
  المبادئ األساسية ألنظمة ضمان ودائع فعالة

  الجمعية الدولية لضامني الودائع

  )2008 شباط 29(

  

  مقدمـة
  

. استقرار النظام المـالي   تعزيز  حماية المودعين و   صناع القرارات بدائل مختلفة ل     توفر لدى ي      .1

ةً مع  نسب مقارن بديل األ ال هو " نظام لضمان الودائع   " جزئيالصريح  الودائع  الضمان  أصبح  وقد  

 ،الصريحودائع النظام ضمان ن إ. للمودعين يةضمنالالحماية مثل االعتماد على بدائل غيره من ال

الـضمان لتجنـب القـرارات      لمبلغ   اًحدوديضع   و يحدد مسؤولية السلطات تجاه المودعين    الذي  

 البنـوك    يعزز ثقة المودعين ويساهم في تخفيض كلفـة معالجـة          ،جتهادية الخاصة بكل حالة   اال

 .1حاالت تعثر البنوكللتعامل مع هجية آلية منوفر يباإلضافة إلى انه المتعثرة 
 

 اً مستقر للدولةمالي  النظام  أو تعديل نظام ضمان الودائع أكثر نجاحاً إذا كان ال         بني  تيكون  و      .2

 ضمن  ال بد أن يكون عنصراً    ف، ضمان الودائع بالثقة  نظام  كي يتمتع   ول .ةسليموالبيئة المؤسسية   

كـذلك   .جيـد على نحوٍ   طبق  يصمم بشكل صحيح و   وأن ي  ،ذات بناء جيد   2مصرفيةشبكة حماية   

نظم محاسبية يتبنى و، ة قوية وصارمةي يستند إلى تعليمات رقاب نظام ضمان الودائع إلى أنيحتاج

واسـعة   حملة إعالميـة     ويجب أن يكون هناك أيضا     .طبق قوانين فعالة  أن ي و، وإفصاحية سليمة 

نظـام ضـمان    إن   .حدوده الجمهور بوجوده وبمزاياه و    ةتوعيبنظام ضمان الودائع الفعال      تدعم

لكن التغلب   ،نفس الوقت في  التعثر المصرفي    أن يتعامل مع حاالت محدودة من         يستطيع الودائع

أطـراف شـبكة الحمايـة      كافة    فعال بين   يتطلب تعاون  يكلالعلى أزمة مالية تواجه االقتصاد      

   .المصرفية

  

  ساسيةلمبادئ األا
  

علية افطوير  في ت  بهدف المساهمة    2002تأسست الجمعية الدولية لضامني الودائع في عام              .3

 فإنها تقـوم    ، الجمعية عمل وكجزء من    .التعاون الدولي الودائع عن طريق تعزيز     ضمان  أنظمة  

 بـشكل لودائـع   المتعلقة بضمان ا  جوانب  في مختلف ال  إعداد الدراسات لتطوير األدلة اإلرشادية      ب

  .ممارسات مثلىمبادئ أساسية و
  

                                                 
 .في هذه الورقة إلى كل المؤسسات المالية التي تقبل الودائع من الجمهور" البنك"يرمز مصطلح  1
وفي عدد من الدول تكون     . التعليمات الرقابية ووظيفة المقرض األخير وضمان الودائع      : فية غالباً من   تتكون شبكة الحماية المصر    2

  .   إذا كانت معنية وسياسات القطاع الماليزينة العامة عضواً في شبكة الحماية المصرفيةوزارة المالية أو الخ
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الدول التي ترغـب    فادة  قامت الجمعية الدولية لضامني الودائع بتطوير المبادئ األساسية إل              .4

فعاليـة   تعزيـز الهادفة ل ذه المبادئ   قد تم إعداد ه   و. ظام ضمان الودائع  نصياغة  أو إعادة   تبني  ب

 المعتمدة من قبل الجمعية والمطورة من       لبحث واإلرشاد اى أدلة   باالستناد إل أنظمة ضمان الودائع    

منتـدى  وتقرير فريق عمل ضمان الودائـع المنبثـق عـن            ،المؤسسين هاأعضاءعدد من   قبل  

حول سياسات   آسيا والمحيط الهندي     ونتائج منتدى الحوار لمنطقة    32001عام  ل االستقرار المالي 

عتمدت الجمعية الدولية لضامني الودائع فـي        ا ،إلى جانب ذلك  . 42005عام  ل االقتصاديلتعاون  ا

تطوير المبادئ األساسية على الخبرات العملية للمؤسسات األعضاء وخبرات الهيئات األخـرى            

أوضاع ظروف وتعكس وتتوافق مع فإن هذه المبادئ بذلك و.  الجمعيةمشاركين ومراقبين فيمن 

تعتزم المـضي     الجمعية  فإن ، على ذلك  عالوةً. باإلضافة إلى البناء المؤسسي لها      المختلفة لدولا

 .المبادئهذه تطوير متابعة قدما في 
 

ـ تيح ل وت،  فعال ودائعنظام ضمان   تطبيق  إطاراً مرناً ل  المبادئ األساسية   شكل هذه   ت      .5 لطات سل

التي تراها ضرورية لبناء نظـام ضـمان         تبني اإلجراءات اإلضافية  معنية في البلدان المختلفة     ال

 .خذ بعين االعتبار المعطيات المحليةودائع فعال يأ
 

وضـع األهـداف    :  إحدى عشرة مجموعة   ضمنتم تصنيف الواحد وعشرون مبدًأ أساسياً             .6

الحاكميـة  ، )4 ،3المبـدأ   (المهام والصالحيات   ، )2 ،1المبدأ   (االقتصادية العامة وتحليل البيئة   

 ،6المبدأ   ( األخرى الدولتنسيق مع   لالعالقات بين أطراف شبكة الحماية المصرفية وا      ، )5المبدأ  (

الوعي الجمـاهيري   ، )12 ،11المبدأ  (التمويل  ، )10 إلى   8 أالمبد(العضوية وحد الضمان    ، )7

 إلـى  16المبدأ  (معالجة البنوك المتعثرة ،)15 ،14المبدأ (نونية بعض الجوانب القا ، )13المبدأ  (

المبـدأ   (دبيـة المخاطر األ و، )20 ،19 المبدأ ( المطالبات والمستردات  تعويض المودعين؛ ، )18

21 .(  

  :مع بيان مصدرهالمبادئ األساسية  سرد ليوفيما يل

  

  االقتصادية العامةة ـالبيئحليل ـتداف وـع األهـوض
  

  : أهداف السياسة العامة - المبدأ األول •

ـ ال في تبني أو تعـديل       الخطوة األولى لنظام ضمان الودائع    هداف العامة   األتحديد   عدي ام نظ

فـي  أنظمة ضمان الودائـع     أهداف  أهم  وتتمثل  .  ومحددة بدقة  أن تكون واضحة  والتي يجب   

يجب أن يكون هناك    و. المودعينصغار  المالي وحماية   النظام   استقرارتحقيق  المساهمة في   

                                                 
  .2002 وقد تم تشكيله رسمياً في عام IADI محالفاً لـ FSFيعتبر فريق عمل  3
  .يرجى العودة إلى قائمة المراجع 3
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ـ تحقيـق  نجاحه في   ضمان الودائع لمعرفة مدى      لنظام   ةمستمرمراجعة  تقييم و عملية    هأهداف

 .)12-11 ص FSF( هومهام

  : البيئة االقتصادية العامةتحليل  -المبدأ الثاني  •

 ودائـع ال نظام ضمان     أو تعديل  عند تبني  للبيئة االقتصادية العامة  إجراء تحليل   أن يتم   يجب  

 مستوىمثل  والمقومات االقتصادية   الظروف  بحيث يشمل تحليل    ، قرارتي ال صانعمن قبل   

، بنيـة النظـام المـصرفي     حالـة و  ، ة المتبع السياسات المالية والنقدية  ، النشاط االقتصادي 

سياسات واألنظمة المتعلقة باإلشراف    ال، اإلطار القانوني العام  ،  والتوقعات العامة  االتجاهات

غيـر  المقومـات   أو   كانت الظـروف     وإذا . المالي  واإلفصاح المحاسبيةوالرقابة والمعايير   

قبـل أو خـالل   وذلك  هالتحسينالزمة  البير  اتدالواتخاذ  ها   تحديد فمن المهم مالئمة  مواتية أو   

  .)12 ص FSF( إنشاء نظام ضمان الودائعالعمل على 

  

  اتـالحيـ والصامـهـمال
  

  : المهام - المبدأ الثالث •

بمهام األنظمة القائمة   تمتع  تحيث  .  جميع ضامني الودائع   تالئم محددة    أو مهام  ةمهم يوجد   ال

األنظمـة   :مثـل واسـعة    والمـسؤوليات ال   مالمها  الضيقة إلى  المهامتتراوح ما بين    متشابه  

 ،حددة الم المهاماختالف  وب.  مختلفة مهامندرج بينها من    مع ما ي   المخاطرالمسؤولة عن إدارة    

 ناطةوالصالحيات والمسؤوليات الم هناك تناسق بين األهداف الموضوعة ه يجب أن يكونفإن

بدقة ضـمن    هيوضح دور بشكل رسمي   تحديد مهام ضامن الودائع     كما أن   . ضامن الودائع ب

  .)17 ص FSF (شبكة الحماية المصرفية

  

  :  الصالحيات-المبدأ الرابع  •

صالحية إبـرام   : مهامه مثل  تنفيذيجب أن يمتلك ضامن الودائع جميع الصالحيات الالزمة ل        

والوصول إلى المعلومات الدقيقة في الوقت      ،  للقيام بأعماله   المتطلبات الالزمة  وتحديد، العقود

  .)18 ص FSF ( تجاه المودعيناتهب وذلك للوفاء بالتزامالمناس

  

  : ةــميـاكــالح
  

  :الحاكمية - المبدأ الخامس •

 مـالي النظام  البناء    شبكة الحماية المصرفية يقوي   أطراف   لدى ةالسليم يةكماالحإن وجود   

 وشبكة الحماية المـصرفية ذو    أطراف  إن تمتع   حيث  . 5 استقراره  تعزيز ويساهم مباشرةً في  

                                                 
 .الشفافية واإلفصاح واالستقامة، المسؤولية، االستقالل: العناصر التي تشكل الحكم المؤسسي السليم هي 5
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ـ   و ،ستقالل اإلداري والمسؤولية  الا ب ؛المحددة بدقة المهام    ةن التـأثيرات الـسياسي    الحماية م

مقارنةً المؤسسات  عمل  وصحة   سالمة ومصداقية خ  يرس ،والتأثيرات الخاصة بالقطاع المالي   

  .)3 ص APEC( هذه االستقالليةوجود مع غيرها من المؤسسات التي تفتقر ل

ولة تحاسب من قبل السلطة     يئة إدارية مسؤ  همن قبل    الودائع   نظام ضمان تم إدارة   تيجب أن   

يجب صياغة نظام ضمان الودائع على نحو يحـد إلـى            ، وبالتالي. اهصالحياتمنحتها  التي  

وتـضارب   ،مـالي التلك المرتبطة بالقطـاع     التأثيرات السياسية و  من  ممكنة  أقصى درجة   

 النقاشـية  معية الدولية لضامني الودائع   ورقة الج ( ين أعضاء الهيئة اإلدارية   المصالح فيما ب  

  .)4-3ص ، ضمان الودائعل ةيمؤسسالية كماالحفي 

  

   األخرىلدوـالتنسيق مع ة والـرفيـة المصـايـة الحمـراف شبكـات بين أطـالقـالع
  

  :العالقات بين أطراف شبكة الحماية المصرفية - المبدأ السادس •

مـن  ع بقية أطراف شبكة الحماية المصرفية       م الودائع   يضامنإدارة عالقات    أدواتتختلف  

لكن الحاجة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بـين        ، سلطاتهو لمهامه وفقاًضامن ودائع آلخر    

ـ يجـب أن    و. في جميع الحاالت  أساسي  شيء  الحماية المصرفية   أطراف شبكة    تبـادل  تم  ي

الحتفـاظ  االقة مع   دقيقة وذات ع  هذه المعلومات   وأن تكون   ، معلومات في الوقت المناسب   ال

 تبادل  إجراءاتيم  ومن المفضل أن يتم تنظ    .  التي تستدعي ذلك    في الحاالت   الالزمة بالسرية

مزيج مـن هـذه      أو   اتفاقيات قانونية أو  ، مذكرة تفاهم أو  ، خالل القانون ن  المعلومات إما م  

سيق تحكم تن  ةطر عمل عام  أ من خالل ما توفره من     مفيدة   اإلجراءاتوتكون هذه   . الوسائل

  .)20-19 ص FSF( اف شبكة الحماية المصرفيةأطر بين األنشطة ذات الصلة

  

  : التنسيق مع الدول األخرى - المبدأ السابع •

 أطراف شبكة الحماية المصرفية وضامني الودائع       بين وتبادل المعلومات     الوثيق نسيقالت إن

يجب أن  راعاة السرية؛   ومع م  .العالقات مع الدول األخرى    في مجال أيضاً  يعد عامالً مهماً    

وإذا دعـت    ، المختلفة  ذات العالقة بين ضامني الودائع في الدول       جميع المعلومات يتم تبادل   

الظروف التي  في  و .الخارجيةالمصرفية   بين ضامني الودائع وأطراف شبكة الحماية        الحاجة

 تجنب  ينبغيفإنه  ، األجنبية العاملة فيها  البنوك  ودائع فروع   تغطية إضافية ل  فيها الدولة   وفر  ت

الدولة األم  الضمان المقدم من قبل      األخذ بعين االعتبار  يجب   و .6التعويض المتعدد للمودعين  

 ص  FSF(على فروع البنوك األجنبيـة       تفرضعموالت  رسوم االشتراك أو أي     تحديد  عند  

30(.  
 

                                                 
 .ن للدول التي تقدم تغطية تكميلية أن تقوم بعمل اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطرافمن المستحس 6
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  ضـويـالتعوة ـضويـالع
  

   : العضوية اإلجبارية- المبدأ الثامن •

 وذلـك   العـضوية توفر لديها شـروط التي ت ية إجبارية لجميع البنوك     يجب أن تكون العضو   

 كافة البنوك األعضاء للرقابة المـصرفية     تخضع  شريطة أن    ،السلبيلتجنب مشاكل االختيار    

)FSF 21-20 ص(.  

  

  :التعويض - المبدأ التاسع •

عقـود  فـي   في القانون أو  بوضوح  تعريف الوديعة المضمونة   صانعي القرارات يجب على   

وبغض النظـر   . ذات العالقة ل المعلومات   تحديد مبلغ الضمان عن طريق تحلي     ويتم  . صةخا

 نظـام  عناصـر متوافق مع غيره من فإنه يجب أن يكون موثوق و  ، عن حد الضمان المحدد   

 .من المودعين ليحقق أهداف السياسة العامة     الغالبية العظمى   ويغطي  المطبق  ضمان الودائع   

، FSF(لتضخم وغيرهـا    ابسبب عوامل   ديل بين فترة وأخرى     عللتحدود الضمان   وقد تحتاج   

  .)25-23ص 

  

   :الكامل إلى نظام ضمان الودائعضمان االنتقال من نظام ال - المبدأ العاشر •

فـإن  ، الجزئي الصريحالودائع   الكامل إلى ضمان     الضمان الدولة االنتقال من     إذا ما قررت  

 .7لدولـة لاالقتصادية  به الظروف   تسمح  الذي  قدر  الأن يتم بشكل سريع وب     بهذا االنتقال يج  

 نظـام ضـمان الودائـع       إيالء صناع القرار العناية الالزمة للموقف العام من       ضرورة  مع  

  .)15-14 ص FSF( نظام من الالغايات المتوخاةو

  

  لــويـمـالت
  

  :التمويل - المبدأ الحادي عشر •

يجـب  حيث  . الية نظام ضمان الودائع   فعتعزيز  في   اًمهم اًدورالجيدة  المالية  ترتيبات  لتلعب ا 

بـشكل   آليات التمويل الالزمة لضمان تعـويض المـودعين          أن يتوفر لنظام ضمان الودائع    

صندوق لتغطيـة   إنشاء  ورسوم االشتراك    تحصيلالتمويل المسبق   يتطلب أسلوب   و. فوري

ضمن أما   .قبل وقوع حاالت التعثر   بعملية التعويض   والمصاريف المتعلقة    المضمونةودائع  ال

 التعثر؛ حيث يتم تحصيل    تيتم تحصيل األموال بعد وقوع حاال     فإنه   ،التمويل الالحق أسلوب  

األعضاء كلفة ضمان   البنوك  يجب أن تتحمل    و.  بعد تقييمها  األعضاءمن البنوك   مساهمات  ال

ضـمان  نظـام   وعمالؤها هم المستفيدين بالدرجة األولى مـن وجـود           وذلك ألنها    ،الودائع
                                                 

 ضمان الحكومة لجميع الودائع واألدوات المالية باإلضافة إلى الضمان المقدم من ضامن الودائع أو أي جهـة                  هوالضمان الكامل    7

 .أخرى
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لتمويـل المـسبق    ل أن   إلىلجمعية الدولية لضامني الودائع     الحديثة ل بحاث  األتشير  و. الودائع

خاصة فيما يتعلـق بـالتعويض الفـوري للودائـع المـضمونة            متعددة تفوق سلبياته    مزايا  

السلبية التي قد تنجم     ثاراآل وسيلة لتجنب هذا التمويل    كما يعد    .ثقة الجمهور  المحافظة على و

 8.  تلـك الحـاالت  تمويـل حدوث حاالت التعثر لتقدير مساهماتها في    عن تقييم البنوك عند     

)FSF   تمويـل مؤسـسات     حـول     الجمعية الدولية لضامني الودائع    مسودة ورقة و، 2 ص

     ). 7، 3ضمان الودائع ص 

  

   :المرجحة بالمخاطررسوم االشتراك  -  المبدأ الثاني عشر •

بين رسوم حرية االختيار المسبق ل التمويأنظمة ضمان الودائع التي تتبع أسلوب تمتلك 

 الذي يتطلب االلتزام بمبدأ .كوبن الالمرجحة بمخاطراالشتراك االشتراك المقطوعة أو رسوم 

المعلومات   توفرمن والبد .رسومالوضوح األسس والمعايير المتبعة لحساب الشفافية و

لجمعية دي لاإلرشادليل الو، 28 ص FSF(  النظام بشكل مالئم هذادارةإل الضرورية

  .)5-3لتطوير رسوم االشتراك المتباينة ص الدولية لضامني الودائع 

  

  ريـيـاهـي الجمـالوع
  

  :الوعي الجماهيري - المبدأ الثالث عشر •

. فعاالًنظام  الليكون   نظام ضمان الودائع     ومحددات الجمهور بفوائد    توعيةإن من الضروري    

  وتعزيزها ثقة الجمهور على   للمحافظة خصائص النظام بشكل دوري      نشر وتوضيح وينبغي  

)FSF ، 29ص(.  

 بنظام ضـمان الودائـع      يريهاوعي الجم الرفع مستوى   جميع ضامني الودائع    على  يترتب  

تحقيـق أهـداف     :فيلبرنامج الوعي الجماهيري    األهداف الرئيسية   وتتمثل   .بشكل متواصل 

 لتعزيز استقرار   يم الجمهور عن طريق تعل  تعزيز فعالية نظام ضمان الودائع      و السياسة العامة 

 منسجمة ومتالئمـة مـع      الجماهيريالوعي  برنامج  يجب أن تكون أهداف     و. النظام المالي 

الجمعيـة الدوليـة لـضامني الودائـع        ورقة  ( ضامن الودائع مهام  أهداف السياسة العامة و   

  .)3النقاشية حول الوعي الجماهيري بأنظمة ضمان الودائع ص 

  

   ةـيونـانـقبعض الجوانب ال
  

  : الحماية القانونية-المبدأ الرابع عشر •

                                                 
أسلوب التمويل المسبق التأكد من أن هذه النسبة كافيـة          طياتها ضمن   تتبنى نسبة محددة لحجم صندوق احتيا     يجب على الدول التي      8

  ).27 ص FSF. (الصندوقفالس لتقليل احتمالية إ
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ن في مؤسسات ضمان الودائع وأطراف شبكة الحمايـة المـصرفية            يتمتع العاملو  أنيجب  

ذها بحـسن   اختتم أ ي هم التي مالأع أو   اتهمقرارأ عن   نشالتي قد ت   ضد الدعاوي     قانونية مايةبح

 تسود فيها   ضمن بيئة  يجب أن يكون     ولكن وجود الحماية القانونية   . مهامهمنية أثناء تنفيذهم ل   

وهذا يعني أنه مع تمتع هؤالء العاملين بالحماية القانونية يجب علـيهم            . واضحةالمساءلة  ال

وااللتـزام التـام    ، الـسلوك الـوظيفي   ومدونة  ، همفي مؤسسات القانوني للعمل    القسم   مراعاة

  .  ومحاسبون ولونمسؤ أنهم دائماًوذلك للتأكيد على  تضارب المصالح  التي تحكمقواعدالب

لتشريعات والتعليمات اإلدارية   االمواد التي تعالج الحماية القانونية في       يتم تضمين    أن   ويجب

ظروف محددة التكاليف القانونية التي قد تنتج عن أي مساءلة          في  هذه التشريعات   وأن تغطي   

  .)3-2 ص APEC( ها أحد العاملين في هذه المؤسسات يتعرض لقانونية

  

  : تعثر البنك بلها عالقةالتعامل مع جهات  - بدأ الخامس عشرالم •

يجب أن يتمتع ضامن الودائع وغيره من أطراف شبكة الحمايـة المـصرفية ذات العالقـة                

 ومقاضاتهم إذا استدعت الضرورة     البنكتعثر  التي لها عالقة ب   مع الجهات    التحقيقبصالحية  

 دستردافرص از يعزت البنك مدققي وأراء مد وأموظفي صالحية التحقيق مع  من شأنو .ذلك

ضـامن  الدوافع القويـة لـدى      وفير  بت دبيةاألالتخفيف من المخاطر    وضامن الودائع   أموال  

لمعالجـة  لجمعية الدولية لضامني الودائع     اإلرشادي ل دليل  ال (تالودائع للتعامل مع التجاوزا   

  .)45ص ، المتعثرةالبنوك 

  

  رةـعثـوك المتـة البنـجـالـمع
  

  :  إجراءات تصحيحية عاجلةالتخاذ اآلليات المتبعة -لمبدأ السادس عشر ا •

تعثر  حاالت   لكشفيجب على أطراف شبكة الحماية المصرفية التأكد من وجود إطار عمل            

لضائقة  رضه تع احتمالأو  البنك   تعرض كشف  حيث يجب أن يتم    .هال حلول   إيجادوالبنوك  

 مراعاة تمتـع هـذه      مع ةواضح اتوفق آلي و ددةمح أسس    على بناًءفي وقت مبكر    ا  مالية م 

 هذه  يجب أن تكون  و.  واالستقاللية في تنفيذ إجراءاتها    الصالحيات القانونية الالزمة  بالجهات  

وإفـصاحية  سياسات محاسـبية    وة  يرقابصالحيات   و  قانونية تشريعاتلى  مستندة إ  الترتيبات

  .)4ص ،APEC( نظام قانوني فعالو سليمة

  

  : لبنوك المتعثرةالمعالجة الفعالة ل - شرالمبدأ السابع ع •

شراء األصول  ، التصفية وتعويض المودعين  : بدائل للتعامل مع التعثر المصرفي     ةهناك ثالث 

 الفعال  األسلوبأو  البديل  إن اختيار   . المساعدات المالية المفتوحة  تقديم  و،  االلتزامات وتحمل

 فـي   من القوانين   أو اإلفالس وغيرها   لتعثرابقوانين  بشكل كبير    يتأثر   لمعالجة البنك المتعثر  
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 اتخاذ قرار لمعالجة بنك متعثـر     يتم في بعض األحيان       من الممكن أن    حيث ،المختلفة دولال

،  وبسبب أهمية أعمال البنوك وخطورة تعثرهـا       . في ظل الظروف المحيطة    ه تطبيق بصعي

وضـع  عاليتهـا فـي      للتأكد من ف   اإلفالس إعادة النظر بقوانين     صانعي القرارات يجب على   

وني تأسيس نظام قان  العمل على   و،  في خروج البنك من النظام المصرفي      تساهم  فعالة سياسة

  .)31ص ، FSF( خاص لمعالجة البنوك المتعثرة

تقـوم  و، معالجة البنوك المتعثرة التزامات ضامن الودائـع       ل البدائل المتاحة يجب أن تغطي    و

كلفة معالجة البنك المتعثر وأثرها على      من   تخفضو،  ودقيق فوريتعويض المودعين بشكل    ب

على المطالبات القائمة بسرعة و   تسوية  وتعمل على   ،  الموجودات بيع عوائد   تعظمو، قاسواأل

ر القـضائية ضـد اإلهمـال وسـوء         االنضباط من خالل اتخاذ التدابي    ز  وتعز، أسس عادلة 

   .التصرف

   

   :)البنك المجسر(مل  من خالل بنك عاريجستالصالحية  - المبدأ الثامن عشر •

ة الحمايـة المـصرفية مـن       ضامن الودائع أو أي طرف من أطراف شـبك        يجب أن يمتلك    

وذلـك  ، )أو أي طريقـة مـشابهة  ( العالقة صالحية تطبيق سياسة البنك المجـسر      أصحاب

 بيـع حيث يتم بموجب هـذا األسـلوب    ،عمال المصرفية المهمةاستمرار األلمحافظة على   ل

لمشكلة  إلى حل نهائي لحين التوصلالقائمة االلتزامات خر يتحمل بالمقابل لبنك آالموجودات 

يجـاد  إللجمعية الدولية لضامني الودائع     اإلرشادي ل دليل  الو، 32 ص   FSF( البنك المتعثر 

  .)22حلول للبنوك المتعثرة ص 

  

  رداتـات والمستـالبـطـ الم;نـودعيـض المـويـتع
  

   :ينتعويض المودع - المبدأ التاسع عشر •

حتـى  ، من اإلغالق   كافٍ  قبل وقتٍ   بقرار إغالق البنك المتعثر    ينبغي إعالم ضامن الودائع   

مـع مراعـاة     .مناسـب في وقت   المودعين  لعملية تعويض   واالستعداد  التحضير  يتمكن من   

لودائع البنك  الالزمة  المراجعة األولية   إجراء  الالزمة للتمكن من    اإلجراءات  األنظمة و جهيز  ت

  .)34ص ، FSF( المتعثر

    في عملية   الهامةخطوات  من ال ومراعاة حدود التعويض    ، نينيعد تحديد فئة المودعين المؤم 

لذلك  .لتعويض لمشروط استحقاقهو  وقت التعويضن لمعرفةوحيث يحتاج المودع. التعويض

برنـامج  ور الزمني لعمليـة التعـويض       المودعين باإلطا عالم  إعلى ضامن الودائع    جب  توي

   .الدفعات
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لى معلومات الودائع المطلوبة قبل إغالق البنك يخفض من خطورة التالعب           عول  حصالإن  

 عملية التعويض ويساهم في الحفاظ على ثقـة  إلتماميقلل من الوقت الالزم     و، في المعلومات 

  .)35ص ، FSF (الجمهور

  

   : المطالبات والمستردات- المبدأ العشرون •

وفـق  تجارية و على أسس     باألصول  والتصرف طالباتالماستراتيجيات إدارة   بنى  تُيجب أن   

 ،وعمـق وظـروف الـسوق      نوعية األصـول      مع األخذ بعين االعتبار    ، االقتصادية مزاياال

لقانونيـة المتعلقـة   تطلبات االم والمعرفة باألصول إدارة في  الالزمةتوافر الخبرة ضرورة  و

  .)36، 34ص ، FSF(  للضمانهداف العامةاأل وبهابالتصرف 

  

  األدبيةر ـاطـخلما
  

  : األدبية المخاطر التقليل من - المبدأ الحادي والعشرون •

مـا  إذا  و، وجود شبكة حماية مصرفية ذات بناء جيد يساهم في استقرار النظام المـالي            إن  

لذلك . األدبيةفإنها قد تزيد من المخاطر وبالذات المخاطر         ،هذه الشبكة ضعيفة البنيان   كانت  

، لـسوق فاعـل ل  وانضباط  ، وإدارة سليمة لمخاطر البنوك   ،  رشيدة إن وجود إدارة مصرفية   ف

تكـون هـذه    سوف  و. األدبية يخفف من المخاطر      وقانونية صارمة  ةيوتوفر أطر عمل رقاب   

  .على نحو متناسق ومتكاملالعناصر أكثر فعالية إذا تم استخدامها 

ان الودائع يـشتمل    التأكد من أن نظام ضم    ويمكن أيضاً الحد من المخاطر األدبية من خالل         

اسـتثناء بعـض فئـات      ،  حد لمبلغ الـضمان    وجود: ضمنتوالتي قد ت   حددةعلى عناصر م  

التقليـل مـن    ،  بالمخاطر تطبيق نظام رسوم اشتراك مرجحة    ، انالضممظلة  المودعين من   

لتعامل بجدية فيما يتعلق    او،  المتعثرة على نحو مبكر     إغالق البنوك  عن طريق لخسائر  اخطر  

ولي البنك المتعثر أو غيرهم إذا ثبـت        مسؤ ضد_ إذا لزم األمر  _راءات القانونية   تخاذ اإلج با

  .)9-8ص ، FSF (قانونيةغير بممارسات قيامهم 

  

فيمـا يتعلـق    قدمت إطاراً محايـداً      الةألنظمة ضمان الودائع الفع    األساسيةالمبادئ  إن هذه         .7

لم تصمم  و .حددةالم هاأهدافاألنظمة تحقق   هذه   طالما أن ضمان الودائع   ألنظمة  مختلفة  الهج  بالمنا

يجـب   بل ،في كل دولة  السائدة  مصرفية   جميع احتياجات وظروف النظم ال     تناسب ل هذه المبادئ 

الصالحيات المناطـة   تحديد  ن و والقان عين االعتبار عند صياغة   بلظروف الخاصة لكل دولة     أخذ ا 

 . بكفاءةتولياطالع بالمسؤضاإلوهداف العامة األلتحقيق ضامن الودائع ب
  

 حمايـة مـن ال  عـزز   ياستقرار النظام المالي و   اعد على تدعيم    سيلمبادئ  هذه ا بااللتزام  إن        .8

 .ينلمودعالمقدمة ل
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توصي الجمعية الدولية لضامني الودائع بأخذ هذه المبادئ بعين االعتبار من قبل كـل مـن           .9

قديم وتلتدعيم اإلطار الرقابي    وذلك  ، ليةمنتدى االستقرار المالي وغيره من السلطات المالية الدو       

 .االستقرار الماليتعزيز لمودعين ول  الالزمةحمايةال
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