفیة  الودائع  تأمین  بنظام 

في    اإلسالمیة. القانون،  فلسطینأما  أحكام  صندوقین    ،بموجب  إنشاء  یتم 
ستثماره حسب إ  منفصلین بشكل تام، أحدھما خاص بالمصارف اإلسالمیة ویتم

 خر خاص بالمصارف التجاریة، ویتم إدارتھماآالشریعة اإلسالمیة، وصندوق  
ً إو   .ستثمارھما بشكل منفصل تماما

البنوك لقاء  اً:  ثامن تدفعھ  في    ضمان الودائعقیمة اإلشتراك السنوي الذي 
 الدول العربیة 

ت قیمة اإلشتراكات السنویة الواجب دفعھا من قبل البنوك التجاریة لقاء  تفاوت
 إشتراك   نسبةأكبر  بلغت    ، حیث )13الدول العربیة (شكل  ضمان الودائع في  
في المائة من إجمالي الودائع، في حین كانت النسبة األقل   1سنوي في الجزائر  
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النماذج التي تنتھجھا الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع في الدول  ): 12شكل (
 العربیة

 

 

 

 

 ). 2022العربي (المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد 

 الخاضعة لنظام ضمان الودائع في الدول العربیة  المالیة المؤسساتاً: بعسا

ن تقریر  مكونات القطاع المالي في الدول العربیة، حیث بیّ تُعد البنوك أحد أھم 
العربیة الدول  في  المالي  القطاع    أصول  حجمأن    2021لعام    االستقرار 

في   في المائة  94  المتوسطفي  بلغ  القطاع المالي    أصولإلى إجمالي  المصرفي  
في   142ما نسبتھ    أصول القطاع المصرفيحجم    كما شكل  .  2020نھایة عام  

أھمیة    یعكس، األمر الذي  في الدول العربیةالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي  
.  ت المخاطر والتحدیاواجھ العدید من    ال سیما أنھمتانة ھذا القطاع،    الحفاظ على

البنوك  ومن   المنطلق، حظیت  المركزیة  ھذا  البنوك  قبل  من  واضح  بإھتمام 
إخضاعھا  العربیة صعید  الودائع،   على  ضمان  بعض   لنظام  ھناك  أن  إال 

ال البنوك  التي واجھت إخضاع  لھذا التحدیات  الشریعة اإلسالمیة  متوافقة مع 
أنھ تم إیجاد حلول لھذه التحدیات في  النظام لخصوصیتھا، علماً    معظم   نظراً 

  إشتراك البنوك التجاریة ، بحیث أصبح  الُمشار إلیھا في الورقة  الدول العربیة
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عن    دینار لیبي)  20,000,000(   وال یزید علىلیبي  ) دینار  250,000عن ( 
 السنة المالیة. 

 
) اإلشتراك    ):13شكل  الدول  قیمة  في  الودائع  لقاء ضمان  البنوك  تدفعھ  الذي  السنوي 
 العربیة

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

 ً  : آلیة ضمان الودائع المصرفیة في الدول العربیة تاسعا

الُمتمثل    ،الذي تلعبھتنطلق أھمیة منظومة ضمان الودائع من الدور األساسي  
توجد في كثیر من  ضمان الودائع والحفاظ على حقوق المودعین، إال أنھ  في  

الحد    قیمة  تفاوتت وقد  األحیان حدود قصوى لضمان الودائع حسب كل دولة،  
في الدول العربیة، فعلى   التغطیة)األعلى لحجم الودیعة الخاضع للضمان (نسبة  

في حین    ،جمیع الودائع لدى البنوك المحلیة في الكویت مضمونةالمثال    سبیل
 حیث ،  أن الحد األقصى لضمان الودیعة المصرفیة في لیبیا یعتمد على قیمتھا

) من النظام األساسي الحد األعلى لحجم الودیعة حسب  28حددت المادة رقم (
 :یةالشرائح التال
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بلغت   إذ  العراق،  قیمة    0.01لدى  الودائع، وتراوحت  المائة من إجمالي  في 
، علماً أن  اإلشتراكات السنویة لدى بقیة الدول العربیة بین النسبتین المذكورتین

في   سنويالبنوك  إشتراك  تدفع  ال  قانون  ،  ألردنافي  .  الكویت  ألحكام  وفقاً 
شتراك سنوي إلى المؤسسة بنسبة إ، یدفع البنك رسم  مؤسسة ضمان الودائع

  اثنین ونصف باأللف من مجموع الودائع لدیھ الخاضعة ألحكام ھذا القانون. 
على أساس سنوي    البحرینفي  تحدد حصة كل بنك تقلیدي أو إسالمي  في حین  

ووفق حصة كل بنك من إجمالي الحسابات المؤھلة المضمونة لجمیع البنوك  
المملكة. في  تمویل  ،  للجزائربالنسبة    التقلیدیة واإلسالمیة  البنوك في  تشارك 

شركة    لىإصندوق ضمان الودائع المصرفیة، بحیث یلزم كل مصرف ان یدفع  
 ً وفقا تحسب  سنویة  عالوة  الودائع  بالعملة  للمب  ضمان  للودائع  االجمالي  لغ 

، ویحدد مجلس النقد والقرض عامدیسمبر من كل    31  الوطنیة المسجلة بتاریخ
 ً یبلغ  ف،  السعودیةفیما یخص    .في المائة  1نسبة ھده العالوة في حدود    سنویا

  في المائة  0.05القسط السنوي المستحق على البنك عن سنة التقییم الواحدة  
 التي یحتفظ بھا البنك. من متوسط مبلغ الودائع المؤھلة

  ، 2016  ) لسنة3) من نظام الشركة رقم (أوالً -4وفقاَ لنص المادة (،  العراقفي  
ر من  الف) دیناآمین الشھري مبلغ (واحد دینار) عن كل (عشرة  أحدد بدل الت

للضمان، الخاضعة  الودیعة  والظروف    مبلغ  الضوابط  للتعدیل حسب  وقابلة 
من القیمة    في المائة  0.05تدفع البنوك األعضاء  ف ،  ُعمانأما في  االقتصادیة.  

ویساھم البنك المركزي بقسط    ،اإلجمالیة لودائع البنك عند نھایة السنة المالیة
من إجمالي األقساط السنویة التي تساھم بھا البنوك    في المائة  50تأمین یعادل  

ً إو،  فلسطینأما فیما یخص  األعضاء.   من القرار )  16(إلى أحكام المادة    ستنادا
  بین شتراك ما  اإل  وتعدیالتھ، تكون نسبة رسوم  2013لسنة    )7(بقانون رقم  

في الوقت الحالي،   .من مجموع الودائع المشمولة بالضمانفي المائة    0.8و  0.1
من    في المائة  0.2ستیفاء رسوم من البنوك األعضاء بنسبة  إتقوم المؤسسة ب 

الودائع إجمالي  ثابتة  متوسط  وكنسبة  للقانون  اإل،  الخاضعة  إلى  وسیتم  نتقال 
تدفع المصارف  ،  لیبیا. في  2023مطلع العام    في الرسوم المبنیة على المخاطر 

  ) من إجمالي الودائع الخاضعة للضمان، 0.001شتراك السنوي بنسبة (رسم اإل
عضاء  قل قیمة الرسم المحصل من كل مصرف من المصارف األتعلى أال  
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 :یةالشرائح التال
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بلغت   إذ  العراق،  قیمة    0.01لدى  الودائع، وتراوحت  المائة من إجمالي  في 
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في الدول العربیة    الخاضع للضمان (نسبة التغطیة)  الحد األعلى لحجم الودیعة):  14شكل (
 (مقوماً بالدوالر األمریكي)

 
 ). 2022الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في 

 

آلیةف التعامل مع المودعین الذین تزید ودائعھم عن الحد األقصى    یما یخص 

آلیة التعویض  في  فھناك تشابھ  في الدول العربیة،    المضمون بموجب القانون

تعویض یتم ال  ،فكما سبق أن ذكرنا،  األردنفي معظم الدول العربیة. فیما یخص  

خالل ثالثین یوماً من تاریخ    بحیث یُدفعفوري بحد أقصى خمسین ألف دینار  ال

) من  59صدور قرار التصفیة، وما زاد عن ذلك یتم معالجتھ بحسب المادة (

ن وااللتزامات المستحقة على البنك من  قانون المؤسسة التي ترتّب تسدید الدیو

لغ الحد األقصى  ببم   المودعین  یتم تعویض ف،  البحرینأما في  متحصالت البنك.  

المفعولب  ،رلجزائل  بالنسبة   .فقط الساریة  والتنظیمات  القوانین  ن  إ ف  ،مقتضى 

المصرفیة ملزم بتعویض  الودائع  المنصوص  الحد األ  صندوق ضمان  قصى 

والمقدر    2020مارس    15المؤرخ في    03  -  20من النظام    10علیھ في المادة  

یتم معالجتھا  ف  ،قصىا الحد األذ تجاوز ھتكل ودیعة  دینار جزائري، أما  بملیوني  

اللجنة قبل  من  المعین  المصفي  قبل  من  یخص    المصرفیة.  وتسییرھا  فیما 
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 .أو أقللیبي كامل قیمة الودیعة، إذا كانت بمقدار عشرة آالف دینار  -

وال یتجاوز مائة لیبي  عشرة آالف دینار    ىنصف قیمة الودیعة، عما یزید عل -
 لیبي.  ألف دینار

  400، وال یتجاوز  لیبي  ألف دینار  100ربع قیمة الودیعة، عما یزید على   -
 .لیبي ألف دینار

وال یتجاوز ملیون    لیبيألف دینار  400یزید على  ثمن قیمة الودیعة، عما   -
 .لیبي دینار

بالحد األٌقصى للضمان  لیبي  شر قیمة الودیعة، عما یزید على ملیون دینار  عُ  -
  لیبي.  ألف دینار 250

ُ الودیعة  قیمةعلماً أن   . األداء خالل شھر من تقدیم المطالبة ةصبح واجبت

فقد   العربیة،  الدول  لبقیة  بالنسبة  المرتبة األولى من حیث  أما  العراق  إحتلت 
، في  ر أمریكيآالف دوال  103حوالي  ، إذ بلغت  أكبر قیمة للودیعة المضمونة 

  أمریكي من نصیب الجزائر   ألف دوالر   15.8  حین كانت القیمة األقل حوالي
من صالحیة    قیمة التغطیةتحدید  فإن  لكن فیما یخص موریتانیا،    .)14(شكل  

 .مجلس إدارة الصندوق وقت دفع التعویضات 
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فھي ،  موریتانیافیما یخص    .اري والمدنياألولویات التي یحددھا القانون التج

 تخضع لمسطرة التعویض المحددة بقانون افالس وتصفیة المؤسسات 

بالنسبة   المضمونةلأما  النوع والعملة  لودائع  فالجدول (حسب  یُبین3،   ذلك  ) 

   بالتفصیل.

الودیعة الودائع المضمونة في القطاع المصرفي في الدول العربیة حسب نوع  ):  3(  جدول
 والعملة

 

الودائع المضمونة حسب  الودائع المضمونة حسب النوع الدولة
 العملة

 األردن

بالدینار   الودائع  أنواع  جمیع  المؤسسة  تضمن 
 األردني باستثناء: 

 .ودائع الحكومة-
 ك. ودائع ما بین البنو -
الممنوحة - التسھیالت  قیمة  النقدیة بحدود  التأمینات 

 .بضمانھا

 
بالدینار   فقطالودائع   األردني 

 .لدى البنك

 البحرین 

اإل وحسابات  الودائع  وحسابات  المطلقة  ي أستثمار 
ودائع وحسابات مشابھة لھا في الطبیعة والخصائص 
مما یوافق علیھا المصرف. بغض النظر عن العملة  
 ومع استثناء شھادات اإلیداع الصادرة ألمر حاملھا. 

 
غض النظر یتم ضمان الودائع ب

ومع   العملة  ستثناء  إعن 
شھادات اإلیداع الصادرة ألمر 

 حاملھا.

 الجزائر 

 :جمیع أنواع الودائع بإستثناء
المالیة  والمؤسسات  البنوك  من  المتلقاة  الودائع 

و المتروكة في الحساب أموال المتلقاة  ألاى، واألخر
%  5قل  من طرف المساھمین الذي یملكون على األ

المال، وأعضاء مجلس االدارة والمسیرین س  أمن ر
،  ودائع الموظفین المساھمین، وومحافظي الحسابات

اإلو والمحلیةودائع  المركزیة  وصنادیق   ،دارة 
  ومؤسسات   ،جتماعیة وصنادیق التقاعدالتأمینات اإل

المنقولة  للقیم  الجماعي  والتوظیف  بالعملة ،  الودائع 
الجزائ لبنك  بیعھا  المعاد  والصعبة  غیر  الر،  ودائع 

لوسائل اإل الممثلة  المستحقة  المبالغ  غیر  من  سمیة 
البنوك طرف  من  المصدر  والدفع  الودائع ، 

ھده اإل بممارسة  لھا  المرخص  للبنوك  ستثماریة 

 
الوطنیة   بالعملة  التعویض  یتم 
باستثناء   الجزائري"  "الدینار 
المعاد  الصعبة  بالعملة  الودائع 

 بیعھا لبنك 
 الجزائر. 
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ودیعة واحدة فقط للشخص الواحد في    صندوق حمایة الودائعیغطي  ،  السعودیة

حساب في أحد البنوك، فستُعد   كل بنك. إذا كان لدى المودع المؤھل أكثر من

 جمیع الودائع لدى ھذا البنك ودیعة واحدة وسیتم حمایتھا فقط بالحد األقصى

وفي حال تجاوزت ودیعة الشخص الواحد في ، لایر سعودي 200.000البالغ  

عن  األقصى فقط وما زاد    فیتم تعویضھ بمبلغ الحد   ،حمایةالبنك الحد األقصى لل

،  العراقأما في    .نتھاء من إجراءات التصفیة ان وجدت اإل  عند رجاعھ  إیتم  ذلك  

یصبح التعویض واجب األداء خالل    الشركة العراقیة لضمان الودائعوفق نظام  

واستالم    ،ى مصفي المصرفإل) یوم من تاریخ تقدیم طلب التعویض  30مدة (

شركة الضمان قرار إعالن إفالس المصرف من قبل البنك المركزي العراقي  

دارتھ علیھ ومصادقة محكمة الخدمات العراقیة المختصة إبعد مصادقة مجلس  

)  150ال یتجاوز مبلغ ( یجب أن  الحد األقصى للتعویض    إن  بقرارات اإلفالس.

عراقي   دینار  یُعادلملیون  للمودع )،  مریكيأدوالر    103,000  (ما  وذلك 

ن الحد األعلى لسقف الودیعة الواحدة من قبل البنك المركزي أالواحد حیث  

یتم تعویضھم بالحد األقصى فقط  ف،  ُعمانأما في    ) ملیار دینار عراقي. 1یبلغ ( 

عماني.  20,000لغ  بمب التصفیة،  فلسطینفي    لایر  قرار  صدور  یتم    ،عند 

  تعویض المودعین بشكل فوري عن ودائعھم المشمولة بالضمان بقیمة سقف 

ألف دوالر أو ما یعادلھا بالعمالت األخرى، أما الودائع    20التعویض البالغ  

سقف حد  تتجاوز  المشمولة    التي  غیر  الودائع  أو  یتم    ،بالضمانالتعویض 

ً إ ً أ  ستكمال عملیة تعویضھم كلیا أصول المصرف وفي    بعد تصفیة وبیع  و جزئیا

یتم تعویض المودعین الذین تزید  ،  لیبیا  أما فیما یخص   حال توفر المبالغ لذلك.

ودائعھم عن الحد األقصى من المبالغ الناتجة عن عملیة التصفیة حسب سلم  
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ومع   العملة  ستثناء  إعن 
شھادات اإلیداع الصادرة ألمر 

 حاملھا.

 الجزائر 

 :جمیع أنواع الودائع بإستثناء
المالیة  والمؤسسات  البنوك  من  المتلقاة  الودائع 

و المتروكة في الحساب أموال المتلقاة  ألاى، واألخر
%  5قل  من طرف المساھمین الذي یملكون على األ

المال، وأعضاء مجلس االدارة والمسیرین س  أمن ر
،  ودائع الموظفین المساھمین، وومحافظي الحسابات

اإلو والمحلیةودائع  المركزیة  وصنادیق   ،دارة 
  ومؤسسات   ،جتماعیة وصنادیق التقاعدالتأمینات اإل

المنقولة  للقیم  الجماعي  والتوظیف  بالعملة ،  الودائع 
الجزائ لبنك  بیعھا  المعاد  والصعبة  غیر  الر،  ودائع 

لوسائل اإل الممثلة  المستحقة  المبالغ  غیر  من  سمیة 
البنوك طرف  من  المصدر  والدفع  الودائع ، 

ھده اإل بممارسة  لھا  المرخص  للبنوك  ستثماریة 

 
الوطنیة   بالعملة  التعویض  یتم 
باستثناء   الجزائري"  "الدینار 
المعاد  الصعبة  بالعملة  الودائع 

 بیعھا لبنك 
 الجزائر. 
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ودیعة واحدة فقط للشخص الواحد في    صندوق حمایة الودائعیغطي  ،  السعودیة

حساب في أحد البنوك، فستُعد   كل بنك. إذا كان لدى المودع المؤھل أكثر من

 جمیع الودائع لدى ھذا البنك ودیعة واحدة وسیتم حمایتھا فقط بالحد األقصى

وفي حال تجاوزت ودیعة الشخص الواحد في ، لایر سعودي 200.000البالغ  

عن  األقصى فقط وما زاد    فیتم تعویضھ بمبلغ الحد   ،حمایةالبنك الحد األقصى لل

،  العراقأما في    .نتھاء من إجراءات التصفیة ان وجدت اإل  عند رجاعھ  إیتم  ذلك  

یصبح التعویض واجب األداء خالل    الشركة العراقیة لضمان الودائعوفق نظام  

واستالم    ،ى مصفي المصرفإل) یوم من تاریخ تقدیم طلب التعویض  30مدة (

شركة الضمان قرار إعالن إفالس المصرف من قبل البنك المركزي العراقي  

دارتھ علیھ ومصادقة محكمة الخدمات العراقیة المختصة إبعد مصادقة مجلس  

)  150ال یتجاوز مبلغ ( یجب أن  الحد األقصى للتعویض    إن  بقرارات اإلفالس.

عراقي   دینار  یُعادلملیون  للمودع )،  مریكيأدوالر    103,000  (ما  وذلك 

ن الحد األعلى لسقف الودیعة الواحدة من قبل البنك المركزي أالواحد حیث  

یتم تعویضھم بالحد األقصى فقط  ف،  ُعمانأما في    ) ملیار دینار عراقي. 1یبلغ ( 

عماني.  20,000لغ  بمب التصفیة،  فلسطینفي    لایر  قرار  صدور  یتم    ،عند 

  تعویض المودعین بشكل فوري عن ودائعھم المشمولة بالضمان بقیمة سقف 

ألف دوالر أو ما یعادلھا بالعمالت األخرى، أما الودائع    20التعویض البالغ  

سقف حد  تتجاوز  المشمولة    التي  غیر  الودائع  أو  یتم    ،بالضمانالتعویض 

ً إ ً أ  ستكمال عملیة تعویضھم كلیا أصول المصرف وفي    بعد تصفیة وبیع  و جزئیا

یتم تعویض المودعین الذین تزید  ،  لیبیا  أما فیما یخص   حال توفر المبالغ لذلك.

ودائعھم عن الحد األقصى من المبالغ الناتجة عن عملیة التصفیة حسب سلم  
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و/أو أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة    حسابات العضو
 وودائع االستثمار المقید “البنوك اإلسالمیة"، لدیھ

الكویت  الكویت المحلیة في دولة  البنوك  الودائع لدى  جمیع 
 مضمونة. 

البنوك   في  الودائع  جمیع 
الكویت  دولة  في  المحلیة 

بالعملة المحلیة   مضمونة سواءً 
 أو األجنبیة. 

 لیبیا 

التجاریة   الطلب    ودائع ة:یالتقلیدالمصارف  تحت 
الجاریة) و(الحسابات  (ودائع  ،  التوفیر  ودائع 

 .الودائع الزمنیة (ودائع آلجل)، وادخار)
تحت الطلب (الحسابات   ودائع :اإلسالمیةالمصارف  

 الجاریة). 

وال یضمن  العملة المحلیة فقط،
الصندوق في الوقت الحالي أي  
 من العمالت األجنبیة األخرى.

،الودائع  موریتانیا  الطلب  تحت  الودائع  الودائع:  نظام  یشمل 
 .ألجل، ودائع اإلدخار والودائع األخرى المستحقة

بكل  الودائع  الصندوق  یغطي 
 .العمالت دون تحدید

 ). 2022العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول 
 
 

التنسیق بین مؤسسة ضمان الودائع والمصرف المركزي في اً: آلیة عاشر
 حال وقوع أزمة مصرفیة أو مالیة 

 

العالمیة في عام   المالیة  السلطة أ  2008أثبتت األزمة  بین  الوثیق  التنسیق  ن 

مر بالغ األھمیة، والتنسیق یتم على  أالرقابیة والبنك ومؤسسة ضمان الودائع  

فصاح غیر المتناسق والمتضارب  ن اإلإ  حیث فصاح،  التوقیت والمحتویات لإل

یجعل جھود یؤثر سلباً على ثقة الجمھور، وبالتالي  و في السوق  قد یُحدث تقلبات  

 .كثر صعوبةأ األزمات  معالجة

في حال   -بموافقة البنك المركزي  - مؤسسة ضمان الودائعیجوز ل، األردنفي 

المالي    صعوبات تعرض بنك ل  تخاذ إجراء أو  إذات أثر جوھري في مركزه 

وذلك في حال تبین لھا أن اتخاذ  )،15شكل (في الأكثر من اإلجراءات المبینة 

  ، علماً أنھ یتم إشراكك ھذا اإلجراء أقل كلفة من السیر في إجراءات تصفیة البن

لدراسة أوضاع ذلك   ،في أي لجان یشكلھا  ،المؤسسة وبموافقة البنك المركزي

 . الحل لتمكینھا من اتخاذ أي من إجراءات  ،البنك
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الودائع الناجمة عن عملیات صدر فیھا  ، والعملیات
 .حكم جزائي نھائي في حق المودع

 السعودیة

قوم الصندوق بالتأمین على جمیع أشكال الودائع بما ی
االدخار،  وحسابات  الجاریة،  الحسابات  ذلك    في 

والحسابات   اإلرث،  وحسابات  الزمنیة،  والودائع 
وحسابات   بھا،  المطالب  وحساباتغیر   الضمان، 

كان   مھما  ذلك  وغیر  المركبة،  والودائع  العمالء، 
 سمھا. إ

األجنبیة  ج العمالت  میع 
لدى   الودائع  في  بھا  المعمول 
یعادل  بما  تحویلھا  یتم  البنوك 

ویتم المحلیة  التعویض    العملة 
 عنھا حتى حد الحمایة المطبق. 

 العراق

تشم التي  الودائع  انواع  ،  جاریةحسابات   :لكافة 
التوفیرو وحسابات  الثابتة،  الودائع  ، حسابات 
 .حسابات االستثمارو

للضمان:   التالیة  الودائع  تخضع  ال  حین  ودائع  في 
دارة، والودائع غیر المطالب بھا  عضاء مجلس اإلأ

المصارف    ،(الخاملة) لدى  المصرف  وودائع 
 و لدى البنك المركزي، والتأمینات النقدیة.أخرى األ

النظام   الودائع یشمل  ضمان 
األجنبیة سبیل    ،بالعملة  على 

(ودائع   الدوالر  بالمثال 
والیورو) حیث یكون التعویض  
حصراً بالعملة المحلیة بالدینار 
الشركة   تقوم  وال  العراقي 
األجنبیة،  بالعمالت  بالتعویض 
والقوانین   للتعلیمات  استناداً 

 .النافذة

 ُعمان

ودائع ة، والحسابات الجاری، وودائع االدخار/ التوفیر
مؤقتة الطلب/  وتحت  ألجل،  والودائع  ودائع ، 

والحكومة اإل،  صنادیق  وأیة  ودائع  والتقاعد  ئتمان 
الطبیعة ذات  لھا  أخرى  وودائع  ودائع،  أخرى   أیة 

البنك  قِبل  من  تحدیدھا  یتم  أعاله  للودائع  مماثلة 
 .المركزي العماني

تأمین   نظام  لقانون  إستناداً 
مصرفیة، یتم تعویض  الودائع ال

األجنبیة اإل بالعملة  یداعات 
ویتم   إستثناء،  بدون  جمیعھا 

وذلك   ،سدادھا بالریال العماني
االیداعات   صافي  بحساب 
األجنبیة   بالعملة  المستحقة 
السائد   الصرف  سعر  بمتوسط 
في التاریخ المحدد طبقاً ألحكام 

 القانون.

 فلسطین 

یع أنواع  یشمل نظام ضمان الودائع داخل فلسطین جم
سواءً  األعضاء  البنوك  لدى   وأأفراد    الودائع 

التالیة الودائع  ذلك  من  ویستثنى  ودائع   :شركات، 
ودائع ما  ، وودائع سلطة النقد، والحكومة ومؤسساتھا

األعضا البنوك  التأمین  ء،بین  شركات  وودائع 
وشركات اإلقراض المتخصصة وشركات الوساطة 

المرخصة قبل    المالیة  الخاضعة  من  الرقابیة  الجھة 
ول التسھیالت ھ،  رصید  حدود  في  النقدیة  التأمینات 

وودائع ذوي الصلة بالعضو وفق ،  القائمة بضمانھا
مدققي  وودائع  النافذ،  المصارف  قانون  أحكام 

لضمان    المؤسسة الفلسطینیة 
كافة  تغطیة  تشمل  الودائع 
العمالت، مع اإلشارة إلى انھ ال  

 في فلسطین.  یوجد عملة محلیة
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: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

38 
 

الودائع الناجمة عن عملیات صدر فیھا  ، والعملیات
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 السعودیة

قوم الصندوق بالتأمین على جمیع أشكال الودائع بما ی
االدخار،  وحسابات  الجاریة،  الحسابات  ذلك    في 

والحسابات   اإلرث،  وحسابات  الزمنیة،  والودائع 
وحسابات   بھا،  المطالب  وحساباتغیر   الضمان، 

كان   مھما  ذلك  وغیر  المركبة،  والودائع  العمالء، 
 سمھا. إ

األجنبیة  ج العمالت  میع 
لدى   الودائع  في  بھا  المعمول 
یعادل  بما  تحویلھا  یتم  البنوك 

ویتم المحلیة  التعویض    العملة 
 عنھا حتى حد الحمایة المطبق. 

 العراق

تشم التي  الودائع  انواع  ،  جاریةحسابات   :لكافة 
التوفیرو وحسابات  الثابتة،  الودائع  ، حسابات 
 .حسابات االستثمارو

للضمان:   التالیة  الودائع  تخضع  ال  حین  ودائع  في 
دارة، والودائع غیر المطالب بھا  عضاء مجلس اإلأ

المصارف    ،(الخاملة) لدى  المصرف  وودائع 
 و لدى البنك المركزي، والتأمینات النقدیة.أخرى األ

النظام   الودائع یشمل  ضمان 
األجنبیة سبیل    ،بالعملة  على 

(ودائع   الدوالر  بالمثال 
والیورو) حیث یكون التعویض  
حصراً بالعملة المحلیة بالدینار 
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 .المركزي العماني
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ویتم   إستثناء،  بدون  جمیعھا 

وذلك   ،سدادھا بالریال العماني
االیداعات   صافي  بحساب 
األجنبیة   بالعملة  المستحقة 
السائد   الصرف  سعر  بمتوسط 
في التاریخ المحدد طبقاً ألحكام 

 القانون.

 فلسطین 

یع أنواع  یشمل نظام ضمان الودائع داخل فلسطین جم
سواءً  األعضاء  البنوك  لدى   وأأفراد    الودائع 

التالیة الودائع  ذلك  من  ویستثنى  ودائع   :شركات، 
ودائع ما  ، وودائع سلطة النقد، والحكومة ومؤسساتھا

األعضا البنوك  التأمین  ء،بین  شركات  وودائع 
وشركات اإلقراض المتخصصة وشركات الوساطة 

المرخصة قبل    المالیة  الخاضعة  من  الرقابیة  الجھة 
ول التسھیالت ھ،  رصید  حدود  في  النقدیة  التأمینات 

وودائع ذوي الصلة بالعضو وفق ،  القائمة بضمانھا
مدققي  وودائع  النافذ،  المصارف  قانون  أحكام 

لضمان    المؤسسة الفلسطینیة 
كافة  تغطیة  تشمل  الودائع 
العمالت، مع اإلشارة إلى انھ ال  

 في فلسطین.  یوجد عملة محلیة
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 الشراء والتحمل 
(Purchase 

and 
Assumptions) 

) من قانون 58، بحسب المادة (و أي جزء من موجودات البنكأبیع جمیع  
 المؤسسة.

 الدمج واإلستحواذ
(Merger and 
Acquisition) 

ذات   صعوباتالذي یواجھ    البنك  إلدماجالمالیة    تتحمل المؤسسة الكلفة 
المالي او إحالة جمیع أو بعض   أثر جوھري في مركزه  في بنك آخر 

 .موجوداتھ وحقوقھ ومطلوباتھ والتزاماتھ إلى شخص ثالث

بنك یتقرر تصفیتھ، وتعتبر الممثل القانوني   أليتكون المؤسسة المصفي   التصفیة
 . الوحید لھ

 .في أي أسھم جدیدة یتم طرحھا لزیادة رأسمال البنك  للمؤسسة االكتتاب مالحظات 

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

 

تنسیق وثیق بین صندوق ضمان الودائع المصرفیة ھناك  ،  جزائرالفیما یخص  

جراءات العملیة تخاذ اإلإلك بذ و،  المالیةزمات  ومصالح بنك الجزائر لتسییر األ

الصندوق یتبع للبنك المركزي ، فالسعودیةأما في    زمات.ه األذ للتخفیف من ھ

 لشركة العراقیة لضمان الودائعللیس  ،  للعراقبالنسبة    .دارتھإوتحت مظلتھ و

دور مباشر في التنسیق مع البنك المركزي العراقي (دائرة مراقبة الصیرفة)  

بشكل غیر مباشر    ینحسرن دورھا  أفي حال وقوع أزمة مصرفیة ومالیة، غیر  

في تعویض المودعین المتضررین من فشل المصرف المشارك بنظام الضمان  

 . عنھا وفقاً لنظام الشركة وأدوات التعویض المعلنة ،عند حدوث أزمات 

ً ف،  ُعمانأما في    .یخضع النظام إلدارة البنك المركزي العماني كما ورد سابقا

 ،وإلدارة أي أزمة مالیة، توجد لجنة أخرى مشّكلة في البنك المركزي العماني

ویكون رئیس لجنة نظام تأمین الودائع المصرفیة عضواً فیھا. كما یحدد مجلس  

 محافظي البنك المركزي العماني اآللیة المتبعة والفریق الخاص إلدارة األزمة. 
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) دور مؤسسة ضمان الودائع األردنیة في 4في نفس السیاق، یُبین الجدول (

البنك   لتقنیات"  بالنسبة  وذلك  األردن،  في  المصرفیة  األزمات  حل  تقنیات 

 التجسیري، والشراء والتحمل، والدمج واإلستحواذ، والتصفیة. 

المصرف  بالتنسیق مع مؤسسة ضمان الودائع  تقوم بھاالحل التي   إجراءات): 15شكل (
 في حال وقوع أزمة مصرفیة أو مالیة في األردن المركزي

 
 

 

 

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

 

 في األردن تقنیات حل األزمات المصرفیةدور مؤسسة ضمان الودائع في ): 4(جدول 

 دور مؤسسة ضمان الودائع  تقنیات الحل 

 نك التجسیريالب
(Bridge 

Bank) 

بعض للمؤسسة   أو  جمیع  إلیھ  لتحال  تجسیري  بنك  ترخیص  طلب 
والتزاما یواجھ    البنك  تموجودات وحقوق ومطلوبات    صعوبات الذي 

 ذات أثر جوھري في مركزه المالي.

الكلفةتحمل
إلدماجالمالیة
بنكفيالبنك
إحالةاوآخر

بعضأوجمیع
موجوداتھ

وحقوقھ
ومطلوباتھ
إلىوالتزاماتھ

.ثالثشخص

كتتاب في أياإل
أسھم جدیدة یتم 
طرحھا لزیادة 
.رأسمال البنك

ترخیصطلب
تجسیريبنك

عجمیإلیھلتحال
بعضأو

البنكموجودات
وحقوقھ

ومطلوباتھ
.والتزاماتھ

صدورحالفي
نكببترخیصقرار

تقومتجسیري
یةبتصفالمؤسسة

األصولباقي
وااللتزامات

لدىالموجودة
تعرضالذيالبنك

راثذاتلصعوبات
مركزهفيجوھري

أحكاموفقالمالي
.القانونھذا
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 الدمج واإلستحواذ
(Merger and 

Acquisition) 

المؤسسة ھي الممول لعملیة الدمج واالستحواذ، إذا تبین أن اتخاذ ھذا  
 أقل كلفة من السیر في إجراءات تصفیة العضو. اإلجراء

المؤسسة ھي المصفى الوحید للبنوك األعضاء بموجب قانونھا، بعد  التصفیة
 التصفیة من قبل سلطة النقد الفلسطینیة. اتخاذ قرار

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

یخص   على  ،  لیبیافیما  التأمین  مؤسسة  دور  تعویض  یقتصر  في  الودائع 

 : یلي فیما  تمثلضافة إلى بعض الصالحیات التي ت إ ،المودعین

أو  - المصرفیة  المعامالت  من  ألي  خالف  العضو،  المصرف  إن  تبین  إذا 
المركزي   المصرف  إبالغ  للصندوق  جاز  مقبولة،  غیر  أصبحت مخاطره 

 . زمةوفقاً لنوع األ بذلك، وتقدیم المقترحات أو أي توصیات یراھا مناسبة

مشترك  - فرق  بعض    ةتكوین  صحة  من  للتحقق  المركزي  المصرف  مع 
 البیانات والمعلومات المتعلقة بالمركز المالي للمصرف.

اإلجراءات المتخذة من قبل مؤسسة ضمان الودائع في حال : حادي عشر
 نظامیة مرتفعة تؤثر على القطاع المالي  جزئیة أو وجود مخاطر 

فوراً في أي بنك قبل   المصرف المركزي تدخل    األزمات منظومة إدارة  تطلب  ت

بما یحد  أو إجراء تصفیة منظمة لھ،    إلختیار تقنیة الحل المناسبةفشلھ، وذلك  

قتصاد ودون ستقرار المالي، دون التأثیر السلبي على اإلالمخاطر على اإل من  

اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب. العربیة، تحرص  في الدول    الحاجة إلى 

بتعزیز منظومة إدارة ضمان الودائع    لىوالجھات المسؤولة ع  ةالبنوك المركزی 

  األزمات وتطویر أنظمة إنذار مبكر لتوقع األزمات.

تنحصر مسئولیات مجلس حمایة الودائع في تحدید المساھمات ،  البحرینفي  

والتعویضات   ،واإلسالميالتي ینبغي على البنوك تقدیمھا للصندوقین التقلیدي  
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یخص   وسلطة  ،  فلسطینفیما  المؤسسة  بین  الموقعة  التعاون  اتفاقیة  بموجب 

 :ؤسستین من حیث یكون ھنالك تنسیق دوري بین الم ،الفلسطینیة النقد 

ذات  - األمور  لبحث  األمر  لزم  وكلما  شھري  بشكل  ولقاءات  اجتماعات 
 .االھتمام المشترك

حیث   - من  البنوك  بوضع  سنوي  بشكل  المؤسسة  بتزود  النقد  سلطة  تقوم 
 .السنةبنك وأیة تغییرات مھمة تحدث خالل  تصنیفھا وتقییم المخاطر لكل 

المعلومات والبیانات المالیة المتعلقة بأوضاع  تطلع سلطة النقد المؤسسة على   -
 ء. أي من البنوك األعضا

  90ال یتعدى  (قد تؤدي في أمد قریب  ومخاطرة مرتفعة  الإذا أصبحت درجة   -
 بتصفیتھ. إلى اتخاذ قرار )یوم

  ، شتراك المبني على المخاطرتقوم المؤسسة من خالل نتائج نظام رسوم اإل -
بإبالغ  مؤشرات قیاس المخاطر أل  رتفاعإوفي حال ظھور   حد المصارف 
بذلك النقد  لمعالجتھا  ، سلطة  األسباب  على  اإلجراءات   للوقوف  واتخاذ 

 ).اإلنذار المبكر( التصویبیة المناسبة

 في فلسطین  دور مؤسسة ضمان الودائع في تقنیات حل األزمات المصرفیة): 5(جدول 

 دور مؤسسة ضمان الودائع  تقنیات الحل 

 نك التجسیريالب
(Bridge Bank) 

أن  تبین  إذا  تجسیري،  إنشاء مصرف  لعملیة  الممول  ھي  المؤسسة 
 .اإلجراء أقل كلفة من السیر في إجراءات تصفیة العضو اتخاذ ھذا

 الشراء والتحمل 
(Purchase and 

Assumptions) 

والتحمل، إذا تبین أن اتخاذ ھذا  المؤسسة ھي الممول لعملیة الشراء  
 .كلفة من السیر في إجراءات تصفیة العضو اإلجراء أقل
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حتمال تعثره في أداء إ كما یتم وضع خطة تحوطیة لمواجھة    ،ودراسة حالتھ

المناسب. إ القرار  الشركة التخاذ  إدارة  لتُعرض على مجلس  المالیة   لتزاماتھ 

إ النظامیة،  المخاطر  یخص  مسؤولیة  فیما  مع إن  والتعامل  اإلجراءات  تخاذ 

اع المالي یقع ضمن اختصاص  المخاطر النظامیة المرتفعة والمؤثرة على القط

وكون الشركة  ،الجھات الرقابیة والمشرفة على القطاعین المالي والمصرفي

 ،ستقرار المالياإل  عزیزالعراقیة لضمان الودائع المصرفیة تساھم كطرف في ت

مخصص  إحیث   تكوین  في  تكمن  المتخذة  اإلجراءات  مناسب  إن  حتیاطي 

الضمان  إل تعرض منظومة  أكبر من إحتماالت  تكون  تعویضات محتملة  لى 

یتم دراسة    .حجم غطاء الضمان المحدد للحاالت الطبیعیة حتمال لجوء  إكما 

مثل ھذه لى مصادر تمویل إضافیة تعزز قدراتھا من السیولة لمواجھة  إالشركة  

طي تلك  من شأنھ مساعدة الحكومة والجھات اإلشرافیة على تخ وھذا    ،األزمة

 زمات المحتملة لتصب في جھود أطراف شبكة األمان المالي.األ

یخص   البنك ،  ُعمانفیما  إدارة  تحت  المصرفیة  الودائع  تأمین  نظام  كون 

 المركزي، فان ھذه اإلجراءات یتم إتخاذھا من قبل الدوائر المعنیة بالبنك. 

تعتمده المؤسسة  شتراك المبني على المخاطر الذي  عد نظام اإلیُ ،  فلسطینفي  

حال أظھرت مؤشرات األداء ارتفاع   في  ھبمثابة إنذار مبكر للمؤسسة، حیث أن

 :ملحوظ یؤثر على تقییم المصرف تقوم المؤسسة بما یلي

 .التوافق مع سلطة النقد الفلسطینیة حول اإلجراءات التصویبیة الالزمة -

على على  أستیفاء رسوم اشتراك  إبموجب النظام المبني على المخاطر یتم   -
 المرتفعة.  المخاطر والبنك العضو ذ 
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ً   ،و المستثمرین المؤھلینأالتي تدفع للمودعین   إدارة الصنادیق المشار   وأخیرا

ال في حالة إال یمكن استخدام ضمان الودائع المصرفیة ، الجزائرأما في   .لیھاإ

الدفع المعني عن  البنك  الحالةذ في ھ  .توقف  المصرفیة  ،  ه  اللجنة  یتعین على 

متوفرة   صبحت غیرأ ن الودائع لدى البنك المعني  أن تصرح بأببنك الجزائر  

المالیة بوضعیتھ  مرتبطة  مستحقة ألسباب  ودائع  بدفع  البنك  یقوم  ال   ،عندما 

ً إو  .المصرفیة ان السداد أصبح مشكوك فیھ  وعندما تعتبر اللجنة من ھذه    نطالقا

الصندوق الإف  ،الحالة التدخل    ن  في  إیمكنھ  المعني  البنك  دخول  ال في حالة 

ً   .التصفیة  عملیة ن حجم الودائع  أ ن الصندوق یخطر اللجنة المصرفیة بأ   علما

مما یوحي ربما بوضعیة    ،بشكل كبیر  المصرح بھا من طرف أي بنك تقلصت 

ش من  حرجة  المالیةأمالیة  الموارد  وانحصار  نشاطھا  تعقید  الالزمة   نھا 

 ستمرار نشاطھا وتوسیعھ. إل

مكثف بین الشركة العراقیة لضمان ھنالك تعاون وتنسیق  ،  العراق  فیما یخص 

مع البنك المركزي العراقي من حیث تبادل المعلومات والبیانات التي  الودائع  

حیث تخضع لمطابقتھا مع قاعدة بیانات البنك. إضافة    ،ترد من قبل المصارف

  ،متثال لمستوى أدائھاسم إدارة المخاطر واإللى مراقبة الشركة من خالل قإ

قبل   من  المعتمدة  المعیاریة  المؤشرات  على  تطرأ  التي  التغییرات  من خالل 

كذلك نتائج التحلیل المالي لكشوفات المصرف السنویة للتحقق    ،البنك المركزي

متثال المصرف العضو إإضافة الى مراقبة درجة    ،من سالمة المركز المالي

داءه في تنفیذ التزاماتھ الشھریة من حیث  أمن خالل مراقبة    ،نظام الضمانفي  

ن البنك المركزي أكما    مین في الموعد المحدد وبالدقة المطلوبة.أسداد بدل الت

وقت    الشركة  یعلم یواجھھا  إمن  قد  التي  المالیة  الصعوبات  مستوى  آخر  لى 

معین الم  ،مصرف  الوضع  تقییم  بإعادة  الشركة  تقوم  للمصرف  حیث  الي 
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  المعاییر األساسیة المتبعة لتعویض المودعین بشكل كفؤ وسریع :  عشر  ثاني
 من قبل الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع

المودعین  جانب ھام لتعزیز أو إستعادة ثقة  تُعتبر فعالیة أنظمة ضمان الودائع  

المصرفي، بالقطاع  البنیة    والسوق  توفیر  العربیة  الدول  العدید من  تبنى  وقد 

ل الالزمة  للمودعین.  التحتیة  التعویضات  بتنفیذ  تتضمن  ،  األردنفي  لقیام 

 :ما یلي ، المعاییر األساسیة لتعویض المودعین بشكل كفؤ وسریع

الودیعة المضمونة  الوقت المستغرق لدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب   -
 .) یوماً في قانون المؤسسة30من تاریخ صدور قرار التصفیة، والذي ھو ( 

بتقدیم مطالبة، وقد   - إلغاء شرط    تمّ أن ال یكون تعویض المودعین مشروطاً 
 .تقدیم المطالبة في قانون المؤسسة المعدّل

 جاھزیة المؤسسة.  -

قیام   ،للبحرینبالنسبة   حمایة  عند  دفع  إباتخاذ    الودائعمجلس  جراءات 

فعلیھ   المجلس،  الئحة  وفق  التعویضات أالتعویضات  مبلغ  بحساب  یقوم  ن 

المستحق بموجب ھذه الالئحة لكل مودع لدى البنك المخل. ویدفع   يجمالاإل

البنوك التي یعینھا  إمبلغ التعویضات اإلجمالي حسب أحكام ھذه الالئحة   لى 

مفوض    ،المجلس رئیسي  كبنك  مبلغ لتعمل  أداء  في  مفوضھ  بنوك  و/أو 

 ى المودعین و/أو المستثمرین المؤھلین لدى البنك المخل.إلالتعویضات 

  لى التطبیق إیسعى صندوق ضمان الودائع المصرفیة  ،  الجزائرأما فیما یخص  

تحاد لضمان الودائع الصادرة عن اإل  ساسیة لألنظمة الفعالةالمیداني للمبادئ األ

لمؤسسات ضمان   في    .(IADI)  الودائعالدولي  ذلك حسب ،  العراقأما  یتم 

التعویض   المركزي وحدود  البنك  الصادر عن  التعویض  تحدید نسب  جدول 
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لنقد الفلسطینیة اامل مع سلطة  كتنسیق  ھناك  فأما بالنسبة للمخاطر النظامیة،  

للمصارف إل والتصویبیة  التصحیحیة  اإلجراءات  النقد   تخاذ  سلطة  قبل  من 

تضع سلطة النقد والمؤسسة اإلجراءات والسیاسات الالزمة  كذلك  .ةالفلسطینی

 .المصارف المنھارة أو ذات االحتمالیة لالنھیار  لتنفیذ تدابیر اإلصالح ومعالجة

إنشاءو إحتیاطي   یجوز  المؤسسة  (Back-up Fund) صندوق  من  یمول 

 سلطة النقد الفلسطینیة.  لمعالجة البنوك المحتمل تعثرھا بالتنسیق مع

المودعینیقوم  ،  لیبیافي   أموال  المركزي   ضمان  المصرف  مع  بالتنسیق 

ووضع الحلول   ،على سیر عمل القطاعالتي قد تؤثر بدارسة المخاطر النظامیة  

المركزي بالمصرف  المختصة  اإلدارة  إن    .مع  إدارات  كذلك  ضمن  من 

المخاطر   إدارة  تسمى  إدارة  المفتشینوالصندوق  من  عدداً  تضم  ،  التفتیش، 

وقیاسھا    تتولى المصرفي  القطاع  مخاطر  وتقییم  المصارف  بیانات  فحص 

وإووضع   إلدارتھا،  ھذه إ ستراتیجیات  لتخفیف  المناسبة  اإلجراءات  تخاذ 

التقلیل من   بالمصرف  بین  بالتنسیق    ،ثارھاآالمخاطر أو  اإلدارات المختصة 

 . ساسي للصندوقذلك في إطار الصالحیات الممنوحة لھا بالنظام األ  ،المركزي

تبلیغ المصرف المركزي إذا تبین وجود أزمات مصرفیة كذلك یقوم الصندوق ب 

 محتملة وذلك تمھیداً الختیار البدیل األفضل لحل األزمة.

والبنك المركزي في    ضمان الودائع  یتم التنسیق بین صندوق،  موریتانیافي  

 . زمة مصرفیة عن طریق مجلس إدارة صندوق ضمان الودائعأحالة وقوع 
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ة مدى الحاجة لتشكیل لجنة إلدارة البنك  وكذلك تقوم لجنة إدارة األزمات بدراس

تقنیة الحل المناسبة  إختیار  في ھذا السیاق، إن    وذلك قبل أو بعد إجراء التقییم.

وتحتسب .  كما سبق وأن ذكرنا  تحلیل الكلفة األقل  یتم من خالل تطبیق معادلة

 :1التالیة على المعادلة  كلفة التصفیة بناءً 

كلفة 

 التصفیة 

 

 الخسائر على المودعین × عامل الخسارة = 

[(الخسارة من الموجودات نتیجة التقییم + التكالیف المباشرة + = 

(حقوق المساھمین + الشریحة الثانیة  من  -التكالیف غیر المباشرة )

(الودائع المضمونة / ×+ العالوة)]  Tier 2 Capital)رأس المال (

 إجمالي الودائع) 

 

على تحلیل الكلفة األقل حسب ما ھو موضح في    لحل بناءً تطبیق تقنیات ایتم  
 . )17و(  )16( ینشكلال

 
 . (FDIC)المعادلة تطبق من قبل مؤسسة ضمان الودائع األمریكیة  1
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) لسنة  3لى إجراءات التعویض الواردة بنظام الشركة رقم (إإضافة    ،القصوى

مؤسسة  ،  فلسطینفي    .)2016( الودائع  قامت  آلي ضمان  نظام  باستحداث 

المودعین   القانونلتعویض  بموجب  للتعویض  یعمل  ،المؤھلین  النظام   حیث 

وضمان تعویضھ الفوري    ،على توحید جمیع ودائع المودع الواحد لدى العضو

التعویض  سقف  یتم    وفق  الالحق  للتعویض  بالنسبة  أما  وسریع،  كفؤ  بشكل 

التوزیع المعتمدة في قانون    التعویض للمودعین وفق إجراءات التصفیة وآلیة

یخص  ف.  المؤسسة اآل ،  لیبیا یما  على  الصندوق  األ  :تيیستند  ساسي  النظام 

 اإلتحاد الدوليساسیة لضامني الودائع الصادرة عن  األ  ئالمباد ، وللصندوق

والودائع  مانضمؤسسات  ل المجال،  ھذا  في  الممارسات  وأفضل  قانون  ، 

) رقم  ل1المصارف  ووتعدیالتھ  2005نة  س)  والقانون  ،  التجاري  القانون 

 المدني.

دور الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع في التعامل مع األزمة  :  عشر  لثثا
المصرفیةوالمصرفیة   األزمة  حل  تقنیة  إلختیار  األقل  الكلفة  تحلیل   إجراء 

 أمثلة عملیة) (

وجوده استمرار  جدوى  عدم  مرحلة  إلى  البنك  وصول  حال  قتناع  إو  ،في 

نھ یتوجب  إف  ،إحدى تقنیات المعالجةالمركزي بالحاجة إلى تطبیق  المصرف  

 خداموذلك بھدف است،  (Least Cost Analysis)األقل  تحلیل الكلفة  إتباع  

كلفة األقل  المناسبة  المعالجة  لجنة  حیث    .تقنیة  بتشكیل  المركزي  البنك  یقوم 

و موجودات  المباشرةإلتقییم  وغیر  المباشرة  البنك  القضایا    ،لتزامات  وكذلك 

البنك ضد  الضریبیةواإل  ،المقامة  محتملةإي  أو  ،لتزامات  وذلك    ،لتزامات 

للوقوف على قیمتھ الحقیقیة، وقد یتم إجراء التقییم قبل أو بعد حل مجلس إدارة  

األزمات،   إدارة  لجنة  تنسیب  على  بناء  المركزي  البنك  تقدیر  وحسب  البنك 
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الحل بناء على تحلیل الكلفة األقل في حال كانت قیمة الخسائر   ): إختیار تقنیات17شكل (
 أقل من حقوق المساھمین 

 ُمعد الدراسة المصدر: من إعداد 

 

: م��� س�� الع�ل�ات ع��ما ت��ن Error! No text of specified style in document.-1ش�ل 
 ���ة ال��ارة في تق��� ال��ج�دات أقل م� أو ت�او� ���ة حق�ق ال��اه���

 نیمھاسملا قوقح نم لقأ ةراسخلا ةمیق
) تابولطملا نم ربكا تادوجوملل ةیریدقتلا ةمیقلا(

 تادوجوملا عیمج ءارشل مدقم ضرع دجوی
 لقت ضرعلا ةمیق نكل ،تابولطملا  عیمج لمحتو

 كنبلا تادوجومل ةیریدقتلا ةمیقلا نع

 لقالا ةفلكلا لیلحت ءارجإ
 ىلعا ةیفصتلا ةفلك
 لیلحت ةجیتن نم
 لقألا ةفلكلا

 ةجیتن نم لقأ ةیفصتلا ةفلك
 لقألا ةفلكلا لیلحت

 معنمعن

 معن

ال

يریسجتلا كنبلا ءاشنا تاءارجا نیبی سداسلا لصفلا١
يلكلا عیبلا ةقیرط نیبی سماخلا لصفلا٢
يئزجلا عیبلا ةقیرط نیبی سماخلا لصفلا٣

؟كنبلا اذھ ءارشل ضرع كلانھ لھ  ریبك كنبلا نأ ءارشلل ضرع میدقت مدع ببس لھ
هؤارش كنب يأ عیطتسی الو مجحلا

١ يریسجت كنب ءاشنإ

 رخآ كنب عم كنبلا جامدإ
زفاوح میدقت عم

 عم رخآ كنبل كنبلا عیب
زفاوح ءاطعإ

٣ يئزجلا عیبلا

كنبلا ةیفصت

 عیمج ءارش نمضتی مدقملا ضرعلا لھ
 قرفلا عفدو تابولطملا عیمج لمحتو تادوجوملا

 كنبلل تابولطملاو تادوجوملا ةمیق نیب
 عئادولا نامض ةسسؤم/ يزكرملا

٢كنبلا عیب

 كنبلا ةیفصت

 كنبلل قرفلا عفدو كنبلا عیب
 يرتشملا

ال

ال

 ال��� ال����� في حال �ان� ���ة ال��ارة اقل م� ���ة إلىمالح�ة: اذا قام ال��� ال����� ب�فع الف�ق ما ب�� ال��ج�دات وال��ل��ات 
 حق�ق ال��اه��� فان ال��لغ ال��ف�ع س���ن م� ن��� ال��اه��� ح�� س��زع ب��ه� ن��ة وت�اس� ح�� ح�ة �ل واح� ف�ه�.

 
 

: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

50 
 

 منعلى تحلیل الكلفة األقل في حال كانت قیمة الخسائر أكبر    الحل بناءً   إختیار تقنیات):  16شكل (
 حقوق المساھمین  

 . ُمعد الدراسةالمصدر: من إعداد 
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 منعلى تحلیل الكلفة األقل في حال كانت قیمة الخسائر أكبر    الحل بناءً   إختیار تقنیات):  16شكل (
 حقوق المساھمین  

 . ُمعد الدراسةالمصدر: من إعداد 
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 حیث أن:

من  - المتوقعة  الخسائر  إجمالي  التقییم: ھي  نتیجة  الموجودات  من  الخسارة 
 موجودات البنك الضعیف نتیجة إعادة التقییم. 

وأتعاب   - القانونیة،  واألتعاب  التقییم،  لجنة  أتعاب  تمثل  المباشرة:  التكالیف 
 التدقیق، وأیة تكالیف تخص عملیة التقییم. 

التكالیف غیر المباشرة: تمثل اإلنخفاض المتوقع في قیمة موجودات البنك  -
بعد التقییم نتیجة تحویل البنك إلى التصفیة، وكذلك الخسائر الناتجة عن توقع  
فرض عقوبات وغرامات مالیة، نتیجة إلتزامات قانونیة على البنك، وكذلك 

لي المحتمل الناتج عن رفض البنوك المراسلة التعامل معھ، أو قیام  األثر الما
ھذه البنوك بالحجز على أرصدة البنك بناء على قرار السلطات القضائیة.  
وبشكل عام فان الخسائر الناتجة عن التكالیف غیر المباشرة تعمل على زیادة 

التقییم بعد  الموجودات  قیمة  في  إلى    ،الخسارة  البنك  تحویل  تم  ما  إذا  ذلك 
التصفیة. وتتراوح نسبة الخسارة الناتجة عن التكالیف غیر المباشرة حسب 

% من القیمة التقدیریة للموجودات. علماً  50و%  20التجارب الدولیة بین  
وقد تختلف حسب تقدیرات اللجنة المختصة بإدارة    ،أن ھذه النسبة إسترشادیة

 األزمات.

: تمثل القیمة الدفتریة لحقوق المساھمین، والتي تمثل البنود حقوق المساھمین  -
،  )Tier 1 Capitalالداخلة في إحتساب الشریحة األولى من رأس المال (

 .3وذلك حسب تعریف بازل  

) وأیة قروض مساندة  Tier Capital 2الشریحة الثانیة من رأس المال ( -
 أخرى لھا خاصیة إمتصاص الخسائر.

الم - تمثل  المشتري  العالوة:  البنك  بدفعھ  سیقوم  الذي  اإلمتیاز   لقاءبلغ  قیمة 
مقابل عمالء البنك المعروض للبیع، وھذا المبلغ یمثل في العادة مدى إدراك  

 المشتري لقیمة قاعدة عمالء البنك .
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نتھاء من تقییم موجودات ومطلوبات عند اإل تحلیل الكلفة األقل،    أما عن كیفیة

بالشراء  ،البنك الراغبة  البنوك  طلبات  على  الحصول  البنك    یقوم  ،وبعد 

إجراء تحلیل الكلفة األقل، یتضمن ھذا التحلیل المفاضلة ما بین كلفة بالمركزي  

من  في  المتمثلة    (Liquidation Cost)التصفیة   المضمونة  الودائع  حصة 

ً   سیتم توضیحھ الخسارة كما   سیتم دفعھا من مؤسسة    التيوبین المبالغ    الحقا

التصفیة عدم  حال  في  الودائع  المعالجة    ،ضمان  تقنیات  استخدام  بالتالي 

 ،حیث یتم تحدید كلفة الحل األقل بتقییم جمیع بدائل الحل المتوفرة،  األخرى

لھا. المباشرة  وغیر  المباشرة  واآلثار  التصفیة  عملیة  إدارة  عملیة    وكلفة  إن 

تعث نتیجة  األقل  الكلفة  على تحدید  عوامل  عدة  على  تعتمد  الضعیف  البنك  ر 

مستوى  ، والفرق ما بین القیمة التقدیریة للموجودات والمطلوبات   النحو التالي:

الخسائر الناتجة عن االلتزامات ، والودائع المضمونة والودائع غیر المضمونة

حقوق  ، والقیمة المتحققة من الموجودات الموضوعة تحت التصفیة، والطارئة

حسبما (التكالیف المباشرة وغیر المباشرة  ، ومین وقیمة الدیون المساندةالمساھ

أھمیة  ، وقیمة العالوة التي یمكن أن یدفعھا البنك المشتري، و)ھو موضح أدناه

المالي. والنظام  االقتصاد  على  تأثیره  ومدى  النظامیة  كلفة   البنك  وتحتسب 

المعادلة   على  بناء  اإلشارة  التصفیة  سبق  األقل)إ(   إلیھاالتي  الكلفة     ختبار 

 :[الكلفة على مؤسسة ضمان الودائع]

كلفة  

 التصفیة = 

 

 الخسائر على المودعین × عامل الخسارة  

[(الخسارة من الموجودات نتیجة التقییم + التكالیف المباشرة + التكالیف غیر  

 Tier 2)(حقوق المساھمین + الشریحة الثانیة  من رأس المال (  -المباشرة )

Capital  [((الودائع المضمونة / إجمالي الودائع) ×+ العالوة 
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الحالة األولى: قیمة الخسارة أقل من أو تساوي قیمة حقوق  مثال عملي حول  

 المساھمین 

،  تقییم موجودات البنك أن خسائر التقییم أقل من حقوق المساھمین  في حال بیّن
 . یتم القیام بما یلي

 قیمة الخسارة أقل أو تساوي حقوق المساھمین
 1100 القیمة الدفتریة لموجودات البنك 1

ومخصص  2 النقدیة  التأمینات  استثناء  بعد  البنك  لموجودات  الدفتریة  القیمة 
 1017 والمطلوبات األخرى (القیمة الدفتریة المعدلة للموجودات)الضریبة 

 900 القیمة التقدیریة لموجودات البنك   3
 117 )3(-)2(=         الخسارة في قیمة الموجودات المعدلة 4
 1 التكالیف المباشرة الناتجة عن عملیة التقییم  
 899 إجمالي الودائع   
 304 المضمونة إجمالي الودائع   
 595 الودائع غیر المضمونة   
 %33.8 نسبة الودائع المضمونة / إجمالي الودائع  
 65 تأمینات نقدیة  
 2 مخصص ضریبة دخل   
 16 مطلوبات أخرى   
 118 حقوق المساھمین   
 0 الدیون المساندة  

 ،ھذا البنكالبنوك بتقدیم عرض لشراء  أحد  قیام  بإفتراض    ،على ما تقدم  بناءً 
ھنالك  إف ضمان  إن  مؤسسة   / المركزي  البنك  یواجھھما  أن  یمكن  حتمالین 

 كما یلي:  ،الودائع

البنك وتحمل جمیع مطلوباتھ .أ المشتري بشراء جمیع موجودات  البنك    ، قیام 
البنك   تقدیر  حسب  البنك  ومطلوبات  لموجودات  التقدیریة  القیمة  وحسب 

) ملیون  117فان قیمة خسارة التقییم تبلغ (  ،على المثال أعاله  المركزي، بناءً 
وكون أن البنك المركزي / مؤسسة ضمان الودائع تحمال مصاریف    دوالر،

)  118بالتالي فان الخسائر تزید لتصبح (   والر،) ملیون د 1تقییم مباشرة بقیمة ( 
د  المساھمینوالرملیون  حقوق  قیمة  تساوي  الخسائر  ھذه  أن  وكون  ن  إ ف  ،. 
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الودائع الودائع   أن  الخسارة حیث  یمثل عامل  الودائع :  المضمونة / إجمالي 
ن خسارة تلك الموجودات إو  ،لموجودات المضمونة وغیر المضمونة مولت ا

بعد طرح حقوق المساھمین والدیون المساندة والعالوة التي یمكن أن یدفعھا 
البنك المشتري یتم تقاسمھا بین الودائع المضمونة وغیر المضمونة كل بنسبة  
حصتھ في إجمالي الودائع (نسبة وتناسب)، وتتحمل مؤسسة ضمان الودائع  

 المضمونة من الخسارة وھي التي تمثل كلفة التصفیة.حصة الودائع 

كبر خسارة ستتحملھا مؤسسة ضمان الودائع نتیجة قیامھا  أتمثل كلفة التصفیة  
(بمعنى   البنك  تصفیة  بعملیة  قامت  لو  المضمونة  الودائع  ما  آبدفع  تمثل  خر 

ستتحملھ مؤسسة ضمان الودائع من خسارة مقابل حصة الودائع المضمونة في 
ذلك بعد طرح حقوق المساھمین وقیمة    ،ة موجودات البنك كنسبة وتناسب خسار

 الدیون المساندة والعالوة).  

عتبار قیمة الخسارة الناتجة عن عملیة التقییم،  یؤخذ بعین اإل  سیاق،ھذا الفي  
 حیث أن ھناك حالتین یمكن أن تظھرا كما یلي: 

قیمة الخسارة في تقییم الموجودات أقل من أو تساوي قیمة    الحالة األولى: -
أي بمعنى آخر أن الموجودات أكبر من المطلوبات أو أن   ،حقوق المساھمین

 الموجودات تساوي المطلوبات.

الثانیة: - حقوق    الحالة  قیمة  من  أكبر  الموجودات  تقییم  في  الخسارة  قیمة 
 .أي أن الموجودات أقل من المطلوبات  ،المساھمین

كیفیة تطبیق تحلیل الكلفة األقل عند إختیار تقنیة الحل في لفیما یلي توضیح  
 األزمات.
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الودائع الودائع   أن  الخسارة حیث  یمثل عامل  الودائع :  المضمونة / إجمالي 
ن خسارة تلك الموجودات إو  ،لموجودات المضمونة وغیر المضمونة مولت ا

بعد طرح حقوق المساھمین والدیون المساندة والعالوة التي یمكن أن یدفعھا 
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% من قیمة موجودات البنك بعد التقییم. وألخذ القرار المناسب فإنھ 50و %  20
 یتم تطبیق معادلة تحلیل الكلفة األقل المبینة أعاله كما یلي: 

 كلفة التصفیة 

   + المباشرة  التكالیف   + التقییم  نتیجة  الموجودات  من  [(الخسارة   =

المباشرة) غیر  من    -التكالیف  الثانیة  الشریحة   + المساھمین  (حقوق 

(الودائع المضمونة /    ×+ العالوة)]    Tier 2 Capital)رأس المال (

 إجمالي الودائع) 

)] =117  +1  +180 (3 – )118 [ (× )304/899 ( 

 والر د ملیون 60.87= 

من  إف  ،علیھ  بناءً  أقل  الودائع  قبل مؤسسة ضمان  من  دفعھ  سیتم  مبلغ  أي  ن 
 یعتبر أقل من كلفة التصفیة.دوالر ) ملیون 60.87(

كبر من  أالحالة الثانیة: قیمة الخسارة في تقییم الموجودات  مثال عملي حول  
 قیمة حقوق المساھمین.  

كبر من حقوق  أبینت نتیجة تقییم موجودات البنك أن خسائر التقییم    حالفي  
 المساھمین. 

 قیمة الخسارة أكبر من حقوق المساھمین 
 6509 القیمة الدفتریة لموجودات البنك 1

النقدیة ومخصص   2 التأمینات  استثناء  بعد  البنك  لموجودات  الدفتریة  القیمة 
 6158 (القیمة الدفتریة المعدلة للموجودات)الضریبة والمطلوبات األخرى 

 5000 القیمة التقدیریة لموجودات البنك   3
 1158 )3( -) 2( =   الخسارة في قیمة الموجودات المعدلة 4
 4 التكالیف المباشرة الناتجة عن عملیة التقییم 5
 1162 ) 5 (+  )4( =        خسارة التقییم والتكالیف المباشرة  6
 5252 إجمالي الودائع  

 
نسبة الخسائر غیر المباشرة  في  قیمة الخسائر غیر المباشرة ھي عبارة عن ضرب الموجودات بعد التقییم    3
 . )%20  × دوالرملیون   900(
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باإل یقوم  المشتري  البنكالبنك  موجودات  على جمیع  قیمتھا    البالغ   ،ستحواذ 
)  899مقابل تحملھ لجمیع ودائع البنك التي تبلغ قیمتھا (  والر،) ملیون د 899(

البنك المشتري أم البنك المركزي /    دون قیام أي طرف سواءً   ،روالملیون د 
 .2ر بدفع أیة مبالغ للطرف اآلخ ،مؤسسة ضمان الودائع

البنك المركزي / مؤسسة   في ھذه الحالة وكونھ ال یوجد عملیة دفع من قبل 
 فال داعي إلجراء تحلیل الكلفة األقل. ،ضمان الودائع إلى البنك المشتري

أقل من القیمة التقدیریة    بقیمة  ،قیام البنك المشتري بتقدیم عرض لشراء البنك  ب.
 . التاليجدول  اللموجودات البنك حسب تقدیرات البنك المركزي وكما یبین  

 قیمة العرض أقل من القیمة التقدیریة لموجودات البنك 
 900 تقییم البنك المركزي لموجودات البنك 

 117 خسائر التقییم 
 1 تكالیف مباشرة  

 118 قیمة حقوق المساھمین 
 899 قیمة المطلوبات  

 850 قیمة العرض المقدم من البنك المشتري

فان قیمة الموجودات حسب تقدیره ستكون    ،على العرض المقدم من البنك  بناءً  
 ) د 850بمبلغ  ملیون  ف  .والر)  قیمة  إبالتالي  من  أقل  الموجودات  قیمة  ن 

بمبلغ (  التي سیتم تحملھا  د 49المطلوبات  البنك ر. وحتى  وال) ملیون  یتحمل 
)  49المشتري جمیع المطلوبات فیجب على مؤسسة ضمان الودائع دفع مبلغ ( 

 ر إلى البنك المشتري.والملیون د 

الحالة ھذه  الخسائر    ،في  بتضمین  وذلك  األقل  الكلفة  تحلیل  إجراء  یتوجب 
المباشرة والخسائر غیر المباشرة التي یمكن أن تظھر نتیجة تحویل البنك إلى  

وك ً التصفیة.  سابقا ذكر  بین  ما  ما  تتراوح  المباشرة  غیر  الخسائر  قیمة  فإن   ،

 
 عالوة   وجود  حال  في  ، المركزي  للبنك  عالوة  قیمة  بدفع  یقوم  لن  المشتري  البنك  أن  افتراض  تم  الحالة  ھذه  في  2

 . المركزي للبنك العالوة قیمة دفع المشتري البنك على فان وعلیھ التقییم خسائر من تنزل العالوة ھذه قیمة فان
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الحالة ھذه  الخسائر    ،في  بتضمین  وذلك  األقل  الكلفة  تحلیل  إجراء  یتوجب 
المباشرة والخسائر غیر المباشرة التي یمكن أن تظھر نتیجة تحویل البنك إلى  

وك ً التصفیة.  سابقا ذكر  بین  ما  ما  تتراوح  المباشرة  غیر  الخسائر  قیمة  فإن   ،

 
 عالوة   وجود  حال  في  ، المركزي  للبنك  عالوة  قیمة  بدفع  یقوم  لن  المشتري  البنك  أن  افتراض  تم  الحالة  ھذه  في  2
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الحالة ھذه  (  ،في  یساوي  أو  من  أقل  المشتري  البنك  كان عرض  )  79.2إذا 
د  ً   ،والرملیون  جزئیا البنك  بیع  التالي .فیتم  الجدول  الموجودات   یُبین  قیمة 

 والمطلوبات التي سیتم نقلھا للبنك.

 قیمة الموجودات والمطلوبات التي سیتم نقلھا 

 القیمة المطلوبات  القیمة الموجودات

الودائع  تقابل  التي  الموجودات 
سیتم  1545.5 المضمونة التي  المضمونة  الودائع 

 1624.7 نقلھا للبنك المشتري 

مؤسسة المبلغ الذي سیدفع من قبل  
البنك  قیام  مقابل  الودائع  ضمان 

 بتحمل الودائع المضمونة
79.2  - 

 1624.7 المجموع  1624.7 المجموع 

الكلي .ب  بنك  الشراء  قیام  البنك  ما  :  لشراء جمیع موجودات  بتقدیم عرض 
 . وتحمل مطلوباتھ مقابل تعویضھ بمبلغ معین من مؤسسة ضمان الودائع

الحالة ھذه  الشراء    ،في  أن عملیة  تحمل  تشمل  وكون  مع  الموجودات  جمیع 
  ، عتبار خسائر التقییماإل أخذاً في  إجراء تحلیل الكلفة األقل ب  فیتم  ،جمیع الودائع

المباشرة وغیر  المباشرة  غیر    ،والتكالیف  التكالیف  تضمین  قرار  بان  علماً 
في  ین  خذ آ  ،المباشرة ھو قرار یعود للبنك المركزي ومؤسسة ضمان الودائع

ھ. على سبیل المثال سیتم  لدیأھمیة ھذا البنك وقاعدة العمالء الموجودة    اإلعتبار
%) من القیمة التقدیریة  20(   تبلغفتراض أن قیمة التكالیف غیر المباشرة  اإل

التقییم بعد  (   ،للموجودات  یساوي  ما  د 1000أي  ملیون    × 5000( والر  ) 
التكالیف    تكون،  %)20 متضمنة  األقل  الكلفة  تحلیل  معادلة  تطبیق  نتائج 

 المباشرة وغیر المباشرة كما یلي: 
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 1624.7 إجمالي الودائع المضمونة  
 3627.3 الودائع غیر المضمونة  
 %30.9 نسبة الودائع المضمونة /إجمالي الودائع 
 184 تأمینات تقدیة 
 40 مخصص ضریبة دخل  
 127 مطلوبات اخرى  
 906 حقوق المساھمین  
 0 الدیون المساندة 

 ،قیام أحد البنوك بتقدیم عرض لشراء ھذا البنك  وبإفتراض   ،على ما تقدم  بناءً 

فإن ھنالك احتمالین یمكن أن یواجھھما البنك المركزي / مؤسسة ضمان الودائع  

 كما یلي: 

بتقدیم عرض الشراء الجزئي .أ البنك المشتري  بتحمل الودائع    ،: قیام  ذلك 
كنسبة   التصفیة  بعد  الموجودات  الودائع من  ھذه  فقط وحصة  المضمونة 

إجراء تحلیل الكلفة األقل وذلك بتضمین خسارة   تمفي ھذه الحالة ی  .وتناسب 
لمقارنة المبلغ الذي یطلبھ البنك المشتري مقابل   التقییم والتكالیف المباشرة

 كما یلي:  ،صفیةتحملھ للودائع المضمونة مع كلفة الت

 كلفة التصفیة 

المباشرة) التكالیف   + التقییم  نتیجة  الموجودات  من  [(الخسارة   = -  

المال  رأس  من  الثانیة  الشریجة   + المساھمین                  (حقوق 

)(Tier 2 Capital    [(العالوة إجمالي ×+   / المضمونة  (الودائع 

 الودائع) 

)] =1158  +4 (– )906 [ (×  )1624.7/5252( 

 والر ملیون د 79.20 =
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 3627.3 الودائع غیر المضمونة  
 %30.9 نسبة الودائع المضمونة /إجمالي الودائع 
 184 تأمینات تقدیة 
 40 مخصص ضریبة دخل  
 127 مطلوبات اخرى  
 906 حقوق المساھمین  
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 ،قیام أحد البنوك بتقدیم عرض لشراء ھذا البنك  وبإفتراض   ،على ما تقدم  بناءً 
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كنسبة   التصفیة  بعد  الموجودات  الودائع من  ھذه  فقط وحصة  المضمونة 

إجراء تحلیل الكلفة األقل وذلك بتضمین خسارة   تمفي ھذه الحالة ی  .وتناسب 
لمقارنة المبلغ الذي یطلبھ البنك المشتري مقابل   التقییم والتكالیف المباشرة

 كما یلي:  ،صفیةتحملھ للودائع المضمونة مع كلفة الت

 كلفة التصفیة 
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)(Tier 2 Capital    [(العالوة إجمالي ×+   / المضمونة  (الودائع 

 الودائع) 

)] =1158  +4 (– )906 [ (×  )1624.7/5252( 

 والر ملیون د 79.20 =
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النظر في    فیتم  ،عرض لشراء البنكأما في حالة عدم قیام أي بنك بتقدیم أي  
 التالیة:  جوانب ال

بصورة    وال یستطیع أي بنك شراءه سواءً   ذو أھمیة نظامیة،حجم البنك كبیر   -
 اللجوء إلى خیار إنشاء بنك تجسیري.  تمی ،في ھذه الحالة .جزئیة أو كلیة

ن المشترین مدركین أو عندھم قناعة أن القیمة الضمنیة لموجودات البنك إ -
تم   التي  التقدیریة  القیمة  من  بكثیر  المركزيإأقل  البنك  قبل  من    ، حتسابھا 

 بالتالي لم یتقدم أي بنك لشرائھ وبالتالي یمكن النظر في خیار تصفیة البنك.  

، تُطبق بعض الدول إختبار الكلفة األقل، على سبیل  فیما یخص الدول العربیة
یتمتع  ،  الجزائر  فيالمثال،   ال  الراھن  الوقت  الودائع في  ضمان  صندوق 

األقل  دوربالمصرفیة   الكلفة  إختبار  مع  ترجع    حیث   ،إجراء  التعامل  مھمة 
المصرفیة  األ الجزائر  لى إزمة  مع صندوق ضمان    ،بنك  ینسق  بدوره  الذي 

   حدتھا. تسییر والتخفیف منلالودائع المصرفیة ل

) دور مؤسسة ضمان الودائع الفلسطینیة 18الشكل (، یُبین  فلسطین  ما یخص فی
 زمة المصرفیة (قبل وأثناء وبعد وقوعھا).في التعامل مع األ
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كلفة 

 التصفیة 

= [(الخسارة من الموجودات نتیجة التقییم + التكالیف المباشرة + التكالیف  

المباشرة)  المال   -غیر  رأس  من  الثانیة  الشریحة   + المساھمین  (حقوق 

)(Tier 2 Capital (الودائع المضمونة / إجمالي الودائع) ×وة)] + العال 

)] =1158  +4+1000 (– )906 [ (× )1624.7/5252 [( 

 ر والملیون د 388= 

ذا كان العرض المقدم من البنك المشتري أقل من  إیتم بیع البنك  في ھذه الحالة،  
، وكون أن إجمالي خسائر التقییم والتكالیف المباشرة تبلغ والر) ملیون د 388(
فان    والر،ملیون د   906ن حقوق المساھمین ھي  أ و  والر،) ملیون د 1162(

 والر،ملیون د  256الفرق ما بین الموجودات والمطلوبات في ھذه الحالة یبلغ 
ر الذي والد   256ذا كان العرض المقدم یتضمن تعویض البنك بمبلغ  إبالتالي  

ما بین    فرقي بالفیتم بیع البنك وتعویض البنك المشتر  ،روالد   388ھو أقل من  
یبین الجدول التالي  قیمة خسائر التقییم والتكالیف المباشرة وقیمة المطلوبات.  

 قیمة الموجودات والمطلوبات التي سیتم نقلھا للبنك. 

 المشتري  للبنك نقلھا سیتم التي والمطلوبات الموجودات

 القیمة المطلوبات  القیمة الموجودات
 4996 الموجودات

 
 

 1624.7 الودائع المضمونة 
 3017.3 الودائع غیر المضمونة 

 601 ودائع البنوك 
 9 األموال المقترضة

المبلغ الذي سیدفع من قبل مؤسسة 
البنك  قیام  مقابل  الودائع  ضمان 

 بتحمل الودائع المضمونة

256 

 5252 المجموع  5252 المجموع 
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لدى الجھة المسؤولة  إجراء إختبارات محاكاة لقیاس المخاطرعشر:  رابع
 عن ضمان الودائع

المحاكاة    تُعد  ھذه إختبارات  تھدف  حیث  المخاطر،  إدارة  أدوات  أھم  أحد 
المالیة،  المؤسسات  لھا  تتعرض  قد  التي  المخاطر  على  للوقوف  اإلختبارات 

  لتجنب وقوع األزمة قدر اإلمكان.وبالتالي إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

خر بإجراء  من حین آل  ضمان الودائع المصرفیة  یقوم صندوق،  الجزائرفي  
نجم عنھا  ی   محاكاة للتأكد من جاھزیة الصندوق ألیة عملیة تصفیةختبارات  إ

ً   ،تعویض المودعین كما   .للنصوص القانونیة والتنظیمات الساریة المفعول  طبقا
للتأكد من   اختبارات محاكاة دوریة  المتوفرة كافیة  أ یجري  المالیة  الموارد  ن 

تتالءم مع المھام    ستراتیجیةإلقد تم وضع    .تعویض المودعین  لمجابھة أي عملیة
تأثر مباشرة على    المنوطة بالصندوق تأخذ بعین االعتبار كل الظروف التي

كما تم وضع سیاسة تسمح للصندوق بتسییر الموارد المالیة    .نشاط الصندوق
استثمارھا من خالل  في    ،المتاحة  المتضمنة  القانونیة  النصوص  احترام  مع 

 .أسھم یة ذات القانون التجاري المسیرة للشركات التجار

) معیار  13باعتماد (   العراقیة لضمان الودائع  قامت الشركة،  العراقفیما یخص  
من ضمنھا درجة   ،تحلیل مالي لقیاس المخاطر المصرفیة للمصرف المشارك

 ً دولیا المصرف  وفق    ،تصنیف  للمصرف  المركزي  البنك  وبموجب تصنیف 
تم  ،  (CAMEL)مؤشر   المصرف الشھري في متثال  إستمارة  إعداد  إكذلك 

ومن حیث   ،تنفیذ التزاماتھ المالیة تجاه الشركة وفقاً للتعلیمات وضوابط االلتزام
حیث یقوم   ،التوقیت الزمني في سداد رسوم التأمین على الودائع المؤمن علیھا

واإل المخاطر  إدارة  المخاطر  قسم  تطور  مستوى  بقیاس  الشركة  في  متثال 
غراض التحوط المسبق في مواجھة حاالت ومستوى االمتثال أل  ،المصرفیة

یتم التحقق من صحة ودقة البیانات التي  أنھ طارئة نتیجة فشل مصرفي. علماً  
 مصارف بالتنسیق مع البنك المركزي.المن الشركة  ترد 

یخص   المصرفیة  ف  ،ُعمانفیما  الودائع  تأمین  نظام  لجنة  رئیس  بین  إن  من 
بعد حدوث    ،اللجنة المكلفة بإدارة األزمات   أعضاء ویلعب النظام دوراً فاعالً 

 .األزمة لدوره الرئیس في تعویض المودعین
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األ  دور):  18شكل ( التعامل مع  في  الفلسطینیة  الودائع  المصرفیة مؤسسة ضمان  زمة 

 
 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي ( 

تبلیغ المصرف المركزي إذا    ضمان أموال المودعین  یتولى صندوق،  لیبیافي  
ذلك تمھیداً الختیار البدیل األفضل لحل   ،تبین وجود أزمات مصرفیة محتملة

 األزمة.

زمة دور صندوق ضمان الودائع في التعامل مع األ، اموریتانیأما فیما یخص 
 المصرفیة یتضمن نوعین من التدخالت 

  إقراض المؤسسة زمة عن طریق إمكانیة تدخل وقائي لمنع تدھور األ
 .المصرفیة للتي تعاني من أزمة سیولة عابرة

 التدخل من أجل تعویض المودعین في حالة اإلفالس. 

بعد األزمة

ةسلطمعبالتنسیق
لتقییمالفلسطینیةالنقد
وفياألزمة،أثار
منأيتنجحلمحال

واإلجراءاتالخیارات
بیروالتداالتصویبیة

ذاتخیتماإلصالحیة،
بتصفیةقرار

قبلمنالمصرف
طینیةالفلسالنقدسلطة
ھيالمؤسسةوتكون
كلذلالوحیدالمصفى
.المصرف

أثناء األزمة

لیلتحإجراءالمؤسسةتتولى
بیرتدالتمویلاألقلالكلفة

:لآلتيوفقااإلصالح
لطةسقبلمنالمقرةالتدابیر
جھةباعتبارھاالنقد

منباإلصالحاالختصاص
للعضوالذاتیة،مواردھا
لصعوباتتعرضالذي

مركزهعلىتؤثرجوھریة
بمابانھیاره،وتھددالمالي
الشراءتمویلذلكفي

المصرفتمویلأووالضم
حإصالأداةأيأوالتجسیري

إذاأخرى
األجراءھذااتخاذأنتبین
فيالسیرمنكلفةاقل

.العضوتصفیةإجراءات

قبل األزمة

معالدائمالتنسیق
طینیةالفلسالنقدسلطة
تبادلخاللمن

والبیاناتالمعلومات
المتعلقةالمالیة

البنوك،بأوضاع
التيالبنوكوخاصة
مؤشراتلدیھا

أصبحتأومخاطر
.مرتفعةمخاطرھا
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بعد حدوث    ،اللجنة المكلفة بإدارة األزمات   أعضاء ویلعب النظام دوراً فاعالً 

 .األزمة لدوره الرئیس في تعویض المودعین
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األ  دور):  18شكل ( التعامل مع  في  الفلسطینیة  الودائع  المصرفیة مؤسسة ضمان  زمة 

 
 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي ( 

تبلیغ المصرف المركزي إذا    ضمان أموال المودعین  یتولى صندوق،  لیبیافي  
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 .المصرفیة للتي تعاني من أزمة سیولة عابرة

 التدخل من أجل تعویض المودعین في حالة اإلفالس. 

بعد األزمة

ةسلطمعبالتنسیق
لتقییمالفلسطینیةالنقد
وفياألزمة،أثار
منأيتنجحلمحال

واإلجراءاتالخیارات
بیروالتداالتصویبیة

ذاتخیتماإلصالحیة،
بتصفیةقرار

قبلمنالمصرف
طینیةالفلسالنقدسلطة
ھيالمؤسسةوتكون
كلذلالوحیدالمصفى
.المصرف

أثناء األزمة

لیلتحإجراءالمؤسسةتتولى
بیرتدالتمویلاألقلالكلفة

:لآلتيوفقااإلصالح
لطةسقبلمنالمقرةالتدابیر
جھةباعتبارھاالنقد

منباإلصالحاالختصاص
للعضوالذاتیة،مواردھا
لصعوباتتعرضالذي

مركزهعلىتؤثرجوھریة
بمابانھیاره،وتھددالمالي
الشراءتمویلذلكفي

المصرفتمویلأووالضم
حإصالأداةأيأوالتجسیري

إذاأخرى
األجراءھذااتخاذأنتبین
فيالسیرمنكلفةاقل

.العضوتصفیةإجراءات

قبل األزمة

معالدائمالتنسیق
طینیةالفلسالنقدسلطة
تبادلخاللمن

والبیاناتالمعلومات
المتعلقةالمالیة

البنوك،بأوضاع
التيالبنوكوخاصة
مؤشراتلدیھا

أصبحتأومخاطر
.مرتفعةمخاطرھا
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تعی  .مقرراتھا خالل  من  المالیة  حساباتھا  مراقبة  على  یسھر  محافظ  ی كما  ن 
  الحسابات من قبل الجمعیة العامة.

) لسنة  3رقم (   العراقیة لضمان الودائع  شركةلحدد نظام افقد  ،  العراقأما في  
لیة  آ) الخطوط العامة لحوكمة أعمال المؤسسة من خالل الضوابط و2016(

نظم  كما    كذلك مھام مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفیذیة لھا.  ،عمل الشركة
اإل للضماننسب  الخاضعة  الحسابات  ونوع  تسدید    ،ستقطاع  آلیة  الى  إضافة 
  ،جراءات التعویض إو  ،الشركة  وكل ما یتعلق باستثمار أموال  ،مینأ رسوم الت

 وغیرھا من الضوابط. ، ومراقبة حسابات الشركة

لزوم تشكیل لجنة حوكمة من    ضمان الودائع  كفل قانون مؤسسة،  فلسطینفي  
یوجد بالمؤسسة  ، كما  الصالحیات   اإلدارة، لضمان عدم تداخل  أعضاء مجلس 

المؤسسة وتم إقرار لجنة للحوكمة مكونة من ثالثة أعضاء في مجلس إدارة  
عتماد دلیل الحوكمة من إتم إعداد و ة، كمااللجنة من قبل مجلس اإلدار  میثاق 

الخاص  القانون  أحكام  مع  ویتوافق  المؤسسة  إدارة  مجلس  ،  بالمؤسسة  قبل 
عتماد سیاسة اإلفصاح والشفافیة، إضافة إلى مدونة سلوك وأخالق المھنة وإ

 ؤسسة وكافة العاملین بھا.العلیا في الم خضع لھا اإلدارةتالتي 

عزز    ضمان أموال المودعین،لصندوق    النظام األساسيإن  ف،  لیبیافیما یخص  
عزز  كما    .نظام الحوكمة بالصندوق واستقاللیتھ من الناحیة اإلداریة والمالیة

اللوائح وإجراءات  و  ،الحوكمة من خالل مھام مجلس اإلدارة  منظومة وضع 
 األعمال بالصندوق.  وكمةالعمل التي تعزز ح

أبرز المخاطر والتحدیات التي تواجھ مؤسسة ضمان الودائع عشر:  سادس
 في تعزیز االستقرار المالي

ناك العدید من التحدیات التي تواجھ الجھات المسؤولة عن ضمان الودائع، ھ
حیث ال بد من تقییم ھذه المخاطر والتحدیات بشكل مستمر بما یمكنھا من القیام  

 بدورھا المأمول لحمایة النظام المالي. 

: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

64 
 

نبذة عن إختبارات المحاكاة التي یقوم  غطي  ) ی2، فالملحق رقم (لیبیاأما في   
 . صندوق ضمان أموال المودعینبھا 

الجھة  عشر:    خامس لدى  الحوكمة  منظومة  ضمان تعزیز  عن  المسؤولة 
 الودائع

  ال لدى الجھة المسؤولة عن منظومة ضمان الودائعإن وجود إطار حوكمة فعّ 
وكافة   التنفیذیة  واإلدارة  اإلدارة  لمجلس  والواجبات  المسؤولیات  تحدید  یكفل 
المستویات الوظیفیة بشكل واضح وفعال، بما یعزز من مرونة إطار التعامل 

   .قبل وأثناء وبعد وقوعھا مع األزمة المصرفیة

كفل قانون مؤسسة ضمان الودائع تعزیز منظومة الحوكمة لدى  ،  األردنفي  
 :المؤسسة من خالل عدة جوانب منھا

نص القانون على أن المؤسسة تتمتع بشخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي  -
 .وإداري

  .6دة رقم حدّد القانون تركیبة مجلس اإلدارة، وفق الما -

 .7 حدّد القانون مھام مجلس اإلدارة وفق المادة رقم -

من خالل التمثیل المتنوع ما  تم تعزیز منظومة الحوكمة  فقد  ،  البحرینأما في  
والمشاركة في لودائع،  احمایة  بین القطاع العام والقطاع الخاص داخل مجلس  

الودائع وكذلك من  إ إدارة الصنادیق و المناسبة لضمان حمایة  القرارات  تخاذ 
بما یعزز عدم وجود تحدیات   ،خالل إفراد صندوق لكل نوع من أنواع البنوك

 . تواجھ البنوك الخاضعة ألحكام الشریعة اإلسالمیة

یخص   صندوقإف  ،الجزائرفیما  المصرفیة  ن  الودائع  شركة    ضمان  بمثابة 
المسیر    مساھمة تخضع لكل النصوص القانونیة المتضمنة في القانون التجاري

تنفیذي یخضعان  إه الشركة مجلس  ذ یدیر ھ   .ه الشركات ذ لمثل ھ دارة وجھاز 
للمساھمین العمومیة  للجمعیة  المستمرة  كل   للمراقبة  تنفیذ  على  ویسھران 
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 .عدم دقة البیانات الواردة من البنوك األعضاء -

 .عدم دفع الرسوم من قبل البنوك األعضاء -

شمل: حدوث كوارث طبیعیة أو سیاسیة  بما یعدم استقرار البیئة الخارجیة   -
 .أو جائحة وبائیة

،  للحد من تلك المخاطر والتحدیات من قبل المؤسسة  المتبعة  أما اإلجراءات   -
 یلي:  فیمافیُمكن تلخیصھا 

و  أیتحمل البنك المسؤولیة المالیة في حال حدوث تقصیر في األمور المالیة   -
 . تقصیر بأداء التعلیمات من خالل فرض غرامات بموجب القانون أي

النقد القید على حسابات البنوك لدیھا في  یجوز للمؤسسة الطلب من سلطة   -
 .بالتعلیمات  لتزامحال عدم اإل

 . یتم التأكد من البیانات الواردة من البنوك من قبل سلطة النقد الفلسطینیة -

سحب   - یتم  وبالتالي  المؤسسة  نظام  على  األعضاء  البنوك  أنظمة  ربط  تم 
 .ليآالبنوك بشكل  البیانات المطلوبة من

 .للتعافي من الكوارث والستمراریة العملإعداد خطة  -

 ، عتماد نظام استیفاء الرسوم من البنوك األعضاء المبني على المخاطرإتم   -
م اتخاذ كافة اإلجراءات تلی   ،ةفالمبكر عن البنوك الضعی   ما یسھم بالكشفب

من  للحد  النقد  سلطة  مع  بالتعاون  على   الالزمة  وتأثیرھا  المخاطر  تلك 
 االستقرار المصرفي. 

یخص    األبرز  لیبیافیما  التحدي  تشكل  النظامیة  المخاطر  فإن  ضمان  أمام  ، 
 . أموال المودعین
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أبرز التحدیات التي تواجھ مؤسسة ضمان الودائع تتمثل في   تتمثلاألردن،  في  
عالجة أوضاع البنوك التي  ، ومتصفیة البنوك وما یترتب علیھا من أعباء مالیة

بناء مستویات  .  ذات أثر جوھري في مراكزھا المالیة  صعوبات تواجھ   ویتم 
  . للحد من تلك المخاطر والتحدیات  اإلحتیاطات مالئمة من 

 ،مجلس حمایة الودائع في إدارة أموال الصنادیق، ینحصر دور  البحرینفي  
ستقرار تي تواجھ اإلوال عالقة لھ بالمخاطر ال  ،وتعویض األشخاص المؤھلة

  المالي.

و تنظیمیة تسمح لصندوق  أ نصوص قانونیة  حالیاً  ال تتوفر  ف،  الجزائرأما في  
ستقرار المالي ومجابھة المخاطر  اإل  التدخل لتعزیزضمان الودائع المصرفیة بب

 زمات مالیة. أ ن تھدد بحدوث أالتي یمكن 

ن  إف  ،نشاءحدیثة اإل   الودائع العراقیة لضمان  كون الشركة  ،  العراقفیما یخص  
والتعریف بأھمیة وضرورة    ،التحدي األول ھو نشر الثقافة التوعویة الشاملة

الضما إ لنظام  الجمھور  ودائع  كخضاع  معالجة  ن،  تحدي  الشركة  تواجھ  ما 
توجھھا للمصارف للمساعدة في   ،كتناز المنزلي لألموالظاھرة اإل عن  بدالً 

ك التخفیف من البطالة وإیجاد فرص استثماریة  قتصاد وكذلالتحفیز التنموي لإل
  أھمیة تعزیز ھناك تحدي آخر یتمثل في  أن  كما  قتصاد العراقي،  واعدة في اإل

رتباط بعمل شركة ضمان إوالتي لھا    ، التعاون من قبل الجھات ذات العالقة
 الودائع. 

عدم وجود إجراءات واضحة مفصلة ، تتمثل التحدیات في  ُعمانفیما یخص  
إلى  ومعتمدة لتعویض المودعین في حالة إفالس أي مصرف عضو ، إضافةً 

مما    تأمین الودائع المصرفیة،  ظامنتعدد قنوات التواصل للقیام بالمھام المتعلقة ب 
   ا.عنھقد یبطىء عملیة إتخاذ القرارات المترتبة 

 یلي: فیما أھم التحدیات  تمثلتف ،فلسطینأما في 

في على البیانات الالزمة و  الفلسطینیة لضمان الودائع  عدم حصول المؤسسة -
 .الوقت المناسب 
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 .عدم دقة البیانات الواردة من البنوك األعضاء -

 .عدم دفع الرسوم من قبل البنوك األعضاء -

شمل: حدوث كوارث طبیعیة أو سیاسیة  بما یعدم استقرار البیئة الخارجیة   -
 .أو جائحة وبائیة

،  للحد من تلك المخاطر والتحدیات من قبل المؤسسة  المتبعة  أما اإلجراءات   -
 یلي:  فیمافیُمكن تلخیصھا 

و  أیتحمل البنك المسؤولیة المالیة في حال حدوث تقصیر في األمور المالیة   -
 . تقصیر بأداء التعلیمات من خالل فرض غرامات بموجب القانون أي

النقد القید على حسابات البنوك لدیھا في  یجوز للمؤسسة الطلب من سلطة   -
 .بالتعلیمات  لتزامحال عدم اإل

 . یتم التأكد من البیانات الواردة من البنوك من قبل سلطة النقد الفلسطینیة -

سحب   - یتم  وبالتالي  المؤسسة  نظام  على  األعضاء  البنوك  أنظمة  ربط  تم 
 .ليآالبنوك بشكل  البیانات المطلوبة من

 .للتعافي من الكوارث والستمراریة العملإعداد خطة  -

 ، عتماد نظام استیفاء الرسوم من البنوك األعضاء المبني على المخاطرإتم   -
م اتخاذ كافة اإلجراءات تلی   ،ةفالمبكر عن البنوك الضعی   ما یسھم بالكشفب

من  للحد  النقد  سلطة  مع  بالتعاون  على   الالزمة  وتأثیرھا  المخاطر  تلك 
 االستقرار المصرفي. 

یخص    األبرز  لیبیافیما  التحدي  تشكل  النظامیة  المخاطر  فإن  ضمان  أمام  ، 
 . أموال المودعین

: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

66 
 

أبرز التحدیات التي تواجھ مؤسسة ضمان الودائع تتمثل في   تتمثلاألردن،  في  
عالجة أوضاع البنوك التي  ، ومتصفیة البنوك وما یترتب علیھا من أعباء مالیة

بناء مستویات  .  ذات أثر جوھري في مراكزھا المالیة  صعوبات تواجھ   ویتم 
  . للحد من تلك المخاطر والتحدیات  اإلحتیاطات مالئمة من 

 ،مجلس حمایة الودائع في إدارة أموال الصنادیق، ینحصر دور  البحرینفي  
ستقرار تي تواجھ اإلوال عالقة لھ بالمخاطر ال  ،وتعویض األشخاص المؤھلة

  المالي.

و تنظیمیة تسمح لصندوق  أ نصوص قانونیة  حالیاً  ال تتوفر  ف،  الجزائرأما في  
ستقرار المالي ومجابھة المخاطر  اإل  التدخل لتعزیزضمان الودائع المصرفیة بب

 زمات مالیة. أ ن تھدد بحدوث أالتي یمكن 

ن  إف  ،نشاءحدیثة اإل   الودائع العراقیة لضمان  كون الشركة  ،  العراقفیما یخص  
والتعریف بأھمیة وضرورة    ،التحدي األول ھو نشر الثقافة التوعویة الشاملة

الضما إ لنظام  الجمھور  ودائع  كخضاع  معالجة  ن،  تحدي  الشركة  تواجھ  ما 
للمساعدة في   ،كتناز المنزلي لألموالظاھرة اإل للمصارف  توجھھا  عن  بدالً 

ك التخفیف من البطالة وإیجاد فرص استثماریة  قتصاد وكذلالتحفیز التنموي لإل
  أھمیة تعزیز ھناك تحدي آخر یتمثل في  أن  كما  قتصاد العراقي،  واعدة في اإل

رتباط بعمل شركة ضمان إوالتي لھا    ، التعاون من قبل الجھات ذات العالقة
 الودائع. 

عدم وجود إجراءات واضحة مفصلة ، تتمثل التحدیات في  ُعمانفیما یخص  
إلى  ومعتمدة لتعویض المودعین في حالة إفالس أي مصرف عضو ، إضافةً 

مما    تأمین الودائع المصرفیة،  ظامنتعدد قنوات التواصل للقیام بالمھام المتعلقة ب 
   ا.عنھقد یبطىء عملیة إتخاذ القرارات المترتبة 

 یلي: فیما أھم التحدیات  تمثلتف ،فلسطینأما في 

في على البیانات الالزمة و  الفلسطینیة لضمان الودائع  عدم حصول المؤسسة -
 .الوقت المناسب 
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األعضاء عن مخالفتھا أحكام ھذا النظام أو القرارات الصادرة  الغرامات التي تفرض على المصارف  ***  
المخالفة ألحكام   المصارف  المركزي على  المصرف  إدارة  یوقعھا مجلس  التي  والغرامات  بمقتضاه. 

 . قانون المصارف

للجھات المسؤولة عن ضمان الودائع،  في ھذا السیاق، وعند تحلیل أھم مصدر  
أموالھا في األوراق المالیة    بإستثمار  األردنتقوم مؤسسة ضمان الودائع في  

 .الحكومیة أو بإیداعھا لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارتھ

ستثمارات التي  ستثمارات بالرجوع إلى لجنة اإلتتم إدارة جمیع اإل  البحرینفي   
  .مجلس حمایة الودائعتم تفویضھا من قبل 

مضمونة من    وأمن خالل شراء سندات مصدرة    فیتم اإلستثمار  الجزائرأما في  
الدولة الخزینة  ،طرف  قیم  في  مختصین  عبر  لوذلك  بالنسبة  "شباك  ،  ودائع 

و صكوك مصدرة  أسندات    من خالل شراء  فیتم إستثمارھاالصیرفة اإلسالمیة"  
 .سالمیةوتستجیب لمبادئ الشریعة اإل ،و مضمونة من طرف الدولةأ

من خالل    حمایة المودعین  ستثمار موارد صندوقإ یتم  ،  السعودیةفیما یخص  
بھدفاإل األجل  قصیرة  للدخل  المدرة  األصول  في  السیولة    ستثمار  توفیر 

ستثمار في الودائع الیومیة  یسمح للصندوق باإل، كما  والحفاظ على رأس المال
   ."ساما"لدى البنك المركزي وأذونات 

) لسنة  3رقم (   لضمان الودائع  العراقیةشركة  الحدد نظام  فقد  ،  العراقأما في  
ً   6) المادة (2016( ستثمار أموال الشركة بقرار من مجلس إدارة  إ) أدوات  ثانیا

ن وزارة المالیة  عشراء األوراق المالیة الصادرة  ، و الودائع الثابتة  الشركة في
   العراقیة والبنك المركزي العراقي على أن یتم شرائھا من السوق الثانویة.

 : یجوز إستثمار موارد الصندوق في األوراق المالیة اآلتیةف، ُعمانأما في 

الحكومة   .أ التي تصدرھا  المالیة  التنمیـة وغیـرھا من األوراق  سنـدات 
بالكامل یتجاوز    ،وتضمنھا  ال  بما  المائة  50ذلك  موارد   في  من 

 .الصندوق
 

سوق   .ب  في  المطروحة  والسندات  لألوراق األسھم  التي   ،المالیة  مسقط 
موارد   ثلث  یتجاوز  ال  بما  المجلس  نظر  في  مضموناً  إستثماراً  تمثل 
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مصادر تمویل الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع في الدول  عشر:    بعسا
 العربیة 

یعزز  تمویل الصنادیق أو المؤسسات المعنیة بضمان الودائع بما  تتنوع مصادر  
لعل    .ویُمكنھا من أداء دورھا المنشود في حل األزمات المصرفیة  من دیمومتھا

المصادر ھذه  أبرز  والتمویل    من  السنویة،  واإلشتراكات  المال،  رأس 
الح  یتم  التي  المالیة، والقروض  صول  اإلستثنائي، وعوائد اإلستثمار، والمنح 

القانون بموجب  ( علیھا  الجدول  یُبین  أو    مصادر)  6.  الصنادیق  تمویل 
عوائد ، حیث یُالحظ أن  المؤسسات المعنیة بضمان الودائع في الدول العربیة

السنویةاإلستثمار   أبرز    ،ھما،  واإلشتراكات  اإلعتماد  من  یتم  التي  المصادر 
   .في التمویل علیھا

 في الدول العربیة ضمان الودائعالجھات المسؤولة عن مصادر تمویل ): 6جدول (

رأس  الدولة
 المال

اإلشتراكات 
السنویة  

)Ex-
ante ( 

التمویل 
اإلستثنائي 

)Ex-
post( 

عوائد 
 اإلستثمار

المنح 
 أخرى  المالیة

 *√ √ √ √ √ √ األردن
   √  √  البحرین 
 **√  √  √ √ الجزائر 

   √  √  السعودیة
  √ √   √ العراق
   √  √ √ ُعمان

 **√ √ √  √  فلسطین 
 ***√ √ √ √ √ √ لیبیا 

   √  √  موریتانیا 
 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

  مستردة   مالیة  مبالغ  أيو،  نبمقتضى أحكام ھذا القانو  مؤسسة ضمان الودائعأي قروض تحصل علیھا      * 
  38  عملیات التصفیة أو نتیجة اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة  من  للمؤسسة

 من قانون المؤسسة. ، مكرر

 بموجب القانون.  یتم الحصول علیھاالتي  القروض  ** 
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األعضاء عن مخالفتھا أحكام ھذا النظام أو القرارات الصادرة  الغرامات التي تفرض على المصارف  ***  
المخالفة ألحكام   المصارف  المركزي على  المصرف  إدارة  یوقعھا مجلس  التي  والغرامات  بمقتضاه. 

 . قانون المصارف

للجھات المسؤولة عن ضمان الودائع،  في ھذا السیاق، وعند تحلیل أھم مصدر  
أموالھا في األوراق المالیة    بإستثمار  األردنتقوم مؤسسة ضمان الودائع في  

 .الحكومیة أو بإیداعھا لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارتھ

ستثمارات التي  ستثمارات بالرجوع إلى لجنة اإلتتم إدارة جمیع اإل  البحرینفي   
  .مجلس حمایة الودائعتم تفویضھا من قبل 

مضمونة من    وأمن خالل شراء سندات مصدرة    فیتم اإلستثمار  الجزائرأما في  
الدولة الخزینة  ،طرف  قیم  في  مختصین  عبر  لوذلك  بالنسبة  "شباك  ،  ودائع 

و صكوك مصدرة  أسندات    من خالل شراء  فیتم إستثمارھاالصیرفة اإلسالمیة"  
 .سالمیةوتستجیب لمبادئ الشریعة اإل ،و مضمونة من طرف الدولةأ

من خالل    حمایة المودعین  ستثمار موارد صندوقإ یتم  ،  السعودیةفیما یخص  
بھدفاإل األجل  قصیرة  للدخل  المدرة  األصول  في  السیولة    ستثمار  توفیر 

ستثمار في الودائع الیومیة  یسمح للصندوق باإل، كما  والحفاظ على رأس المال
   ."ساما"لدى البنك المركزي وأذونات 

) لسنة  3رقم (   لضمان الودائع  العراقیةشركة  الحدد نظام  فقد  ،  العراقأما في  
ً   6) المادة (2016( ستثمار أموال الشركة بقرار من مجلس إدارة  إ) أدوات  ثانیا

ن وزارة المالیة  عشراء األوراق المالیة الصادرة  ، و الودائع الثابتة  الشركة في
   العراقیة والبنك المركزي العراقي على أن یتم شرائھا من السوق الثانویة.

 : یجوز إستثمار موارد الصندوق في األوراق المالیة اآلتیةف، ُعمانأما في 

الحكومة   .أ التي تصدرھا  المالیة  التنمیـة وغیـرھا من األوراق  سنـدات 
بالكامل یتجاوز    ،وتضمنھا  ال  بما  المائة  50ذلك  موارد   في  من 

 .الصندوق
 

سوق   .ب  في  المطروحة  والسندات  لألوراق األسھم  التي   ،المالیة  مسقط 
موارد   ثلث  یتجاوز  ال  بما  المجلس  نظر  في  مضموناً  إستثماراً  تمثل 
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مصادر تمویل الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع في الدول  عشر:    بعسا
 العربیة 

یعزز  تمویل الصنادیق أو المؤسسات المعنیة بضمان الودائع بما  تتنوع مصادر  
لعل    .ویُمكنھا من أداء دورھا المنشود في حل األزمات المصرفیة  من دیمومتھا

المصادر ھذه  أبرز  والتمویل    من  السنویة،  واإلشتراكات  المال،  رأس 
الح  یتم  التي  المالیة، والقروض  صول  اإلستثنائي، وعوائد اإلستثمار، والمنح 

القانون بموجب  ( علیھا  الجدول  یُبین  أو    مصادر)  6.  الصنادیق  تمویل 
عوائد ، حیث یُالحظ أن  المؤسسات المعنیة بضمان الودائع في الدول العربیة

السنویةاإلستثمار   أبرز    ،ھما،  واإلشتراكات  اإلعتماد  من  یتم  التي  المصادر 
   .في التمویل علیھا

 في الدول العربیة ضمان الودائعالجھات المسؤولة عن مصادر تمویل ): 6جدول (

رأس  الدولة
 المال

اإلشتراكات 
السنویة  

)Ex-
ante ( 

التمویل 
اإلستثنائي 

)Ex-
post( 

عوائد 
 اإلستثمار

المنح 
 أخرى  المالیة

 *√ √ √ √ √ √ األردن
   √  √  البحرین 
 **√  √  √ √ الجزائر 

   √  √  السعودیة
  √ √   √ العراق
   √  √ √ ُعمان

 **√ √ √  √  فلسطین 
 ***√ √ √ √ √ √ لیبیا 

   √  √  موریتانیا 
 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

  مستردة   مالیة  مبالغ  أيو،  نبمقتضى أحكام ھذا القانو  مؤسسة ضمان الودائعأي قروض تحصل علیھا      * 
  38  عملیات التصفیة أو نتیجة اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة  من  للمؤسسة

 من قانون المؤسسة. ، مكرر

 بموجب القانون.  یتم الحصول علیھاالتي  القروض  ** 
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المؤشرات واإلفصاحات التي تصدرھا الجھات المسؤولة عن عشر:  ثامن
 ضمان الودائع في الدول العربیة 

اإلفصاحات  المالیة  تُعتبر  المؤسسات  لتقییم سالمة مراكز  وطمأنة    أداة ھامة 
المالي، النظام  ثقتھ في  ت  الجمھور وتعزیز  تعزیز    اإلفصاحات   ھدفكما  إلى 

التي تُمكن أصحاب المصالح من فھم طبیعة عملیات  مبادئ الحوكمة الرشیدة،  
الجمھور   وعي  تعزیز  إلى  إضافةً  المستقبلیة،  وتوجھاتھا  بأھم  المؤسسة 

 المعلومات والبیانات الجوھریة للمؤسسة.  

اإلعالنات في الصحف الیومیة   تقوم مؤسسة ضمان الودائع بنشر  ،ألردنفي ا
التواصل االجتماعي والتقریر السنوي  والموقع اإللكتروني للمؤسسة ووسائل  

والتي تتضمن  للودائع والمودعین :للمؤسسة  المؤشرات  المالي ، وأھم  األداء 
، فصاحات القوائم المالیة واإل، واالحتیاطیات   للمؤسسة، واستثماراتھا وتطور

وقائمة بأسماء البنوك األعضاء  ،قائمة بأسماء البنوك األعضاء في المؤسسةو
ضمان   صندوق  اإلسالمیةفي  البنوك  لدى  والودائع  وتقریر  ،  المالیة  القوائم 

  مدقق الحسابات.

تقریر سنوي  صندوق ضمان الودائع المصرفیة  دارة  إمجلس    یُعد ،  الجزائرفي  
طرف من  علیھ  والتصدیق  مناقشتھ  یتم  الذي  الصندوق  نشاط  الجمعیة   عن 

  ةوكیفی   ،السنة الجاریةضمن النشاطات التي یقوم بھا الصندوق خالل  تی،  العامة
المالیة  الموارد  الودائع    .للصندوق  تسییر  المؤشرات عن  بعض  یتضمن  كما 

البنوك طرف  من  بھا  اإل  ،المصرح  كل إشارة  مع  الخاصة   لى  التطورات 
 بالودائع التي یتم تحصیلھا من البنوك.

كل    لصندوق حمایة المودعینتتضمن أبرز مؤشرات اإلفصاح  ،  السعودیةفي  
حجم الودائع  وعدد المودعین المؤھلین للتغطیة،  وحجم األقساط المكتسبة،    من:

   عوائد االستثمار.ومن التغطیة،   حجم الودائع المستثناةوالمغطاة، 

في   الشركة  ،  العراقأما  الودائع  تصدر  لضمان  موقعھا العراقیة  خالل  من 
التعریفیة الخاصة بھا والقوانین  فصاحات  جملة من المعلومات واإل  االلكتروني

الشركة بھا  تأسست  واسعة   .التي  وثقافیة  إعالمیة  حملة  الشركة  نشرت  كما 
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األحوال  ،  الصندوق جمیع  اإل  الوفي  الحاالت  یتجاوز  في  ستثمار 
 .من موارد الصندوق  في المائة  70المنصوص علیھا في (أ) و (ب) معاً  

األوراق المالیة التي تصدرھا الحكومات األجنبیة أو البنوك المركزیة  .ج
 .بما ال یتجاوز ثلث موارد الصندوق

األسھم والسندات التي تصدرھا المؤسسات المالیة الدولیة ذات السمعة   . د 
 .یتجاوز ثلث موارد الصندوقالمالیة الممتازة بما ال 

الصندوقین  أموال  ، تستثمر المؤسسة الفلسطینیة لضمان الودائع  فلسطینفي  
  من مجلس   ستثمار المعتمدةوفق سیاسة اإل  )صندوق تجاري، صندوق إسالمي(

ُ   .اإلدارة ستثمر أرصدة الصندوق الخاصة بالمصارف التجاریة في السندات ت
الحكومیة الرسمیة أو المكفولة من قبلھا والتي    والصكوك الصادرة عن الجھات 

أخرى شریطة أن تكون   أو في أیة توظیفات   ،تتمتع بدرجة تصنیف ائتماني عالٍ 
 ً وفقا مقبولة  مخاطرھا  المجلس  درجة  یقرره  ُ كذلك    .لما  أرصدة ت ستثمر 

المالیة   واألدوات  الصكوك  في  اإلسالمیة  بالمصارف  الخاصة  الصندوق 
ن الجھات الحكومیة الرسمیة أو المكفولة من قبلھا في  الصادرة ع  اإلسالمیة

ً   صیغ التمویل اإلسالمي األخرى شریطة   أن تكون درجة مخاطرھا مقبولة وفقا
 .لما یقرره المجلس

لصندوق ضمان  ) من النظام األساسي  17تنص المادة رقم (،  لیبیافیما یخص   
سندات الصادرة عن جھات بالدولة  الأن یستثمر أموالھ في    أموال المودعین،

اللیبیة أو سندات مضمونة منھا، كما لھ أن یستثمر أموالھ في شھادات اإلیداع 
قترحھا مجلس یستثمارات أخرى  إأو في    ،التي یصدرھا المصرف المركزي

 .إدارة الصندوق ویوافق علیھا محافظ مصرف لیبیا المركزي

تستثمر أموال صندوق ضمان الودائع في أصول آمنة    ،الموریتانیأما بالنسبة  
   .نات الخزینةوخصوصا أذ 
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لى صعید عضویة الجھات المسؤولة عن ضمان الودائع في الدول العربیة ع
) الودائع  ضمان  لمؤسسات  الدولي  اإلتحاد   Internationalفي 

Association of Deposit Insurers IADI  المبادئ تطبیق  ومدى   ،(
، وكذلك 2014األساسیة لألنظمة الفعالة لضمان الودائع الصادرة عنھا في عام  

الشریعة  مدى   مع  المتوافقة  الودائع  تأمین  ألنظمة  األساسیة  المبادئ  تطبیق 
) اإلسالمیة  المالیة  الخدمات  مجلس  وعن  عنھا  عام IFSBالصادرة  في   (

 ) یبین تفاصیل ذلك.8الجدول (، ف2021
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العامة ال،  للتوعیة  توعیة  للعمل على  المصارف  توجیھ  بمھام    جمھوروكذلك 
المودعین أموال  حمایة  في  وأھدافھا  أدوات    ،الشركة  كافة  باستخدام  وذلك 

یث خصص لھا میزانیة مستقلة في سبیل تحقیق  ح   ،عالم المتاحةالتوعیة واإل 
 . الدولةي وتعریفي للجمھور على مستوى معالإ أوسع شمول 

كون نظام تأمین الودائع المصرفیة تحت إدارة البنك المركزي،  ،  ُعمانأما في   
  تقوم الدوائر المعنیة بالبنك بإصدار مختلف البیانات والمؤشرات.

مؤسسة   تقوم  فيبدورھا  الودائع  القطاع  بنشر   ،فلسطین  ضمان  مؤشرات 
الفلسطیني والمصرفي  وتوزیعاتھا ،  بالودائع  تعنى  وإحصائیات  مؤشرات 

التغط وونسب  للمؤسسةیة،  المالیة  والبیانات  السنوي  والتقریر  معلومات ، 
بالمؤسسة األعضاء  بالمصارف  وخاصة  الصحفیة،  ،  والتعلیمات  البیانات 

 والتعامیم الصادرة عن المؤسسة.

مؤسسة ضمان الودائع بإصدار تقریر سنوي تفصح فیھ عن  تقوم  ف،  لیبیاأما في  
والمؤشرات المالیة   ،والمستھدفات المستقبلیة   ،وحجم التغیرات   ،قوائمھا المالیة

وتحدید حجم    ،والقطاع المصرفي بشكل عام  ،الخاصة باألداء المالي للصندوق
المستھدفاإل اإل  ،حتیاطي  المكونوقیمة  المودعین  ل  حتیاطي  عدد  نسبة 

بكامل وبشكل جزئي ودائعھم  الصندوق خالل    ،المضمونة  أنشطة  أھم  وعن 
ً ة  السن وفقا اإلفصاح  متطلبات  إلى  إضافة  والجھات   المالیة،  الدولیة  للمعاییر 

 الرقابیة بالدولة.

  عشر: جھود الجھات المسؤولة عن ضمان الودائع في الدول العربیة تاسع
 وتطبیق المعاییر الدولیة  الدوليفي تعزیز إطار التعاون 

من    إھتم العربیة،    مؤسسات/شركات عدد  الدول  في  الودائع  بتبادل  ضمان 
 الممارسات الدولیة و  المعاییر   أفضلبھدف تبني  مع الدول  والتجارب  الخبرات  

، حیث قامت بتوقیع العدید من مذكرات ضمان الودائعفي إطار تعزیز منظومة  
 التفاھم التي تھدف على تعزیز مجاالت التنسیق وتبادل المعلومات والخبرات

 .  )  ملخصاً حول أھم تلك المذكرات الموقعة7الجدول ( یُبین والتدریب، 
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العربیة في اإلتحاد    عضویة):  8جدول ( الدول  الودائع في  المسؤولة عن ضمان  الجھة 
 ق المبادئ الصادرة عنھا ، ومدى تطبی(IADI)الدولي لمؤسسات ضمان الودائع 

 الدولة
العضویة 

في 
(IADI) 

المبادئ األساسیة تطبیق 
لألنظمة الفعالة لضمان الودائع  

 (IADI)الصادرة عن 

المبادئ األساسیة تطبیق 
ألنظمة تأمین الودائع 
المتوافقة مع الشریعة  

 ) IADI( عن الصادرة

 األردن

مؤسسة √ الودائع  قامت  بإجراء    ضمان 
نظام   تطابق  انسجام  لمدى  ذاتي  تقییم 
المبادئ   المملكة مع  الودائع في  ضمان 

حیث    ، (IADI)الصادرة عن  األساسیة  
والمرتكزات   العوامل  تحدید  تم 
نظام   لتطویر  الالزمة  الموضوعیة 
نموذج  إلى  للوصول  الودائع  ضمان 
مع  كبیر  حد  إلى  یتماشى  مثالي 
دول   في  الودائع  ضمان  مؤسسات 
أھداف   تحقیق  في  یساھم  ومما  العالم، 

للمؤسسة العامة  جاء    .السیاسة  وقد 
إلى   مستنداً  المؤسسة  قانون  تعدیل 

عن األساسیة    المبادئ الصادرة 
(IADI) ،    المطالبة شرط  إلغاء  مثل 

الزمنیة    ، للعمیل المدة  وتخفیض 
من  التعویض  مبالغ  لدفع  المستغرقة 

)60) إلى  یوماً  تاریخ  30)  من  یوماً   (
البنوك   التصفیة، وشمول  قرار  صدور 
باإلضافة   الضمان،  بمظلة  اإلسالمیة 
المساھمة   في  المؤسسة  دور  إلى 
لمشاكل   تتعرض  التي  البنوك  بمعالجة 
بالتنسیق   المالي  مركزھا  في  جوھریة 

 المركزي.  مع البنك

تقوم المؤسسة حالیاً على إجراء  
تقییم ذاتي لمدى انسجام تطابق  
الودائع   ضمان  صندوق  نظام 
مع   اإلسالمیة  البنوك  لدى 
المبادئ األساسیة ألنظمة تأمین  

الشریعة  مع  المتوافقة    ،الودائع 
لقیاس مدى انسجام تطابق نظام  

 الصندوق مع ھذه المبادئ. 

 - - X البحرین 

 الجزائر 

الودائع  إ  ذمن √ ضمان  صندوق  نخراط 
مع   سنة  ذ  من   (IADI)المصرفیة 

ً   یتم،  2017 تدریجیا المبادئ    ،تطبیق 
اإلوذ خالل  من  تجارب لك  من  ستفادة 

ه المنظمة، ومن المساعدات  ذعضاء ھ أ
لھ المنظمة ذالتقنیة  وتحیین ،  ه 

طرف  اإل من  المتخذة  جراءات 
بلورتھا لتتالءم مع    ذلكوكد،  الصندوق 

 المنظمة.  هذالمبادئ االساسیة لھ

 20  -  3مع صدور النظام رقم  
في     2020عامالمؤرخ 

والمتضمن النصوص التنظیمیة  
التي    لضمان الودائع  وتعویض 

الشریعة   مبادئ  مع  تتوافق 
الصندوق   یسعى  االسالمیة، 

اآل كافة    لیات لوضع 
ھده  واإل لتطبیق  جراءات 

األخذ  مع    ، النصوص التنظیمیة 
األباإل المبادئ  ساسیة  عتبار 

تأمین المتوافقة    ألنظمة  الودائع 
سالمیة الصادرة  مع الشریعة اإل

 . IADI)(عن 
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في الدول    ضمان الودائعالجھات المسؤولة عن   مذكرات التفاھم الموقعة بین): 7ل (جدو
 العربیة والدول األخرى وأھدافھا 

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

الدول التي تم توقیع   الدولة
 أھداف مذكرات التفاھم الموقعة مذكرات تفاھم معھا 

 األردن
والعراق،   الجنوبیة،  كوریا 
والمغرب،  وتركیا، 

 وفلسطین.

 التدریب. و التنسیق وتبادل المعلومات والخبرات

 العراق

عالقة    قامت الشركة العراقیة لضمان الودائع بإقامة األردن.
وتنسیق و  ،تعاون  الخبرات  تبادل  جراء  إوكذلك 

برامج التدریب وبناء القدرات البشریة مع مؤسسة  
األردنیة الودائع  مذكرة   ،ضمان  توقیع  تم  حیث 

 .2021تشرین األول  14تفاھم معھا بتاریخ 

 فلسطین 

والمغرب،   وتركیا،  األردن، 
وتونس،  الجنوبیة،  وكوریا 

 وأندونیسیا، والیمن. 

تقویة وتعزیز أواصر التعاون، بھدف تعزیز دور  
النھوض   في  ونظیرتھا  المؤسسة  من  كل 

ختصاصات المنوطة بھا  وممارسة اإل  بمسؤولیاتھا
نطاق  توسیع  شأنھ  من  وبما  الفعالیة،  من  بمزید 

الخبرات بینھما في شتى المجاالت    االستفادة وتبادل
المتعلقة بنظام ضمان الودائع للمساھمة في تحقیق  

 .أھدافھما
 :المحاورأھم 

التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال   .1
وذلك من خالل   الودائع،    تبادلنظام ضمان 

بھدف   والتدریب  الخبراء  وتوفیر  الزیارات 
في   فعال  ودائع  نظام ضمان  على  المحافظة 

 .البلدین كال
الصلة   .2 ذات  والمنشورات  المعلومات  تبادل 

 .الودائعبتطویر نظام ضمان 
اآلخر   .3 منھما  كل  تزوید  على  العمل 

الودائع  ضمان  بنظام  المرتبطة  بالتشریعات 
 .علیھاتطرأ  وأي تعدیالت

والندوات    تشجیع .4 التدریبیة  الدورات  عقد 
  وإجراء الدراسات واألبحاث في مجال العمل 
المشترك، بحیث یوجھ كل فریق دعوة للفریق  
  اآلخر للمشاركة في مثل ھذه األنشطة في كال 

 .البلدین
عقد اللقاءات فیما بینھما إذا ما اقتضت الحاجة   .5

ذات   الموضوعات  لبحث  والمصلحة، 
 المشترك.  االھتمام



75

: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

75 
 

العربیة في اإلتحاد    عضویة):  8جدول ( الدول  الودائع في  المسؤولة عن ضمان  الجھة 
 ق المبادئ الصادرة عنھا ، ومدى تطبی(IADI)الدولي لمؤسسات ضمان الودائع 

 الدولة
العضویة 

في 
(IADI) 

المبادئ األساسیة تطبیق 
لألنظمة الفعالة لضمان الودائع  

 (IADI)الصادرة عن 

المبادئ األساسیة تطبیق 
ألنظمة تأمین الودائع 
المتوافقة مع الشریعة  

 ) IADI( عن الصادرة

 األردن

مؤسسة √ الودائع  قامت  بإجراء    ضمان 
نظام   تطابق  انسجام  لمدى  ذاتي  تقییم 
المبادئ   المملكة مع  الودائع في  ضمان 

حیث    ، (IADI)الصادرة عن  األساسیة  
والمرتكزات   العوامل  تحدید  تم 
نظام   لتطویر  الالزمة  الموضوعیة 
نموذج  إلى  للوصول  الودائع  ضمان 
مع  كبیر  حد  إلى  یتماشى  مثالي 
دول   في  الودائع  ضمان  مؤسسات 
أھداف   تحقیق  في  یساھم  ومما  العالم، 

للمؤسسة العامة  جاء    .السیاسة  وقد 
إلى   مستنداً  المؤسسة  قانون  تعدیل 

عن األساسیة    المبادئ الصادرة 
(IADI) ،    المطالبة شرط  إلغاء  مثل 

الزمنیة    ، للعمیل المدة  وتخفیض 
من  التعویض  مبالغ  لدفع  المستغرقة 

)60) إلى  یوماً  تاریخ  30)  من  یوماً   (
البنوك   التصفیة، وشمول  قرار  صدور 
باإلضافة   الضمان،  بمظلة  اإلسالمیة 
المساھمة   في  المؤسسة  دور  إلى 
لمشاكل   تتعرض  التي  البنوك  بمعالجة 
بالتنسیق   المالي  مركزھا  في  جوھریة 

 المركزي.  مع البنك

تقوم المؤسسة حالیاً على إجراء  
تقییم ذاتي لمدى انسجام تطابق  
الودائع   ضمان  صندوق  نظام 
مع   اإلسالمیة  البنوك  لدى 
المبادئ األساسیة ألنظمة تأمین  

الشریعة  مع  المتوافقة    ،الودائع 
لقیاس مدى انسجام تطابق نظام  

 الصندوق مع ھذه المبادئ. 

 - - X البحرین 

 الجزائر 

الودائع  إ  ذمن √ ضمان  صندوق  نخراط 
مع   سنة  ذ  من   (IADI)المصرفیة 

ً   یتم،  2017 تدریجیا المبادئ    ،تطبیق 
اإلوذ خالل  من  تجارب لك  من  ستفادة 

ه المنظمة، ومن المساعدات  ذعضاء ھ أ
لھ المنظمة ذالتقنیة  وتحیین ،  ه 

طرف  اإل من  المتخذة  جراءات 
بلورتھا لتتالءم مع    ذلكوكد،  الصندوق 

 المنظمة.  هذالمبادئ االساسیة لھ

 20  -  3مع صدور النظام رقم  
في     2020عامالمؤرخ 

والمتضمن النصوص التنظیمیة  
التي    لضمان الودائع  وتعویض 

الشریعة   مبادئ  مع  تتوافق 
الصندوق   یسعى  االسالمیة، 

اآل كافة    لیات لوضع 
ھده  واإل لتطبیق  جراءات 

األخذ  مع    ، النصوص التنظیمیة 
األباإل المبادئ  ساسیة  عتبار 

تأمین المتوافقة    ألنظمة  الودائع 
سالمیة الصادرة  مع الشریعة اإل

 . IADI)(عن 

: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

74 
 

 

في الدول    ضمان الودائعالجھات المسؤولة عن   مذكرات التفاھم الموقعة بین): 7ل (جدو
 العربیة والدول األخرى وأھدافھا 

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

الدول التي تم توقیع   الدولة
 أھداف مذكرات التفاھم الموقعة مذكرات تفاھم معھا 

 األردن
والعراق،   الجنوبیة،  كوریا 
والمغرب،  وتركیا، 

 وفلسطین.

 التدریب. و التنسیق وتبادل المعلومات والخبرات

 العراق

عالقة    قامت الشركة العراقیة لضمان الودائع بإقامة األردن.
وتنسیق و  ،تعاون  الخبرات  تبادل  جراء  إوكذلك 

برامج التدریب وبناء القدرات البشریة مع مؤسسة  
األردنیة الودائع  مذكرة   ،ضمان  توقیع  تم  حیث 

 .2021تشرین األول  14تفاھم معھا بتاریخ 

 فلسطین 

والمغرب،   وتركیا،  األردن، 
وتونس،  الجنوبیة،  وكوریا 

 وأندونیسیا، والیمن. 

تقویة وتعزیز أواصر التعاون، بھدف تعزیز دور  
النھوض   في  ونظیرتھا  المؤسسة  من  كل 

ختصاصات المنوطة بھا  وممارسة اإل  بمسؤولیاتھا
نطاق  توسیع  شأنھ  من  وبما  الفعالیة،  من  بمزید 

الخبرات بینھما في شتى المجاالت    االستفادة وتبادل
المتعلقة بنظام ضمان الودائع للمساھمة في تحقیق  

 .أھدافھما
 :المحاورأھم 

التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال   .1
وذلك من خالل   الودائع،    تبادلنظام ضمان 

بھدف   والتدریب  الخبراء  وتوفیر  الزیارات 
في   فعال  ودائع  نظام ضمان  على  المحافظة 

 .البلدین كال
الصلة   .2 ذات  والمنشورات  المعلومات  تبادل 

 .الودائعبتطویر نظام ضمان 
اآلخر   .3 منھما  كل  تزوید  على  العمل 

الودائع  ضمان  بنظام  المرتبطة  بالتشریعات 
 .علیھاتطرأ  وأي تعدیالت

والندوات    تشجیع .4 التدریبیة  الدورات  عقد 
  وإجراء الدراسات واألبحاث في مجال العمل 
المشترك، بحیث یوجھ كل فریق دعوة للفریق  
  اآلخر للمشاركة في مثل ھذه األنشطة في كال 

 .البلدین
عقد اللقاءات فیما بینھما إذا ما اقتضت الحاجة   .5

ذات   الموضوعات  لبحث  والمصلحة، 
 المشترك.  االھتمام



76

: األدوار واألھداف المصرفیة في الدول العربیة منظومة ضمان الودائع   

 

77 
 

 لیبیا 

األ √ المبادئ  یتبنى  ساسیة  الصندوق 
عن   كامل      (IADI)الصادرة  بشكل 

النافذة   والتشریعات  یتعارض  ال  بما 
ویقوم الصندوق بإجراء    ، بالخصوص 

أوجھ    ةمحاكا وتحدید  المبادئ  لبعض 
النظام  اإل مع  والتوافق  ختالف 

 التشریعي بالدولة بشكل دائم. 

توافقھا  دراستھا ومدى  یتم حالیاً  
لیبیا  المعمول بھا في  ،  والقوانین 

تبنى الصندوق جل المبادئ    حیث
األساسیة المتعلقة بضمان الودائع  
 المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. 

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

 والتوصیات: الخالصة عشرون

ً تُعد رمنظومة ضمان الودائع بینت الورقة أن  من أركان اإلستقرار  كناً أساسیا
المالي، نظراً لدورھا الھام في طمأنة المودعین وتعزیز ثقتھم في النظام المالي، 

تعزیز   في  الودائع  ضمان  مؤسسات  دور  عن  إدارة فعالیة  فضالً  منظومة 
 ،طارفي ھذا اإلخفض التكالیف الناجمة عن األزمة.  األزمات، والمساھمة في  

إنشاء مؤسسات/شركات/صنادیق لضمان  الدول العربیة إلى    العدید من  بادرت 
  أثرھاالتخفیف من  وحل األزمات    في  تساھمأدوات    الودائع، بما یُمكن من توفیر

حیث إستعرضت الورقة تجارب العدید من الدول العربیة بھذا   قتصاد،اإلعلى  
ضمان  بمنظومة  لدى الدول العربیة  وجود اھتمام واضح    بینت الخصوص، وقد  

، وعلیھ توصي الورقة بما الدولیة  الممارسات المعاییر و  وفق أفضلالودائع  
 یلي: 

إدارة أزمات مصرفیة   - المصارف أو إستقرار مالي  أھمیة وجود لجنة  في 
عضواً في ھذه  ، بحیث تكون الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع  مركزیةال

 . اللجنة

تعزیز - وتعزیز    وتطویر  مواصلة  الودائع،  ضمان  المالیة منظومة    الثقافة 
 .في إدارة األزمات  ضمان الودائع منظومةبدور  والتوعیة

الدول   - الودائع في  المسؤولة عن ضمان  الجھات  بین  تفاھم  توقیع مذكرات 
المؤتمرات  ورش العمل و، وعقد  والتجارب تبادل الخبرات  العربیة بھدف  

 بالخصوص.
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 السعودیة
√ - - 

 العراق

الشركة   تعمل 
على   حالیاً 

كمال إ
متطلبات  

  إلى نضمام  اإل
عضویة  

)IADI( . 

المعاییر كذلك  ، و)IADI(  إن كافة المبادئ الرئیسیة الفاعلة الصادرة عن
المتعلقة بكل مبدأ والتعدیالت التي طرأت علیھا من قبل مجلس الخدمات  

) اإلسالمیة  المصارف  IFSBالمالیة  مع  التعامل  بمبادئ  یتعلق  فیما   (
لى مجلس  إ ھي قید الدراسة والتقییم قبل تقدیمھا    ، اإلسالمیة وفق الشریعة

الشركة ال  ، إدارة  باصدار  المختصة  التنفیذیة  السلطة  قرارات  وھو 
 والموافقات. 

 ُعمان

المركزي  √ البنك  في  العمل  فریق  یقوم 
بمراجعة النظام    العماني  قوانین 

ومقارنتھا   المتبعة  واإلجراءات 
قبل   من  الصادرة  األساسیة  بالمبادئ 
ضمان   لمؤسسات  الدولي  اإلتحاد 

 الودائع بھدف تطویر النظام. 

قبل  من  إجراءات  تؤخذ  لم 
یشمل   ال  حیث  النظام  النظام، 

الوقت   في  اإلسالمیة  المصارف 
 الراھن. 

 فلسطین 

لضمان   √ الفلسطینیة  المؤسسة  قامت 
طلب   بتقدیم     (IADI)  إلىالودائع 

مدى المؤسسة  إ  لتقییم  للمبادئ  متثال 
عنھا المؤسسة  الصادرة  قیام  بعد   ،

متثال  لإلي  الداخل  يبإجراء التقییم الذات
عام   المبادئ  قبول   2017لتلك  تم   ،

الخبراء   من  فریق  تشكیل  وتم  الطلب 
التقییم إلى    لمباشرة العمل، حیث استند
لإل الداخلي  التقییم  لتلك  مراجعة  متثال 

لى  إالمبادئ المعد من قبل المؤسسة، و
الرقابیة ذات الصلة    القوانین واللوائح

النقد   وسلطة  البنوك  بقطاع  المتعلقة 
بعمل   الصلة  ذات  واللوائح  والقوانین 

الودائع،    المؤسسة لضمان  الفلسطینیة 
قبل  من  متعددة  اجتماعات  عقد  وتم 
فریق   وأعضاء  المؤسسة  فریق 

عقد    ،  (IADI)عمل جتماعات  إوتم 
العالقة.   ذات  اطراف  مع  أخرى 

مرحلحالیاً  والتقییم   النھائیة    ةفي 
 إلصدار التقریر النھائي. 

ذاتي   تقیم  على  العمل  یتم  سوف 
أعمال   تطابق  مدى  لدراسة 

م األساسیة    عالمؤسسة  المبادئ 
الشریعة والصادرة    المتوافقة مع

 . (IADI)عن 

 الكویت

X  وقد تم النظر في    ، یتم حالیاً دراسة تجارب الدولة في تطبیقات نظام الودائع
األساسیة   المبادئ  في  النظر  وكذلك  بالنظام،  توافرھا  یتعین  التي  معاییر 
ألنظمة ضمان الودائع الفعالة الصادرة عن الھیئة الدولیة لضامني الودائع  

)IADI  المالیة الخدمات  مجلس  مع  بالتعاون  الصادرة  والمبادئ   ،(
 ) وحالیاً یتم دراستھا. IFSBاإلسالمیة (
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 لیبیا 
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األساسیة المتعلقة بضمان الودائع  
 المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. 

 ). 2022المصدر: إستبیان منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف، صندوق النقد العربي (

 والتوصیات: الخالصة عشرون

ً تُعد رمنظومة ضمان الودائع بینت الورقة أن  من أركان اإلستقرار  كناً أساسیا
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، وعلیھ توصي الورقة بما الدولیة  الممارسات المعاییر و  وفق أفضلالودائع  
 یلي: 

إدارة أزمات مصرفیة   - المصارف أو إستقرار مالي  أھمیة وجود لجنة  في 
عضواً في ھذه  ، بحیث تكون الجھة المسؤولة عن ضمان الودائع  مركزیةال

 . اللجنة

تعزیز - وتعزیز    وتطویر  مواصلة  الودائع،  ضمان  المالیة منظومة    الثقافة 
 .في إدارة األزمات  ضمان الودائع منظومةبدور  والتوعیة

الدول   - الودائع في  المسؤولة عن ضمان  الجھات  بین  تفاھم  توقیع مذكرات 
المؤتمرات  ورش العمل و، وعقد  والتجارب تبادل الخبرات  العربیة بھدف  

 بالخصوص.
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لدى   المصرفیة األزمات  وإدارة المبكر نذاراإل أنظمة  تعزیزمبادئ إرشادیة حول 
 المصارف المركزیة 

   أوالً: تعریف البنك الضعیف

 المبدأ األول: 

أھمیة وضع تعریف محدد للبنك الضعیف ووضع مؤشرات كمیة ونوعیة لقیاس مدى  
المؤشر حد معین، وإستنفاذ   المركزي الضعف، بحیث إذا تجاوز  كافة    4المصرف 

اإلجراءات التصحیحیة للحیلولة دون إستمرار تدني مؤشراتھ بشكل جوھري، فإن  
، بالتالي ینتقل البنك  (Non-viable Bank)البنك یُصبح غیر قادر على اإلستمرار  

 . من نطاق الرقابة المصرفیة إلى نطاق منظومة إدارة األزمات المصرفیة

 المبدأ الثاني: 

البنك الضعیف بعدة مؤشرات من الُممكن اإلستناد علیھا عند تعریفھ مثل:   یتصف
إستحقاقات   مواءمة  وعدم  المالیة،  الموارد  كفایة  وعدم  التشغیلیة،  الكفاءة  ضعف 
نوعیة  وتدني  السیولة،  وتدني  المال،  رأس  كفایة  وتدني  الودائع،  مع  الموجودات 

  الضبط والرقابة الداخلیة، الموجودات، وضعف منظومة الحوكمة، وضعف أنظمة  
األموالو تكلفة  التمویلي   ،ارتفاع  بالھیكل  األ  ،وخلل  ووضعف  السیبراني  من  أمن 

 .  المعلومات
 

 
المركزیة 4 المصارف  أن  إعتبار  المبادئ  ھذه  في  بھا  ھي  تم  الُمناط  المصرفیة    الجھة  األزمات  حل 

Resolution Authority)  (    كما ھو معمول بھ في العدید من الدول. تختلف الترتیبات المؤسسیة وھیكل
حیث من الممكن أن یكون المصرف المركزي،    ، حسب األنظمة الُمطبقة   ن الدولإدارة األزمات المصرفیة بی

أو سلطة رقابیة مستقلة، أو مؤسسة ضمان الودائع، أو ھیئات رقابیة متعددة، ھي المسؤولة عن حل األزمات  
 Key Attributes of“  ورقة    األوراق التالیة:اإلطالع على  من الممكن  المصرفیة. في ھذا الخصوص،  

Effective Resolution Regimes for Financial Institutions”    مجلس عن    االستقرار الصادرة 
) وورقة  )2014المالي   ،” Institutional arrangements for bank resolution”    عن الصادرة 

 ). 2021المالي ( االستقرارمعھد 
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رشادیة حول تعزیز أنظمة اإلنذار المبكر وإدارة اإلمبادئ  دراسة تطبیق ال -
المركزیة المصارف  لدى  المصرفیة  النقد الصادرة عن صند   األزمات  وق 

 العربي.

التشریعیة - البیئة  المناسبة  تھیئة  عن   والقانونیة  المسؤولة  الجھات  لتمكین 
 في التوقیت المناسب بسالسة. القیام بدورھاب ،ضمان الودائع

 . إدارة المصرف المركزيإدارة أزمات معتمد من مجلس  حول  إصدار دلیل   -
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ھذه   كون  شدید،  وحذر  بعنایة  المصادر  ھذه  مع  التعامل  یتم  أن  على  األسھم. 
 المعلومات قد تكون غیر دقیقة. 

 (Early Warning Systems)ثانیاً: تطویر أنظمة اإلنذار المبكر 

 المبدأ الثامن 

البنوك، مثال   بأداء  للتنبؤ  المبكر أمر جوھري  التحتیة ألنظمة اإلنذار  البنیة  توفیر 
ذلك: الكوادر البشریة المؤھلة والمدربة، والتقاریر والمعلومات الالزمة، والبرامج  

 بیانات شاملة ودقیقة تتضمن سالسل زمنیة طویلة.  اإلحصائیة المناسبة، وقواعد

 المبدأ التاسع

التصنیف   نظام  على  مبنیة  جزئیة  مؤشرات  ومؤشرات   (CAMEL)إستخدام   ،
) مجمعة  جزئیة  إحترازیة  ومؤشرات  المالیة)،  (السالمة   Aggregated)المتانة 

Micro Prudential Indicators AMPI  ومؤشرات السوق،  ومؤشرات   ،
 اإلقتصاد الكلي، والمخاطر النظامیة.

 المبدأ العاشر 

تطبیق وتطویر إختبارات األوضاع الضاغطة كأداة إلدارة المخاطر والتنبؤ بأداء  
السیولة    تصور واضح حول وضعالبنوك، حیث توفر ھذه األداة للمصرف المركزي  

تُمكن المصرف المركزي من التدخل  والمالءة المالیة وخطط تعزیز رأس المال، و
القیام خالل  من  ا ب  المبكر  المناسبة  الحلول  اإلجراءات  بخطط  لمتعلقة 

 . ) (5Recovery & Resolution Plansنعاشواإل

 

 

 
تطویر منھجیات إختبارات األوضاع  لمزید من المعلومات، یُرجى الرجوع إلى المبادئ اإلرشادیة حول " 5

المالي"  القطاع  مخاطر  لقیاس  العربي،    الضاغطة  النقد  و2021(صندوق  حول  )،  اإلسترشادي  الدلیل 
العرب(  "إختبارات األوضاع الضاغطة الجزئیة والكلیة"  النقد  )،  2021ي،  رامي عبید وآخرون، صندوق 

 www.amf.org.aeعلى الموقع اإللكتروني لصندوق النقد العربي:  ینالمنشور
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 المبدأ الثالث:   

تنازلي ألھم المؤشرات (مثل مستوى كفایة رأس المال)، أو   (Trend)وجود إتجاه  
التسھیالت   إجمالي  إلى  العاملة  غیر  اإلئتمانیة  التسھیالت  نسبة  (مثل  تصاعدي 
اإلئتمانیة) لدى البنك قد یدل على زیادة المخاطر لدیھ. كما أن النمو المتسارع في  

دة الرأسمالیة قد یُشیر  الموجودات المرجحة بالمخاطر دون أن یقابلھ نمو في القاع 
 إلى زیادة المخاطر.  

 المبدأ الرابع

التنبھ   المناسب  من  الضعیف،  البنك  تشخیص  مؤشرات  تحدید  عوامل  عند  لوجود 
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 المبدأ الخامس 

والبیانات بصفة مستمرة حتى   المعلومات  لتوفیر  االتصال  قنوات  بتعزیز  االھتمام 
الضعیف  البنك  وتشخیص  تحدید  تشمل،  یتسنى    الرقابة و   المكتبیة،  الرقابة:  التي 

  مدققي و  التجاري،  البنك  إدارة   مع  التواصلو  الكلیة،  اإلحترازیة  الرقابةو  المیدانیة،
 . السوق معلوماتو األخرى،  الرقابیة الجھاتو الحسابات،

 المبدأ السادس 

، من المھم قیام المصرف المركزي  قبل إدراج البنك تحت تصنیف "بنك ضعیف"
الجھود  بالتواصل المستمر مع إدارة البنك، لمناقشة ومتابعة قضایا عدیدة مھمة منھا 

المبذولة من قبل البنك لتصویب ومعالجة نقاط الضعف التي تم تحدیدھا سابقاً من خالل  
دارة التنفیذیة  إجتماعات دوریة مع أعضاء اإل ذلك من خالل    الرقابة المیدانیة والمكتبیة، 
 العلیا ومجلس إدارة البنك. 
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والتصنیفات اإلئتمانیة الخارجیة، ومعلومات المشاركین اآلخرین في السوق، وسوق  
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تطویر منھجیات إختبارات األوضاع  لمزید من المعلومات، یُرجى الرجوع إلى المبادئ اإلرشادیة حول " 5
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 www.amf.org.aeعلى الموقع اإللكتروني لصندوق النقد العربي:  ینالمنشور
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المصرفي، بحیث یكون مبني على منھجیة علمیة موضوعیة، ویتضمن على األقل:  

وة  مؤشرات مصرفیة، ومؤشرات أسواق المال، ومؤشرات إقتصادیة، ومؤشر فج
 . 8اإلئتمان الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
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إحصائیة أخرى لبناء أنظمة اإلنذار المبكر أو إختیار المتغیرات  اإلستفادة من طرق 
 لقیاس مخاطر اإلئتمان، ومخاطر التشغیل، ومخاطر السوق على النحو التالي: 

 
7 Obeid, R. (2021). “Bank Failure Prediction in the Arab Region Using Logistic 
Regression Model”, AMF. 

"مؤشرات   8 من المعلومات، یُرجى الرجوع إلى فصل  المنھجیات واألغراض"    االستقرارلمزید  المالي: 
تقریر   في  لعام    االستقرار الُمضمن  العربیة  الدول  في  اإللكتروني  2021المالي  الموقع  على  المنشور   ،

 لصندوق النقد العربي. 
ق الُمستخدمة في بناء مؤشرات العقارات  لمزید من المعلومات حول كیفیة تطویر ھذه المؤشرات والطر   9

)،  2019واألسھم، یُرجى الرجوع لدراسة " أنظمة اإلنذار المبكر والتنبؤ باألزمات المصرفیة" (رامي عبید،  
" (عبد الرحیم الناصري  واألھداف   األدوار:  الودائع  ضمان  ونظام   المصرفیة  األزمات  حل   منظومة  ودراسة " 

)، المنشورتین على  الموقع اإللكتروني  2020المالي في الدول العربیة    راراالستقورامي عبید، فریق عمل 
 لصندوق النقد العربي. 
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 المبدأ الحادي عشر

تحدید ومراقبة مواطن  بھدف )  Heat Map toolخارطة المخاطر ( إعداد وتطویر
ستخدم فیھا التدرج باأللوان للداللة على مدى  یُ القطاع المصرفي،    في  ة الضعف والقو

 . المالیة المستخدمة لكل بنكجودة أو ضعف المؤشرات  

 المبدأ الثاني عشر 

 Time seriesمن تحلیل ودراسة السالسل الزمنیة (تُمكن أداة خارطة المخاطر  
analysis (   لبنك  ما  إضافة إلى تحلیل ومقارنة قیمة مؤشر  ،  للمؤشرات المالیة للبنوك

للبنوك األخرى  معینة    زمنیةمعین في فترة   المؤشر  خالل نفس الفترة  مع قیم ھذا 
)Cross sectional analysis( :مع األخذ بعین اإلعتبار ما یلي ، 

( العالمة  الإستخدام   - بنك  )  Z-Scoreمعیاریة  كل  مؤشر  قیمة  الحتساب 
 .6بنوك مجموعتھباإلتجاه التاریخي للبنك و/أو مقارنتھ مع ومقارنتھ 

ل  - ومتناسقة،  متشابھة  مجموعات  في  البنوك  المقارنة،  دقة    تعزیز تصنیف 
المستخدمة في البنوك    من خالل  األھمیة النظامیة للبنوك   حسب المنھجیة 

المحلیة   النظامیة  األھمیة  البنوك  )(D-SIBsذات  . ویُمكن أیضاً تصنیف 
موجوداتھ) حسب   (حجم  البنك  وحجم  إسالمي)،  أم  (تجاري  البنك  ،  نوع 
 ترخیص البنك (محلي أم أجنبي). ونوع 
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واستخدام  المستقبلیة  قیاسیة  نماذج  وتطویر  تصمیم  البنوك  بأوضاع  التنبؤ  ،  لعملیة 
یُمكن بما  وموثوقة،  علمیة  منھجیات  إلى  التنبؤ  تستند  تواجھ  ب  من  قد  التي  البنوك 

الفردیة مخاطر   بالمؤشرات  تتعلق  النماذج متغیرات  یتم تضمین  مرتفعة، على أن 
 

: النسبة المالیة لكل عنصر من it Xحیث:،  tσ )/tμ-it(X    =i,tZ   قانون العالمة المعیاریة  یُمكن إستخدام   6
: معدل النسبة المالیة لجمیع البنوك الموجودین ضمن  t μ، و)tفي السنة (  ) iعناصر التقییم الخمسة للبنك(

: االنحراف المعیاري للنسبة المالیة لجمیع البنوك الموجودین ضمن نفس  tσ، و) tنفس المجموعة في العام (
جمیع    بعد احتساب العالمة المعیاریة، یتم احتساب مؤشر كلي للبنك بحیث یتم تجمیع.)tالمجموعة في العام (

 : على النحو التاليمؤشراتھ المستخدمة للحصول على عالمة كلیة 

Z-Score)  البنك  X  (  =Z-Score)  رأس المال(  -  Z-Score)   موجوداتجودة ال(  - Z-Score)  اإلدارة(  
 + Z-Score) الربحیة(   +                               ) Z-Scoreالسیولة(   
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الفردیة مخاطر   بالمؤشرات  تتعلق  النماذج متغیرات  یتم تضمین  مرتفعة، على أن 
 

: النسبة المالیة لكل عنصر من it Xحیث:،  tσ )/tμ-it(X    =i,tZ   قانون العالمة المعیاریة  یُمكن إستخدام   6
: معدل النسبة المالیة لجمیع البنوك الموجودین ضمن  t μ، و)tفي السنة (  ) iعناصر التقییم الخمسة للبنك(
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 الحادي والعشرون  المبدأ

ا  مدیر   عیین ت   بین   ما  رتباطاإل  ضابط و   اإلنعاش  خطة  عن  كمسؤول  لمخاطر إدارة 
، وإخطار المصرف المركزي ببیانات التواصل الخاصة المركزي  مصرف وال  البنك

 بمدیر إدارة المخاطر وبدیلھ، كذلك في حال تم تغییر أي منھما.

 الثاني والعشرون  المبدأ

البنك   واجھ  حال  في  إلیھا  اللجوء  الُممكن  الخیارات  حول  تفصیلیة  معلومات  توفر 
تحدیات إضافیة، واألثر المتوقع لكل خیار على المؤشرات المالیة للبنك، والعملیات  

 االعتیادیة، وسمعتھ، وتصنیفھ االئتماني.  

 الثالث والعشرون  المبدأ

أو آثار سلبیة قد تنجم عن إستخدام كل خیار ضمن   تضمین خطة اإلنعاش أیة تبعات
خطة اإلنعاش، أو أي تحدیات قد تنتج عن التطبیق، وكیفیة التعامل مع أي عوائق  
قانونیة و/أو تحدیات مرتبطة بتطبیق المتطلبات الرقابیة التي یُمكن أن تظھر عند  

اإلنع خطة  المتاحة ضمن  الخیارات  موثوقیة  وتقییم  الخیارات،  ومدى  تطبیق  اش، 
فعالیة الخیارات تجاه األحداث الحرجة التي قد یواجھھا البنك أو الناتجة عن وجود  

 مخاطر نظامیة.

 الرابع والعشرون  المبدأ

إستمرار   حال  في  شدةً  أكثر  تصحیحیة  إجراءات  بإتخاذ  المركزي  المصرف  یقوم 
تدھور مؤشرات المتانة المالیة للبنك، أو ظھور مواطن ضعف جوھریة جراء الرقابة  

 المكتبیة أو جوالت التفتیش المیداني.  

 الخامس والعشرون  المبدأ

طبیعة وخطورة التحدیات التي  طبیعة اإلجراءات التصحیحیة المتخذة مع  تتناسب  أن  
نقاط  ل إعطاء األولویة  یواجھھا البنك، بحیث یتم تكثیف الرقابة وفقاً لحجم التحدیات، و

 . األكثر خطورة الضعف 
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اإلئتمان: - المعیاریة    مخاطر  الطریقة   Standardized)إستخدام 
Approach)    وفقاً لمتطلبات بازلIII ونموذج الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة ،

(ECL) 9، الُمستخدم في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم . 
التشغیل: -  Basic Indicator)  األساسي  المؤشر   طریقةتطبیق    مخاطر 

Approach)و والمعیاری  الطریقة،    البدیلة   المعیاریة  الطریقةة، 
(Alternative Standardized Approach)المتقدمة  القیاس  طریقة، و 

)Advanced Measurement Approach( وفقاً لمتطلبات بازل ،III . 
السوق: - المحتملة    مخاطر  للمخاطر  المعرضة  القیمة  ،  (VaR)إحتساب 

 . IIIوالطریقة المعیاریة، وفقاً لمتطلبات بازل 
والمخاطر   السیولة،  مخاطر  مثل:  األخرى،  المخاطر  لقیاس  التنبھ  ینبغي  كما 

 المتعلقة بالبنك نفسھ، والمخاطر النظامیة، والمخاطر االقتصادیة وغیرھا. 

ً لثثا  خطط اإلنعاش (التعافي) واإلجراءات التصحیحیة : ا

 المبدأ الثامن عشر 

، بحیث  بخطة اإلنعاش المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك  مصرف المركزيتزوید ال
المركزي بتقییم الخطة، والموافقة علیھا حسب االقتضاء، ومراقبة    مصرفیقوم ال
 . تنفیذھا

 المبدأ التاسع عشر 

الرقابة   إدارة  قبل  من  إطار زمني واضح  وفق  مناسبة  إجراءات تصحیحیة  وضع 
التجاري،   للبنك  اإلنعاش  المصرفي وخطط  الجھاز  الضعف  لعلى  معالجة مواطن 

 لدى البنك الضعیف. 

 العشرون  المبدأ

حوكمةوضع   اإلنعاش    إطار  لخطة  الوحدات  یشمل  مناسب  مسؤولیات  تحدید 
، وأن تكون خطة مسؤولیات اإلدارة التنفیذیة ومجلس اإلدارةوالتنظیمیة في البنك  

، إضافةً  أن یقوم المجلس باإلشراف علیھاومن قبل مجلس اإلدارة  اإلنعاش معتمدة  
  إلى قیام اإلدارة التنفیذیة بإعداد الخطة وتطویرھا وتحدیثھا، ومراجعة خطة اإلنعاش 

 ً  أو كلما إقتضت الحاجة.  دوریا
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اإلجراءات   خالل  من  سواًء  مقبولة،  لمستویات  النسبة  لرفع  المتاحة  الخیارات 
 مرار. التصحیحیة أو خطط اإلنعاش، یُمكن حینھا تصنیف البنك أنھ غیر قابل لإلست

 الحادي والثالثون   المبدأ 

التنبھ ألثر إستمراریة العملیات التشغیلیة للبنك الضعیف على اإلستقرار المالي في  
على االستقرار المالي، فمن الضروري   حال تبین وجود مؤشرات قد تنعكس سلباً 

 . اإلسراع بتصنیف البنك كبنك غیر قابل لإلستمرار

 خامساً: تعزیز منظومة ضمان الودائع المصرفیة  

 الثاني والثالثون  المبدأ

یُعتبر إنشاء مؤسسة ضمان الودائع كشخصیة إعتباریة ذات إستقالل مالي وإداري،  
، مع األخذ في اإلعتبار وجود  10ركناً أساسیاً في منظومة إدارة األزمات المصرفیة 

خصوصیة   تُراعي  ودائع  ضمان  أعمال  منظومة  مع  نماذج  المتوافقة  البنوك 
 . 11الشریعة

 الثالث والثالثون  المبدأ

إصدار قانون لمؤسسة ضمان الودائع یتضمن بحد أدنى: اإلطار القانوني، وأدوار  
واإلدارة التنفیذیة، ومھام  وأھداف إنشاء المؤسسة، وشروط تشكیل مجلس اإلدارة  

وصالحیات المجلس وإدارتھ التنفیذیة، والمؤسسات المالیة الخاضعة لنظام ضمان  
المال، وسقوف   للتعویض، وحجم رأس  الخاضعة  الودائع  أنواع  الودائع، وتعریف 
تغطیة الودائع عند تصفیة البنك، ومصادر تمویل مؤسسة ضمان الودائع، ورسوم  

إدارة حسابات المؤسسة، وسیاسة اإلستثمار، ومراعاة السریة اإلشتراك السنویة، و 
 المصرفیة، وأسس التعامل مع ودائع البنوك التقلیدیة والبنوك المتوافقة مع الشریعة. 

 
یُرجى الرجوع إلى المبادئ األساسیة ألنظمة ضمان الودائع الفعالة الصادرة عن اإلتحاد الدولي لمؤسسات     10

الو عام    (IADI)دائع  ضمان  "  2014في  عنوان:   Core Principles for Effective Depositتحت 
Insurance Systems." 

  2120في عام    (IADI)اإلتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع  المبادئ الصادرة عن    یُرجى الرجوع إلى 11
عنوان:  Core Principles for Effective Islamic Deposit Insurance Systems"    تحت 

(CPIDIS) ." 
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 السادس والعشرون  المبدأ

إمتثال البنك    مدىرصد  لمتابعة و  قیام المصرف المركزي بإتخاذ إجراءات مناسبة
التصحیحیة،   التجاريلإلجراءات  البنك  الب   وقیام  بشكل مصرف  تزوید  المركزي 

 بتقاریر تبین التقدم المحرز في خطة العمل. ستمرم

 السابع والعشرون  المبدأ

وضع مؤشرات كمیة ونوعیة یتم من خاللھا تقییم مدى التحسن التدریجي للوضع 
ئتمان محفظة اإلالتدریجي في جودة  حسن  المثال، التالمالي العام للبنك. على سبیل  

قد یدفع المصرف المركزي ،  حدد في وقت معین  إلى مستوى م  ووصول معدل التعثر
 . أو الخارجیینو/ المدققین الداخلیین  بتقاریرأو  إلى اإلكتفاء بالرقابة المكثفة

 الثامن والعشرون  المبدأ

 Lender of)  راألخیالمالذ  مقرض  وضع تعلیمات من قبل المصرف المركزي ك
Last Resort)  تتضمن شروط ومتطلبات تقدیم السیولة الطارئة، في حال إعتبر ،

 المصرف المركزي، أن البنك التجاري یُعاني من عسر مالي مؤقت.

ً رابع  تصنیف البنك الضعیف كبنك غیر قابل لإلستمرار في عملیاتھ التشغیلیة :  ا

 والعشرون التاسع  المبدأ

وصول في حال إستنفاذ كافة اإلجراءات التصحیحیة وعدم فاعلیة خطة اإلنعاش، و
)  Non-viable bankالمصرف المركزي لقناعة أن البنك غیر قابل لإلستمرار ( 

وخطط اإلنعاش للنتائج المرجوة، یتم العمل  بسبب عدم تحقیق اإلجراءات التصحیحیة
بإجراءات نقل البنك من نطاق الرقابة المصرفیة اإلعتیادیة إلى نطاق منظومة إدارة  

 األزمات المصرفیة.   

 الثالثون  المبدأ

على غرار   لإلستمرار،  قابل  غیر  كبنك  الضعیف  البنك  لتصنیف  مؤشرات  وضع 
مؤشر نموذجي لتقییم البنك الضعیف. في حال   یُعتبرمعیار كفایة رأس المال الذي  

حدوث إنخفاض جوھري مستمر لھذه النسبة لتصل إلى حد معین، وتم إستنفاذ كافة 
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یُرجى الرجوع إلى المبادئ األساسیة ألنظمة ضمان الودائع الفعالة الصادرة عن اإلتحاد الدولي لمؤسسات     10

الو عام    (IADI)دائع  ضمان  "  2014في  عنوان:   Core Principles for Effective Depositتحت 
Insurance Systems." 

  2120في عام    (IADI)اإلتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع  المبادئ الصادرة عن    یُرجى الرجوع إلى 11
عنوان:  Core Principles for Effective Islamic Deposit Insurance Systems"    تحت 

(CPIDIS) ." 
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 السادس والعشرون  المبدأ
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التصحیحیة،   التجاريلإلجراءات  البنك  الب   وقیام  بشكل مصرف  تزوید  المركزي 

 بتقاریر تبین التقدم المحرز في خطة العمل. ستمرم

 السابع والعشرون  المبدأ
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 . أو الخارجیینو/ المدققین الداخلیین  بتقاریرأو  إلى اإلكتفاء بالرقابة المكثفة

 الثامن والعشرون  المبدأ

 Lender of)  راألخیالمالذ  مقرض  وضع تعلیمات من قبل المصرف المركزي ك
Last Resort)  تتضمن شروط ومتطلبات تقدیم السیولة الطارئة، في حال إعتبر ،

 المصرف المركزي، أن البنك التجاري یُعاني من عسر مالي مؤقت.

ً رابع  تصنیف البنك الضعیف كبنك غیر قابل لإلستمرار في عملیاتھ التشغیلیة :  ا

 والعشرون التاسع  المبدأ
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)  Non-viable bankالمصرف المركزي لقناعة أن البنك غیر قابل لإلستمرار ( 

وخطط اإلنعاش للنتائج المرجوة، یتم العمل  بسبب عدم تحقیق اإلجراءات التصحیحیة
بإجراءات نقل البنك من نطاق الرقابة المصرفیة اإلعتیادیة إلى نطاق منظومة إدارة  

 األزمات المصرفیة.   

 الثالثون  المبدأ

على غرار   لإلستمرار،  قابل  غیر  كبنك  الضعیف  البنك  لتصنیف  مؤشرات  وضع 
مؤشر نموذجي لتقییم البنك الضعیف. في حال   یُعتبرمعیار كفایة رأس المال الذي  

حدوث إنخفاض جوھري مستمر لھذه النسبة لتصل إلى حد معین، وتم إستنفاذ كافة 
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المبلغ الذي سیقوم بدفعھ البنك المشتري مقابل قیمة االمتیاز   أو قیمةالعالوة   -
   .للبیع ةالمعروض بعمالء البنك،  المتعلقة

 إجمالي الودائع.  إلىالودائع المضمونة نسبة   -
 .مباشرة  غیر أو  مباشرة  أخرى تكالیف أیة -

 والثالثون الثامن  المبدأ

، یُعد عنصراً  في المراحل األولى من تعثر البنك   للمصرف المركزي  التدخل الفوري
العدوى    المالي، ویخفف من مخاطر على االستقرار    األثر السلبيمن  مھماً في الحد  

 ، إضافةً إلى تخفیض التكلفة.  الجھاز المصرفي في

 التاسع والثالثون  المبدأ

أزمات   إدارة  لجنة  المركزي،  وجود  المصرف  داخل  مالي  إستقرار  أو  مصرفیة 
اللجنة  فعال    حوكمة  وإطار التنظیمي  لھذه  الھیكل  المركزي، ضمن  ما  ب  للمصرف 

یعزز سرعة تنفیذ تقنیات الحل دون تأخیر، یُمكن أن تضم اللجنة ممثلین عن: وزارة  
أخرى   المالیة، ومؤسسة ضمان الودائع، وھیئة األوراق المالیة وأي أطراف رسمیة

 .12ذات عالقة 

 األربعون  المبدأ

في حال حدوث أزمة لدى بنك معین، قیام لجنة إدارة األزمات بتشكیل فریق فني 
أ یلي،  بما  للقیام  الواسعة  الخبرات  ذوي  من  انتداب  مؤقت  باإلدارة    الخبراءحد  أو 

ً  ،لبنك الضعیف ل التنفیذیة  :المركزي مصرفرؤیة الل   وفقا
  إجراء تحلیل الكلفة األقل ورفع التوصیات الالزمة بأسرع وقت ممكن.  -
 المباشرة وغیر المباشرة.  البنكوالتزامات موجودات تقییم  -
إلتزامات    - وأي  الضریبیة  وااللتزامات  البنك  ضد  المقامة  القضایا  تقییم 

 محتملة.
 دراسة مدى الحاجة لتشكیل لجنة إلدارة البنك، قبل أو بعد إجراء التقییم.  -

 
 ). 4)، صفحة (2رقم (مع األخذ في اإلعتبار ما ورد في المالحظة  12
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 الرابع والثالثون  المبدأ

بالقطاع   الثقة  وتعزیز  المودعین،  حمایة  الودائع:  ضمان  مؤسسة  أھداف  تشمل 
 ستقرار المالي.المصرفي، والمساھمة في تعزیز اإل

 الخامس والثالثون  المبدأ

توضیح األدوار والمسؤولیات المنوطة بكل من المصرف المركزي ومؤسسة ضمان  
 الودائع فیما یخص الجوانب المرتبطة بتعویض المودعین وتصفیة أي بنك. 

 السادس والثالثون  المبدأ

یخص   فیما  الودائع  ضمان  لمؤسسة  الرقابیة  الصالحیات  على  تحدید  اإلطالع 
المصرف   مع  المشترك  المیداني  التفتیش  بمھام  والقیام  للبنوك،  الختامیة  الحسابات 

 المركزي.

إلختیار تقنیة حل   (Least Cost Analysis)سادساً: إجراء تحلیل الكلفة األقل  
 المصرفیة  األزمة

 السابع والثالثون  المبدأ

تقنیات حل األزمة   التي تتحملھا  تحلیل الكلفة األقل في  على الكلفة  المصرفیة بناًء 
مؤسسة ضمان الودائع (أو السلطة المسؤولة عن حل األزمة في حال عدم وجود  
مؤسسة ضمان ودائع)، حیث یتم أخذ كافة كلف الحل في اإلعتبار قبل المفاضلة بین  

 تقنیات الحل، مثال ذلك ما یلي: 
 .تقییمھاالناتجة عن عملیة الخسارة من الموجودات  -
 أتعاب لجنة التقییم واألتعاب القانونیة وأیة تكالیف تخص عملیة التقییم.  -
البنود الداخلة في احتساب الشریحة األولى من رأس المال (  حقوق المساھمین -

)((Tier 1 Capital وفقاً لمتطلبات بازل ،III . 
المال   - لمتطلبات بازل    ،(Tier 2 Capital)الشریحة الثانیة من رأس  وفقاً 

III. 
 ھوامش رأس المال.  -
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 الرابع واألربعون  المبدأ

بناًء على "تحلیل الكلفة األقل"، أحد الخیارات أن یلجأ المصرف المركزي (كسلطة 
دمج  ، أو  (Bail-in)اإلنقاذ الداخلي  خیار  مسؤولة عن حل األزمة) وفقاً لقانونھ، إلى  

لفترة    (Bridge Bank)تجسیري إنشاء بنك البنك الضعیف مع بنك عامل آخر، أو 
التجمؤقتة البنك  إدارة  یتم  بحیث  مؤسسة  ،  أو  المركزي  المصرف  قبل  من  سیري 

المركزي    مصرف الوقت الالزم للإتاحة    من إنشائھ  ویكون الھدف   ضمان الودائع،
من بنوك أخرى أو من  والحصول على عروض مناسبة   أفضل،لتقییم البنك بطریقة 

 . قبل مستثمرین

 ثامناً: أحكام عامة

 الخامس واألربعون  المبدأ

إستراتیجیات مكتوبة للتواصل مع العامة، ووضع متطلبات عن اإلفصاحات  وجود  
 العامة عند التعامل مع البنك الضعیف، وفي جمیع مراحل إدارة األزمات المصرفیة. 

 السادس واألربعون  المبدأ

استمراریة الخدمات المالیة ذات    بتعزیز  في جمیع األحوال، إتخاذ اإلجراءات الكفیلة
 . ة ووظائف الدفع والمقاصة والتسویةاألھمیة النظامی

 السابع واألربعون  المبدأ

المركزي   المصرف  بین  تفاھم  مذكرات  المضیفة  توقیع  والدول  األم  الدولة  في 
تلك  ب  أي أزمة تتعلق التعاون الفعال في حل    ، بھدفللمجموعات البنكیة عبر الحدود

 . لحل األزمةترتیبات واضحة  ، وإجراءالمجموعة

 الثامن واألربعون  المبدأ

إعداد المصرف المركزي "لدلیل شامل إلدارة األزمات المصرفیة"، یتضمن كافة 
 المتطلبات الخاصة إلنشاء أنظمة فعالة لإلنذار المبكر وإدارة األزمات المصرفیة. 
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 الحادي واألربعون  المبدأ

خبراء من ذوي الخبرات  من  الفریق الفني الُمشار إلیھ في المبدأ األربعون،    یتكون
 المصرفیة. كما یُمكن تكلیف جھة إستشاریة متخصصة بتقییم وضع البنك. 

 (Resolution Techniques)سابعاً: تقنیات حل األزمة المصرفیة 

 الثاني واألربعون  المبدأ

كخیار أخیر ضمن تقنیات حل األزمة، بعد    التجاري  یتم اللجوء لخیار تصفیة البنك
النظامیة   األھمیة  ذات  البنوك  خصوصاً  الحل،  تقنیات  كافة  ودراسة  إستنفاذ 

DSIBs) .( 

 الثالث واألربعون  المبدأ

في حال بینت نتائج "تحلیل الكلفة األقل" أن كلفة بیع البنك أقل من كلفة التصفیة، یتم  
، على أن  Purchase and Assumptions) (13مل  إستخدام تقنیات الشراء والتح

 :  14تتم عملیات شراء البنك غیر القابل لإلستمرار وفقاً لألولویات التالیة 

 . Whole Bank P&A)(الشراء والتحمل عن طریق بیع كامل البنك  .1

 ).P&A with Put Option(الشراء والتحمل بطریقة الخیار  .2

ال .3 بیع  طریق  عن  والتحمل   P&A withالمتجانسة    موجوداتالشراء 
Asset Pools)( . 

 .الطریقة الجزئیة للشراء والتحمل .4

 

 
،  غیر قابل لإلستمرار بشراء بعض أو كل موجودات بنك    مرخصقیام بنك    ، یُقصد بعملیة الشراء والتحمل  13
التزاماتو أو كل  ال ھ.  تحمل بعض  البنك    طریقةتتطلب ھذه  لإلستمرارسحب رخصة  القابل  قبل    غیر  من 

 .المصرف المركزي
  األزمات   حل  منظومة  دراسة "   لمزید من التفاصیل حول تقنیات الشراء والتحمل، یُرجى الرجوع إلى   14

عبید، واألھداف  األدوار:  الودائع  ضمان  ونظام  المصرفیة ورامي  الناصري  الرحیم  (عبد  عمل    "  فریق 
 المنشورة على الموقع اإللكتروني لصندوق النقد العربي.  )2020 المالي في الدول العربیة،  االستقرار
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 الرابع واألربعون  المبدأ

بناًء على "تحلیل الكلفة األقل"، أحد الخیارات أن یلجأ المصرف المركزي (كسلطة 
دمج  ، أو  (Bail-in)اإلنقاذ الداخلي  خیار  مسؤولة عن حل األزمة) وفقاً لقانونھ، إلى  

لفترة    (Bridge Bank)تجسیري إنشاء بنك البنك الضعیف مع بنك عامل آخر، أو 
التجمؤقتة البنك  إدارة  یتم  بحیث  مؤسسة  ،  أو  المركزي  المصرف  قبل  من  سیري 

المركزي    مصرف الوقت الالزم للإتاحة    من إنشائھ  ویكون الھدف   ضمان الودائع،
من بنوك أخرى أو من  والحصول على عروض مناسبة   أفضل،لتقییم البنك بطریقة 

 . قبل مستثمرین

 ثامناً: أحكام عامة
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مثال  شرح عن أنواع النموذج وكیفیة الوصول إلیھا على سبیل الو التعویض،  
 موقع الصندوق على الشبكة العنكبوتیة). 

عملیة  - بإتمام  الخاصة  المصروفات  التعویض،  (تكلفة  النھائیة  التكلفة  تحدید 
 التعویض). 

یجب أن یتوفر على موقع اإللكتروني لصندوق شرح مفصل وواضح آللیة  -
 احتساب قیمة التعویض للمودعین. 

ا - قبل  للصندوق  تتوفر  أن  یجب  السابقة  النقاط  أي كل  إفالس  عن  إلعالن 
 مصرٍف عضو لتسھیل سیر عملیة التعویض. 

 
الواجب  ثانیاً:   من  إاإلجراءات  الترخیص  سحب  أو  التصفیة  إعالن  بعد  تخاذھا 

   المصرف العضو

 یتم اإلعالن وفق اآلتي: معین،  في حال تم تصفیة مصرف 

   قرار صدور  تاریخ  من  یوماً  ثالثین  خالل  الصندوق  على  أن  ،  التصفیةیتعین 
اإل  واسعة  محلیتین  یومیتین  صحفیتین  في  إلینشر  إعالناً  األقل  على    ى نتشار 

 الصندوق. ى أصحاب الودائع یطلب منھم تقدیم طالباتھم إل
   یعاد نشر ھذا اإلعالن بالطریقة ذاتھا عند انقضاء أربعة عشراً یوماً من تاریخ

تاریخ صدور قرار التصفیة  نشر اإلعالن األول، ویعاد نشره كل ستة أشھر من  
 ولمدة ثالثة سنوات متتالیة.

   یتم مخاطبة األطراف المعنیة بالتصفیة "لجنة التصفیة" إلحالة البیانات المتعلقة
 بأصحاب الودائع خالل أسبوعین من تاریخ إعالن اإلفالس: 

 اسم المودع ثالثیاً.  -
 الرقم الوطني أو رقم بطاقة الشخصیة أو رقم جواز السفر.  -
 الحساب أو أرقام الحسابات إذ تعددت. رقم  -
 رصید الحساب أو أرصدة الحسابات.  -
 لتزامات المالیة ألصحاب الحسابات اتجاه المصرف. إلا -
 رقم الھاتف والبرید االلكتروني. -

   إلزام صاحب الودیعة بتقدیم موافقة كتابیة بأن یحل الصندوق محلھ في حدود
 .مبلغ الضمان الذي یدفع لھ
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 ) 2ملحق (
نبذة عن إختبارات المحاكاة المستخدمة لدى صندوق ضمان أموال المودعین في  

 لیبیا 

صندوق ضمان أموال المودعین في لیبیا  ختبارات المحاكاة التي یجریھا  إ  إعداد تم  
تم تحدید أھم شروط التعویض الناجح عن طریق    ، وقدللمصرف تم إعالن إفالسھ

 الجوانب التالیة:تم تحدید   حیث ،لعملیة التعویض  ة عملیة محاكا

 تحدید الشروط الواجب توافرھا والمتمثلة فیما یلي:  أوالً: 

حالة   - في  مبكر  بشكل  الصندوق  اإلإإبالغ  من  إجراء  أي  جراءات  تخاذ 
) رقم  بالمادة  علیھا  أي  88المنصوص  اتجاه  المصارف،  بقانون  /أوالً) 
 مصرف من المصارف األعضاء.

ستمرار وتقرر  إذا ما تبین أن أحد المصارف قد أصبح لیس لھ القدرة على اإل  -
 فالس بفتره ال تقل عن شھر.یجب إبالغ الصندوق قبل إعالن اإل ،تصفیتھ 

یجب على الصندوق أن یمتلك مجموعة من البیانات والمقومات لیتمكن من   -
 القیام بعملیة التعویض وھي على النحو التالي: 

 عدد العمالء وقیمة الودائع وفق آلیة التعویض المتبعة نظام الشرائح.  -
 وفر للصندوق قدرة الوصول للبیانات المتعلقة بالعمالء بشكل مبكر.أن تت -
التعویض   - عملیة  إتمام  على  القادرة  الكوادر  الصندوق  لدى  یتوفر  أن  یجب 

الوظیفي   بالكادر  االستعانة  یتم  الممارسات  أفضل  "وفي  المثالي  بشكل 
ینوب   المراسل  لیكون المصرف  المتعثر أو تحدید مصرف آخر  للمصرف 

 دوق إلتمام عملیة التعویض".عن الصن 
تحدید المصرف المرسل الذي سیقوم الصندوق بتعویض المودعین من خاللھ  -

 فالس لیتم إبالغ وتوجیھ جمھور المودعین بشكل مبكر.قبل إعالن اإل
لیسھل توضیح الغرض من    ،تحدید النماذج المستخدمة في عملیة التعویض -

 كل نموذج لجمھور المودعین والموظفین. 
د الوسائل التي سیتم التواصل بھا مع جمھور المودعین لتوجیھھم التوجیھ  تحدی -

التعویض،   (كیفیة  المثالي  بشكلھا  التعویض  عملیة  سیر  لضامن  األمثل 
المراسل،  و بھا،  والمصرف  یقع  التي  الشریحة  الودیعة،  ونوع  قیمة وقیمة 
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یرفع إلى المصرف المركزي إلعالمھ بنتائج   - شھریاً  یعد الصندوق تقاریراً 
 سیر عملیة التعویض. 

یجب أن یكون صندوق ضمان أموال المودعین مشاركاً في اتخاذ اإلجراءات   -
القانونیة بحق الجھات التي لھا عالقة بتعثر المصرف باعتباره أحد مكونات 

 بالدولة. شبكة االمان المالي
المبالغ   - یجب أن یتحصل صندوق ضمان أموال المودعین على حصتھ من 

تبني  أن  یجب  كما  المتعثر.  المصرف  ممتلكات  بیع  عوائد  أو  المستردة 
استراتیجیات إدارة األصول والمتحصالت على أسس تجاریة ووفق المزایا  

 االقتصادیة مما یساھم في المحافظة على احتیاطیات الصندوق.

 نماذج الخاصة بعملیة التعویض الثالثاً:  

 نموذج طلب حلول الصندوق محل المودع بمبلغ التعویض.  -
 نموذج طلب العمیل لقیمة الودیعة.  -
 نموذج استالم قیمة التعویض.  -

 مكونات كلمة بیان الصندوق رابعاً: 

 التالیة:   بیان الصندوق الجوانب غطيییجب أن 

 وتعكس قدرة الصندوق على التعویض. تسم بیان الصندوق بالوضوح یأن  -
 أن تضع األسباب المبررات الكافیة التي أدت إلعالن اإلفالس. -
 أن یطمن جمھور المودعین على ودائعھم لدى المصرف قید التصفیة.   -
 أن توضح آلیة التعویض وكیفیة وصول المودعین إلى ودائعھم.  -
المودعی - التي سوف یتمكن  اللزمة  الزمنیة  المدة  فیھا من تحصیل  أن تحدد  ن 

 قیمة التعویض. 
أن یحدد فیھا آلیة التواصل مع جمھور المودعین على سبیل المثال (شركات   -

 االتصال، الموقع اإللكتروني، المصرف المراسل أو فروع المصرف نفسھ). 
إشعار المودعین بإن ودائعھم مضمونة الدفع بشكل بھدف بث الثقة والراحة   -

   رار الثقة في أداء القطاع المصرفي.والطمأنینة ووصوالً إلى استم
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   على كشف  یتوجب  آخر  إرفاق  مع ضرورة  الصندوق  إلى  التوجھ  المودعین 
للحساب حتى یتسنى للصندوق االطالع على مبلغ الودیعة وبالتالي تحدید قیمة  

 التعویض. 
   تقدیم من  التالیة  یوماً  ثالثین  خالل  تتم  للمودعین  المقررة  التعویضات  صرف 

ن علیھ صك  المودع لطلبھ بالحصول على التعویض، حیث یقدم الصندوق للمؤم
 بقیمة التعویض. 

   إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى المصرف، في أي من فروعھ، اعتبرت
 تلك الحسابات حساباً واحداً. 

   إذا كان الحساب مشتركاً بین شخصین أو أكثر، ُوزع مبلغ الضمان بینھم وذلك
بنسبة حصة كل منھم في الحساب، وإذا كانت حصصھم في الحساب غیر محددة  

یقبضھ    اعتبرت ما  مجموع  یزید  أال  على  متساویة،  الحساب  في  حصصھم 
الشخص الواحد على الحد األعلى لمبلغ الضمان، إذا كان لھ حساب آخر أو أكثر  

 لدى المصرف ذاتھ. 
   المقاصة بین أجریت  مدینیھ،  ألحد  كفیالً  للمصرف أو  مدیناً  كان الشخص  إذا 

و التزامات  من  علیھ  ما  المصرف وجمیع  لدى  كانت  ودائعھ  تسھیالت، سواء 
مستحقة الدفع أم ال، وإذا نجم عن المقاصة رصید دائن، اعتبر ھذا الرصید ھو 

 الودیعة التي یدفع على أساسھا مبلغ الضمان. 
   إذا لم یتقدم صاحب الودیعة لطلب التعویض فإن مبلغ الضمان المخصص لھ یتم

 وضعھ كأمانة بالمصرف المركزي.
   استرداد قیمة التعویض خالل خمسة عشر سنة من تاریخ إعالن  یستطیع المودع

تكون المبالغ التي لم یطالب بھا أصحابھا خالل    ،التصفیة، وبعد خمسة عشر سنة
 ھذه المدة حق للصندوق وتؤول لحساباتھ. 

في حال عجز الصندوق عن تغطیة المصرف العضو، َحیُث تكون ودائع المصرف  
 یتم التدخل من قبل مصرف لیبیا المركزي: ، قالمتعثر أكبر من قدرة الصندو 

مغطاة، ویوثق ذلك كدین  الباالقتراض من المصرف المركزي، بالقیمة غیر   -
 على الصندوق بالقدر الذي دفعھ المصرف المركزي. 

یحل الصندوق محل المودعین بالقدر الذي دفعھ من قیمة الودیعة، ویوثق ذلك   -
 عضو قید التصفیة. كدین لصالح الصندوق على ذمة المصرف ال
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الحساسیة - واختبارات  الضغط  اختبارات  جانب  في  دلیل    ،أما  الصندوق  لدى 
إلجراء االختبار لیكون مرجعاً للصندوق في عملیة إجراء اختبارات الضغط  

لدیھا والقوه  الضعف  مواطن  لتحدید  المالي    ،والحساسیة  أدائھا  وتحسین 
 وتحدید مؤشرات اإلنذار المبكر لكل مصرف.  ،والتجاري
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وإعادة   االستبیان  استیفاء  في  تعاونكم  إلى  العربي  النقد  صندوق  یتطلع  علیھ، 

إرسالھ إلى األمانة الفنیة لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  

في موعد   ،Governors@amf.org.aeلكتروني:  من خالل البرید اإل العربیة  

. وفي حال وجود أیة استفسارات لدى الزمالء  2022ایر (شباط)  فبر  27أقصاه  

المختصین، یرجى التواصل مع د. رامي عبید من قسم تطویر القطاع المالي في 

أو     Rami.obeid@amf.org.aeالدائرة االقتصادیة على البرید اإللكتروني:  

 +. 97126171566الھاتف رقم: 

 -------------------------------------------------------------------------- الدولة: 

 ---------------------------------------------------------- إسم مستوفي االستبیان: 

 ------------------------------------------------------------------------- الوظیفة: 

 --------- الھاتف المحمول:  ----------------------------------------الھاتف الثابت: 

 ------------------------------------------------------- البرید اإللیكتروني الرسمي: 
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 تقدیم

في األدوات    وجود قصور  2007عام  العالمیة في أواخر  كشفت األزمة المالیة  

أمام السلطات    تكن  ولم  ،البنوك  التحدیات التي تواجھالیة مع  للتعامل بفعّ المتاحة  

من األثر السلبي    للحد  ،خیارات محدودة تحت تصرفھمسوى  الرقابیة المختصة  

  دفعت ھذه   االستقرار المالي.  التي تمر بصعوبات على بعض المؤسسات  لمخاطر  

  معالجة التحدیات التي تواجھ ل  الضرائب  دافعي   لأموا  استخدام  إلى   الدول  التحدیات

  دافعي   أموال  إلستخدام  الوقت،  ذلك  في   المالیة. اضطرت السلطات  المؤسسات  ھذه

  خالل  النظامیة والحد من المخاطر المصرفي  النظام في  الثقة الستعادة الضرائب

من   المالي،  االستقرار  الستعادة  واسع  نطاق  على   الحكومات  حیث تدخلت  األزمة.

تنفیذ التحدیات  إضافیة  تدابیر  خالل  إدارة    عن  الناجمة  لمعالجة  في  القصور 

 . النظامیة األھمیة ذات البنوك المخاطر لدى

  األزمات   لحل  نظام  إنشاء  ضرورة  إلى   المالیة  السلطات  خلصت  في ھذا السیاق،

ً   التدخل  من  تمكنھم  التي   الموثوقة  األدوات  من  مجموعة  لھذه السلطات  یوفر   مبكرا

 استمراریة لضمان البنوك التي تواجھ تحدیات في مراكزھا المالیة، في  وبسرعة

  تأثیر  من  ممكن حد أدنى  إلى  التقلیل مع الضروریة،  واالقتصادیة المالیة وظائفھا

األزمات، إلى التقلیل قدر    نظام حل   ھدف.  المالي   والنظام   اإلقتصاد  على   فشلھا

ً   منحت  السلطات، حیثاإلمكان من تدخل   ً   دورا  الودائع  لمنظومة ضمان  ریادیا

 المجال. ھذا في 

استناداً إلى ما سبق، في ظل األھمیة المتزایدة لدور مؤسسات ضمان الودائع في 

منظومة األزمات، یعتزم صندوق النقد العربي إعداد دراسة للوقوف على مرئیات  

ة فیما یخص تعزیز منظومة  وتجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربی

 ضمان الودائع. 
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السؤال الثاني: ھل تمتلك الحكومة مؤسسة (ضمان الودائع) أم أنھا شركة  

العام   القطاعین  مؤسسات  من  المساھمات  نسب  توضیح  الرجاء  مساھمة؟ 

 والخاص. 

 --------------------------------------------------------------------

--------------------- -----------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

----- ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 

الودائ مؤسسة ضمان  إدارة  مجلس  أعضاء  عدد  كم  الثالث:  ما  السؤال  ع؟ 

  في مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع؟ المؤسسات التي لھا عضویة

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 
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 استبیان حول 
 "  منظومة ضمان الودائع في الدول العربیة: األدوار واألھداف"

 

ھل تم إنشاء مؤسسة لضمان الودائع كشخصیة إعتباریة ذات  السؤال األول:  

     ؟إستقالل مالي وإداري في بلدكم

في حال كان الجواب (نعم)، یُرجى ذكر نبذة عن المؤسسة ونشأتھا وأھدافھا. أما  

لضمان  مؤسسة  تأسیس  عدم  أسباب  ذكر  فیُرجى  (ال)،  الجواب  كان  حال  في 

الودائع، وتوضیح فیما إذا كان لدى المصرف المركزي آلیات بدیلة أو إذا كانت  

ال  عمالء  ودائع  مسؤولیة ضمان  تتحمل   من  ھي  بشكل ضمني                الحكومة  بنوك 

(Implicit Deposit Insurance)    واالجابة على االسئلة ذات العالقة باآللیات

 . المعمول بھا في بلدكم 

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------ -------------------------------- 

 ال نعم
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 ؟السؤال السادس: ھل إشتراك البنوك التجاریة إلزامي بنظام ضمان الودائع

نعم، إلزامي لجمیع البنوك (البنوك التقلیدیة والبنوك المتوافقة مع 
 الشریعة)

 

إلزامي للبنوك التقلیدیة فقط، وإختیاري للبنوك المتوافقة مع الشریعة 
 اإلسالمیة 

 

إلزامي للبنوك التقلیدیة، أما البنوك المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة فھناك 
 تحدیات تحول دون إشتراكھا

 

  غیر إلزامي لجمیع البنوك 

 

قانون عالج  كیف  السابع:  (إن    السؤال  التحدیات  الودائع  ضمان  مؤسسة 

البنوك المتوافقة مع الشریعة في نظام ضمان وجدت) التي تواجھ إشتراك  

 ؟الودائع

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

------------- -------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- ---

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 
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 الودائع؟السؤال الرابع: ما النموذج التي تنتھجھ مؤسسة ضمان 

 ؟    السؤال الخامس: ما المؤسسات المالیة التي تخضع لنظام ضمان الودائع

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------ --------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 

  . ) (Pay Boxسداد الودائع المضمونة فقط 
سیولة   دعم  توفیر  مثل  األخرى  المسؤولیات  بعض  مع  المضمونة  الودائع  سداد 

(Pay Box Plus) . 

 

سداد الودائع المضمـونة مع مسـؤولیات تھدف إلى تخفیـض كلـف حل األزمـات  

                    ).Loss Minimizer( المـالیـة

 

  ، وإمتالك سلطة التدخل المبكر لحل األزمة، تقییم المخاطر  مسؤولیات واسعة تشمل
في   االحترازیة  والمشاركة  المالیة  الرقابة  المؤسسات  على  ومیدانیاً)  (مكتبیاً 

  ).Risk Minimizerاألعضاء (

 

------------------------------------------------ أخرى (الرجاء التوضیح):  

 --------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------- 
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 --------------------------------------------------------------------

------------- -------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
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 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
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السؤال الحادي عشر: إضافة للعملة المحلیة، ما العمالت التي یشملھا غطاء  

 ضمان الودائع؟ 

------------------- -------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 

 سؤال الثاني عشر: ما أنواع الودائع التي یشملھا نظام ضمان الودائع؟ ال

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ --------------

 -------------------------------------------------------------------- 

القرار   سلطة  ھي  الودائع  ضمان  مؤسسة  ھل  عشر:  الثالث  السؤال 

(Resolution Authority)   في حل األزمات المالیة في دولتكم؟ 

الودائع   ضمان  مؤسسة  بین  التنسیق  یتم  كیف  عشر:  الرابع  السؤال 

 والمصرف المركزي في حال وقوع أزمة مصرفیة أو مالیة؟  

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ال نعم
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الذي   السنوي  اإلشتراك  قیمة  ما  الثامن:  لقاء ضمان السؤال  البنوك  تدفعھ 

 ؟الودائع

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- ----- 

(نسبة  للضمان  الخاضع  الودیعة  لحجم  األعلى  الحد  ما  التاسع:  السؤال 

 التغطیة)؟ ومتى یُصبح واجب األداء؟

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 -------------------------------------------------------------------- 

السؤال العاشر: كیف یتم التعامل مع المودعین الذین تزید ودائعھم عن الحد  

 األقصى المضمون بموجب القانون؟

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 
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------------------- -------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 
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 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ --------------

 -------------------------------------------------------------------- 
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 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
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 --------------------------------------------------------------------

 ال نعم
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الذي   السنوي  اإلشتراك  قیمة  ما  الثامن:  لقاء ضمان السؤال  البنوك  تدفعھ 

 ؟الودائع

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- ----- 
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 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 
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السؤال السابع عشر: ما اإلجراءات المتخذة من قبل مؤسسة ضمان الودائع  

المؤسسة    التي تضمن الكشف والتدخل المبكرین لحل التحدیات في حال قناعة

 (بالتنسیق مع البنك المركزي) أن مخاطر أحد البنوك التجاریة مرتفعة؟  

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- -----------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

----------------------------- ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

------------- ------------------------------------------------------- 

السؤال الثامن عشر: ما اإلجراءات المتخذة من قبل مؤسسة ضمان الودائع 

 في حال وجود مخاطر نظامیة مرتفعة تؤثر على القطاع المالي الكلي؟ 

 --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- ---------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
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 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------- ------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 

حل   تقنیات  في  الودائع  ضمان  مؤسسة  دور  ما  عشر:  الخامس  السؤال 

 األزمات المصرفیة المبینة أدناه؟ 

 دور مؤسسة ضمان الودائع (إن وجد)  تقنیات الحل 

 نك التجسیري الب 
(Bridge Bank) 

 

 الشراء والتحمل 
(Purchase and 
Assumptions) 

 

 الدمج واإلستحواذ 
(Merger and 
Acquisition) 

 

 التصفیة 
 

 مالحظات
 

السؤال السادس عشر: ھل یتضمن قانون مؤسسة ضمان الودائع نصوص 

إلدارة   مالئمة  أنظمة  المؤسسة  لدى  أن  من  بالتحقق  اإلدارة  مجلس  تلزم 

 المخاطر؟ 
  ال نعم
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 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- -----------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
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 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

------------- ------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------- ---------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
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بشكل تبعة لتعویض المودعین  السؤال العشرین:  ما المعاییر األساسیة الم

 ؟ كفؤ وسریع

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--------------- -----------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- -

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- -----------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 

السؤال الواحد والعشرین: ھل تقوم مؤسسة ضمان الودائع بإجراء إختبارات 

  (Stress Testing)أو إختبارات أوضاع ضاغطة    (Simulation)محاكاة  

 لقیاس المخاطر؟

 في حال الجواب (نعم)، یُرجى إعطاء نبذة عن ھذه اإلختبارات.

 ال نعم
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 ------------------------------------------- -------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 

السؤال التاسع عشر: یُرجى توضیح دور مؤسسة ضمان الودائع في التعامل  

وأثنا (قبل  المصرفیة  األزمة  في  مع  دورھا  ذلك  في  بما  وقوعھا)،  وبعد  ء 

األقل   الكلفة  تحلیل  حل   (Least Cost Analysis)إجراء  تقنیة  إلختیار 

 األزمة المصرفیة؟ 

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--- -----------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- -------------

 -------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------- 
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 --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- -

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
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 --------------------------------------------------------------------
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 --------------------------------------------------------------------
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 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--- -----------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- -------------

 -------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------- 
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السؤال الثالث والعشرین: ما أبرز المخاطر والتحدیات التي تواجھ مؤسسة  

ضمان الودائع في تعزیز االستقرار المالي؟ وما اإلجراءات المتبعة للحد من 

 تلك المخاطر والتحدیات؟ 

------------------------------------------------------------- -------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- -----------------------

 --------------------------------------------------------------------
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صادر تمویل مؤسسة ضمان الودائع (الرجاء  السؤال الرابع والعشرین: ما م
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 بموجب القانون؟ 
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 ------------------------------------ -------------------------------- 

السؤال الثامن والعشرین: ھل تم توقیع مذكرات تفاھم بین مؤسسة ضمان  

  الودائع ونظیراتھا في دول أخرى؟ 

في حال كان الجواب (نعم)، یُرجى توضیح أھم محاور مذكرات التفاھم وأھدافھا،  

 تفاھم. وما الدول التي تم معھا توقیع مذكرات 

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- -----------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

----------------------------- --------------------------------------- 

اإلتحاد  في  عضو  الودائع  ضمان  مؤسسة  ھل  والعشرین:  التاسع  السؤال 

الودائع   لمؤسسات ضمان   International Association of)الدولي 

Deposit Insurers IADI) ؟ 

 

 ال نعم

 ال نعم
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قانون مؤسسة ضمان الودائع إمكانیة السؤال السادس والعشرین: ھل یُتیح  
 إستثمار أموالھا؟

 في حال اإلجابة (نعم)، كیف یتم إستثمار أموال المؤسسة؟  

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------ --------------------------------

 -------------------------------------------------------------------- 
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 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 ال نعم
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ضمان  مؤسسة  بھا  قامت  التي  اإلجراءات  ما  والثالثین:  الواحد  السؤال 

" لتطبیق  ال  المبادئالودائع  الودائع  تأمین  ألنظمة  مع  األساسیة  متوافقة 

  (IADI)" الصادرة عن اإلتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع  الشریعة

 . 2021في عام 

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- ----------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------ -------------------------------- 

إضافیة أخرى تتعلق   السؤال الثاني والثالثین: الرجاء تزویدنا بأیة معلومات

 بمنظومة ضمان الودائع لم یتم التطرق لھا في اإلستبیان؟

 ------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ---------------------------------

 ------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------

------------------------- -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------- - 
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"المبادئ األساسیة لألنظمة الفعالة لضمان الودائع" الصادرة عن اإلتحاد  

 . 2014في عام   (IADI)الدولي لمؤسسات ضمان الودائع 

 --------------------------------------------------------------------

-- ------------------------------------------------------------------
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 عرض التجارب العربیة في تعزیز منظومة ضمان الودائع

الودائع في مجال  المتمیزة لمؤسسات ضمان  التجارب  بھدف عرض بعض 
إلقاء المزید من الضوء على تجاربھا  تعزیز منظومة إدارة األزمات، الرجاء  

المبذولة   والمستقبلیة  الحالیة  والجھود  التجارب  ھذه  مالمح  أبرز  وتوضیح 
وسبل مواجھة التحدیات القائمة، إضافة إلى أیة عناصر أخرى من المھم إلقاء 

 الضوء علیھا. 
 

--------------------------------------------------------- تجربة دولة: 
--------------------------- 
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