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 مقدمة 1.

 (BCBS) -للرقابة المصرفیة لجنة بازلو (IADI) الودائع ضامنيل لدولیةالمؤسسة اأصدرت 

نتھاء من إلتم ا حیث 2009المبادئ األساسیة لنظم ضمان الودائع بشكل فعال في یونیو حزیران 

ستخدامھ من إو یتم  ،2010عام ول ألادئ األساسیة في دیسمبر كانون امتثال للمبإلمنھجیة تقییم ا

قبل السلطات القضائیة كمقیاس لتقییم جودة أنظمة التأمین على الودائع الخاصة بھم وتحدید 

من قبل  التعرف علیھا وتستخدم المبادئ األساسیة أیضاً ت في ممارسات التأمین وقیاسھا والفجوا

، (FSAP) قییم القطاع الماليوالبنك الدولي ، في إطار برنامج ت (IMF) صندوق النقد الدولي

 ".لتقییم فعالیة النظم وإختصاصات التأمین على الودائع

قابلة للتكیف مع مجموعة واسعة من الظروف واألوضاع ،  المبادئ األساسیة مصممة لتكون

والغرض من ھذه المبادئ األساسیة یكمن في إستخدامھا كإطار یدعم الممارسات الفعالة لتأمین 

السلطات الوطنیة لھا كامل الحریة في إتخاذ التدابیر التكمیلیة التي تراھا ضروریة الودائع ، إن 

 .لتحقیق تأمین ودائع فعال في والیتھا القضائیة

متثال للمبادئ األساسیة یمكن أن یكون أداة مفیدة في اإلختصاصات التي تنفذ، و تراجع  إلتقییم ا

ً یث ینبغي أن یكون تقییمأو تصلح نظام التأمین على الودائع بفاعلیة، ح ، وموثوق ولھ  الً شام ا

عالقة بوظائف شبكة األمان المالیة التي تدعم ذلك ، إن تقییم وظائف شبكات األمان األوسع (أي 

بیئة التشغیل) ھو في الغالب خارج من مسؤولیة مؤسسة التأمین على الودائع. ولكنھ یمكن أن 

مین على الودائع على الوفاء بوالیتھا. تقییم نظام یكون لھ تأثیر مباشر على قدرة مؤسسة التأ

التأمین على الودائع ینبغي أن یحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في نظام التأمین على الودائع ، 

وتشكل أساسا إلتخاذ تدابیر عالجیة من قبل مؤسسات التأمین على الودائع وصناع القرار (على 

، بعد األخذ في  ) النظام خاص بالبنوك األعضاء فیھا ا كانال السلطات الحكومیة أو ، إذسبیل المث

 .عتبار السمات الھیكلیة والمؤسسیة والقانونیة لكل نظام تأمین ودائع وطنيإلعین ا

قدمت دروس سیاسیة ھامة ألنظمة التأمین على الودائع.  09-2007األزمة المالیة العالمیة في 

ثقة المودعین في النظام المالي والدور الرئیسي لمؤمن حیث اثبت تطور األزمة أھمیة الحفاظ على 

الودائع الذي یلعبھ في الحفاظ على تلك الثقة ، والزیادات في تغطیة التأمین على الودائع وتعزیز 

ترتیبات التمویل تساعد في دعم اإلستقرار المالي في العدید من اإلختصاصات ،  في بعض 

لسلطات ، بغض النظر عن شكل الحمایة ، كما یعترف الوالیات تصدرضمانات شاملة من قبل ا

شھدت عدد من مؤسسات التأمین  ،في أعقاب األزمة  لقرار بأھمیة ضمان ثقة المودعینصناع ا
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على الودائع إتساع والیاتھم لتشمل أدوات قرار باإلضافة إلى التعویض ، وإستناداً إلى الدراسة 

ا مؤخراً، فقد أرتفعت نسبة مؤسسات التأمین على التي تم إعدادھ  IADI اإلستقصائیة لمنظمة

 .2011في المائة  65وإلى ما یقارب   2005الودائع من حوالي النصف في عام 

نعكاسات ھامة على المبادئ األساسیة ، فقد قدمت السیاق ووضحت البیئة التي إوھذه الدروس لھا 

ي والتركیز على الضمان ، أن بھا ، كما تم وضع مزید من الوع تم تعدیل المبادئ األساسیة

لتزامھا ، كما كشفت األزمة إستقالل العملي الالزم لتنفیذ مؤسسة التأمین على الودائع لدیھا اإل

أیضا ضرورة أن یكون للمؤمن على الودائع أدوات إضافیة والقدرة على أن تكون متكاملة بشكل 

 .أفضل في شبكة األمان المالي

ً ونتیجة لھذه التطورات والتجا ،  المبادئ األساسیة ، والتحسینات التنظیمیة الدولیة رب مستخدما

لجنة توجیھیة داخلیة لمراجعة وتحدیث المبادئ األساسیة وتطویر مجموعة مقترحة  IADI تأأنش

، كجزء من المراجعة الالزمة، وأخذت اللجنة ما یلي بعین  2013من التغیرات في فبرایر 

إستخدام المبادئ األساسیة للجھة القضائیة والتقییم الذاتي وبرنامج اإلعتبار : الخبرة المكتسبة في 

ستقرار المالي إللس اتقییم القطاع المالي لھ تطورات ھامة في المشھد التنظیمي مثل تطویر مج

(FSB) السمات الرئیسیة من األنظمة الفعالة، تعزیز اإلرشادات التي وضعتھا IADI  لمعالجة

المتعلق بنظم التأمین  IADI عرض مواضیع تأمین الودائع، توجیھ FSB التوصیات المنبثقة عن

 .، ومشاكل المحتوى المالي على الودائع اإلسالمیة

ً إلى فریق العمل المشترك IADI وقدمت  ،  BCBS والذي ضم ممثلین من (JWG) إقتراحا

 FSB ، و (EC) ، والمفوضیة األوروبیة (EFDI) والمنتدى األوروبي للتأمین على المودعین 

من أجل إستخدامھا كنقطة إنطالق لتطویر مجموعة  –وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

مراجعة من المبادئ األساسیة المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة ، وأثناء إستعراضھا ، سعى فریق 

بشكل أكثر العمل المشترك لتحقیق التوازن الصحیح بین رفع مستوى أنظمة التأمین على الودائع 

ً یطبق دولی اً فعالیة والحفاظ على المبادئ األساسیة ، كونھ معیار المبادئ األساسیة للمراجعة ،  ا

 .  (DIS) مستمرة في قبول نطاق متنوع من أنظمة التأمین على الودائع

وقد خدمت المبادئ األساسیة الموجودة الغرض منھا بشكل جید من حیث المساعدة القضائیة  

التأمین على الودائع ، وتحدید مجاالت التحسین ، في حین بذلت جھود كثیرة للحفاظ  وتقییم نظم

على اإلستمراریة وقابلیة المقارنة إلى أقصى حد ممكن ، وتم دمج المبادئ األساسیة ومنھجیة تقییم 
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اإلمتثال في وثیقة واحدة شاملة ،  كما تم إعادة تنظیم مجموعة معدلة من المبادئ األساسیة 

 : سین عملیة التنفیذ من خالل ھیكلیة أكثر منطقیة  وتشمل التحسینات الھامة لتح

 .المصطلحات تماسكوضوح و تحسین •

 تقلیل اإلزدواجیة بین عدد من المبادئ األساسیة. •

 تقویة المبادئ األساسیة في مناطق معینة (على سبیل المثال الحكم، التعویض والتغطیة والتمویل) •

 .جل إستخدامھا في تمویل التأمین على الودائعوتحسین الضمانات من أ

المعدلة بشأن التعویضات ، والوعي العام ، والتغطیة ، الخطر المعنوي ،  IADI دمج توجیھات •

 والتمویل .

عنونة مخاوف الخطر المعنوي في جمیع المبادئ األساسیة ذات الصلة بدالً من حصر توجیھ  •

 الخطر المعنوي بمبدأ أساسي واحد .

تحدیث المبادئ األساسیة المتعلقة بالتدخالت والقرارات الفاشلة ، لكي تعكس بشكل أفضل الدور  •

الكبیر الذي تلعبھ العدید من مؤسسات التأمین على الودائع في قرار حل بعض األنظمة ، وضمان 

 .FSBإتساق المبادئ األساسیة مع السمات الرئیسیة 

وإدارة  ؤسسات التأمین على الودائع "في مجال التأھبإضافة المزید من التوجیھات بشأن دور م •

 األزمات.

 .دمج اإلعتبارات المتعلقة بتشغیل أنظمة التأمین على الودائع اإلسالمیة •

 .تحدیث وتعزیز المبادئ األساسیة المتعلقة بقضایا التأمین على الودائع العابرة للحدود  •

 ودائع في نفس الوالیة الوطنیة . إضافة التوجیھات المتعلقة بتشغیل عدة أنظمة تأمین •

رفع مستوى بعض المعاییر اإلضافیة إلى المعاییر األساسیة مع إضافة معاییر التقییم الجدیدة  •

 .والمضمونة

، وتشمل معاییر التقییم  16لى إ18خفض عدد المبادئ األساسیة من  ونتیجة لھذا اإلستعراض ، إن

 .فیة من منھجیة التقییم الى المعاییر األساسیة، حیث تم ترقیة ستة معاییر إضامعیاراً  96

وسوف تستمر مراجعة المبادئ األساسیة في توفیر مستوى شامل إلنشاء أو تحسین أنظمة فعالة 

على إستعداد لتشجیع   IADIللتأمین على الودائع. ونظراً ألھمیة تنفیذ معاییر متسقة وفعالة ،

ألساسیة المعدلة بالتزامن مع المشاركین آالخرین في العمل على المستوى الوطني لتنفیذ المبادئ ا

 .شبكة األمان المالیة
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 تعاریف المصطلحات الرئیسیة . 2

یشیر إلى أي كیان یقبل الودائع أو ودائع تحت الطلب من قبل العامة ویصنف تحت البنك" " •

 .اإلطار القانوني للسلطة بإختصاصھا باعتبارھا مؤسسة للودائع 

ویعرف بمثابة إعالن من قبل السلطات ، أنھ باإلضافة إلى الحمایة التي  ""الضمان الشامل  •

یوفرھا مؤمن الودائع فإنھ یوجد تغطیة وترتیبات أخرى ، وبعض الودائع واألدوات المالیة 

 .األخرى التي ستكون محمیة

یشیر للكیان الذي یتم تأسیسھ للسیطرة مؤقتا والمحافظة على أصول معینة  "البنك الجسر" •

 .وعملیات البنوك المفلسة كجزء من عملیة حل القرار

ویعرف كنظام أنشئ لحمایة المودعین ضد فقدان ودائعھم المؤمن علیھا  "التأمین على الودائع" •

 .بنك غیر قادر على الوفاء بإلتزاماتھ تجاه المودعینال وجود في ح

مین على الودائع ، وضمانات یشیر إلى الكیان القانوني المسؤول عن توفیر التأ مؤمن الودائع"" •

 . الودائع أو ترتیبات مماثلة لحمایة الودائع 

شبكة  تھا مع مشاركيیشیر لمؤسسة التأمین على الودائع وعالقا "نظام التأمین على الودائع" •

 .األمان المالي التي تدعم وظائف تأمین الودائع وعملیات إتخاذ القرار

دائع فئة مطالبة أعلى من الدائنین العامیین آالخرین ضد یعني منح التزامات الو تفضیل المودع"" •

عملیة تسییل ممتلكات البنك ، یجب أن یدفع للمودعین بالكامل وقبل أن یجمع الدائنین المتبقیین 

 - :مطالبھم ، تفضیل المودع ویمكن أن یتخذ عدداً من األشكال المختلفة على سبیل المثال 

المودع األولویة لطلبات اإلیداع حیث یتم إدخالھا  ) تعطي تفضیالت أو محلیة وطنیة ( −

 .وحجزھا ودفعھا في إختصاص محلي وال یمتد إلى الودائع في الفروع األجنبیة في الخارج

تعطي تفضیالت المودع المرغوب فیھ األفضلیة لجمیع الودائع وذلك لتلبیة الطلبات المرغوب  −

 .فیھا لتغطیة تأمین الودائع

ع المؤمن تفضیل للمودعین المؤمنین (مؤمن الودائع تحت مبدأ تعطي تفضیالت المود −

 الحلول).

مفھوم تفضیالت المودع ثنائي المستوى ، تكون فیھ الودائع مطلوبة ومرغوب فیھا ، ولكن  −

المضمونة وغیر المفضلة، بات العادیة غیر لؤمنة لدیھا مرتبة أعلى من المتطالودائع غیر الم

 والمودعین المؤمنین لدیھا مرتبة أعلى من المودعین المؤھلین. الدائنین
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مفضل اإلیداع العام ، والذي تكون فیھ جمیع الودائع لدیھا مرتبة أعلى من مطالبات الدائنین  −

العادیین غیر المضمونة وغیر المفضل، بغض النظر عن وضعھم (المؤمن / غیر المؤمن 

 .علیھم أو مؤھلة / غیر مؤھلة)

أقساط على أساس المخاطر) یشیر إلى نظام تقییم القسط حیث تسعى ( أو "نظام التفاضليقسط ال" •

 .إلى تفریق األقساط على أساس معاییر مثل المخاطر المصرفیة الفردیة

 تراكم الصندوق للوفاء بالتزاماتھللداللة على الجمع المنتظم لألقساط، بھدف  التمویل المسبق"" •

 . ودعین) وتغطیة التكالیف العملیة وما یتصل بھا من تأمین الودائعالمستقبلیة (مثل تعویض الم

یشیر إلى األنظمة التي تمول لتغطیة إلتزامات التأمین على الودائع وتجمع من  التمویل الالحق"" •

 .البنوك الناجیة بعد فشل البنك

دة من الخدمات للداللة على مدى قدرة األفراد والكیانات على الوصول واإلستفا الشمول المالي"" •

 .المالیة الرسمیة

، وإیجاد الحل وتعرف بأنھا تشمل وظائف اللوائح اإلحتیاطیة ، واإلشراف  "ن المالیةاشبكة األم" •

، وھي المالذ األخیر لإلقراض والتأمین على الودائع في الدید من إختصاصاتھا ، (بشكل عام 

المالي) وھو مدرج في شكبة األمان وزارة المالیة ، أو الخزینة المسؤولة عن سیاسة القطاع 

 المالیة.

وھي تشیر إلى إختبارات الثباث التي تسعى عادة لتقییم كفاءة المدیرین الكفأة والمالئمة " " •

وأعضاء مجلس اإلدارة وقدرتھا على الوفاء بمسؤولیات مواقعھم ، في حین تسعى إختبارات 

سمیة ، والخبرة السابقة والسجالت الحافلة ھي المالئمة لتقییم السالمة والصالحیة ، والمؤھالت الر

بعض من العناصر التي تركز علیھا اإلختصاصات عند تحدید االختصاص لتقییم سالمة ومالئمة 

تلك العناصر التي تتضمن ما یلي : السجالت الجنائیة ، الوضع المالي ، الدعاوى المدنیة ضد 

أو الطرد , والھیئات المھنیة والعقوبات التي األفراد لمتابعة الدیون الشخصیة ، رفض القبول ، 

 .طبقت من قبل المنظمین ، والممارسات التجاریة المشكوكة 

(أو الحراسة) تشیر إلى تنزیل (أو "التسییل" كما ھو مستخدم في بعض الوالیات  التصفیة"" •

القضائیة) للشؤون التجاریة وعملیات حل البنوك المفلسة من خالل التصرف بشكل منظم 

تحت الحراسة في معظم الوالیات القضائیة ، ھو   بممتلكاتھا بعد أن یتم الغاء ترخیصھا ووضعھا

 ."مرادف لـ "الحراسة

(أو "المستقبل") یشیر إلى الكیان القانوني الذي یتولى التقلیص من البنوك المفلسة  المصفي"" •

 .والتصرف في ممتلكاتھا
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للتأمین على الودائع یشیر إلى مجموعة من التعلیمات الرسمیة التي تصف أدوارھا  التفویض"" •

ناسبة لجمیع مؤسسات التأمین ومسؤولیاتھا ، لیس ھناك إلتزام واحد أو مجموعة من اإللتزامات الم

على الودائع ،عند تعیین مفوض لمؤسسة تأمین الودائع ، یجب أن تؤخذ بعض الظروف في 

 ."اإلعتبار ، ویمكن للتفویضات أن تتراوح  "كصندوق الدفع

أنظمة لذوي المسئولیات الواسعة ، مثل اإلجراءات الوقائیة وتقلیل مخاطر الخسارة أو إالدارة ، 

 :یمكن تصنیفھا إلى أربع فئات ركیبات بینھما ، ومتنوعة من الت مع مجموعة

الودائع  تعویضلودائع ھو المسؤول الوحید عن تفویض "صندوق الدفع"، حیث المؤمن على ا −

 .المؤمن علیھا

تفویض "صندوق الدفع اإلضافي" ، حیث مؤسسة التأمین على الودائع لدیھا مسؤولیات  −

 إضافیة ، مثل وظائف معینة إلتخاذ القرار (على سبیل المثال الدعم المالي) . 

من  نطاقفي  المؤمن بنشاط مجموعة مختارةتفویض " تقلیل الخسائر"، حیث یشارك  −

 اإلستراتیجیات األقل تكلفة. 

تقلیل المخاطر " ، حیث یكون لدى المؤمن وظائف تشمل التقلیل من المخاطر وتقییم والیة "  −

ذ بعض القرارات ، وفي بعض الحاالت اوالتدخل المبكر من اإلدارة إلتخ المخاطر / اإلدارة،

  .مسؤولیات الرقابة اإلحترازیة 

مخاطر ألن تلك المخاطر السلوكیة" ینشأ عندما یكون للطرفان حوافز لقبول المزید من ال" −

 التكالیف تنشأ من المخاطر التي تحدث من قبل اآلخرین كلیاً أو جزئیاً.

 .أھداف السیاسة العامة" تشیر إلى األھداف المتوقع من نظام التأمین على الودائع تحقیقھا" −

الحل" یشیر إلى خطة التصرف والعمل للبنك المتعثر ، وھذا الحل قد یشمل  التصفیة " −

ین ، نقل / أو بیع الممتلكات والمطلوبات ، وإنشاء مؤسسة ربط مؤقتة وتعویض المودع

وتسجیل الدین أو التحویل إلى أسھم ، الحل یمكن أن یشمل أیضا تطبیق اإلجراءات 

المنصوص علیھا في قانون اإلفالس أو العجز عن الدفع إلى أجزاء من كیان في الحل ، جنبا 

 .إلى جنب مع ممارسة صالحیات أخرى

ة القرار" ھو الذي یعرف بأنھ سلطة عمومیة، إما وحدھا أو مع غیرھا من السلطات ، ھیئ" −

وھي المسؤولة عن حل المؤسسات المالیة المنشأة تحت والیتھا (بما في ذلك وظائف 

 .وقرارات التنظیم)

الحلول في الدین" ھو تبدیل طرف واحد (على سبیل المثال مؤسسة التأمین على الودائع) " −

ى سبیل المثال المودع المؤمن علیھ ) مع اإلشارة إلى مطالبة مشروعة ، الطلب، ألخر (عل
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أوالحق ، حتى ینجح الطرف الذي یستبدل في تحقیق الطلبات للطرف اآلخر المتعلقة بالدین 

 .أو المطالبة ، وحقوقھ وسبل االنتصاف

ودائع ، ویقاس حجم الصندوق المستھدف" یشیر إلى الحجم المسبق لصندوق التأمین على ال" −

عادة كنسبة من قاعدة تقییم (على سبیل المثال الكل أوالودائع المؤمنة) ، كافیة للوفاء 

بااللتزامات المستقبلیة المتوقعة وتغطیة التكالیف العملیة وما لھ عالقة بمؤسسات التأمین على 

 .الودائع

III. األخطار السلوكیة وبیئة العمل واإلعتبارات األخرى 

 سلوكیة :لاألخطار االحد من  

ً جیداً لتساھم في إستقرار النظام المالي ،  لذلك إذا صممت  شبكة األمان المالي مصممة تصمیما

بطریقة سیئة  فھي قد تزید المخاطر ،  ال سیما األخطار السلوكیة ،  وینشأ الخطر السلوكي عندما 

ً أو جزئیا ، من یكون للطرفان حافز لقبول المزید من المخاطر لتحمل تلك التكالی ف ، سواًء كلیا

اآلخرین ، في سیاق التأمین على الودائع ، وحمایة المودعین من خطر الخسارة (على سبیل المثال 

من خالل تصریح تأمین ودائع محدود أو اإلعتقاد بأن البنوك لن تفلس)  تعزلھم من عواقب 

ي إلى قدر أكبر من المخاطر الممارسات المصرفیة غیر األمنة وغیر السلیمة ، ویمكن أن یؤد

 .المتعلقة بالبنك 

التأمین على الودائع ، مثل أي نظام تأمین، یجب أن یھدف إلى التخفیف من آثار األخطار السلوكیة  

على سلوك المساھمین ، وإدارة البنك والمودعین ، مع اإلعتراف بأن معظم المودعین عادة ما 

ك اآلمنة وغیر اآلمنة ، ھذا التخفیف ھو وظیفة التصمیم یكونوا أقل قدرة على التفریق بین البنو

 . العام للنظام ، ویتم تخفیف الخطر السلوكي أیضا من قبل المشاركین في شبكات األمان األخرى

 :وبشكل أكثر تحدیداً 

معالم التصمیم الرئیسیة لنظام التأمین على الودائع ، وصفت في ھذه المبادئ األساسیة ، وھي 

تھدف إلى تخفیف الخطر السلوكي ، وتشمل األمثلة على ذلك ولكن ال تقتصر على  مستویات 

محدودة النطاق ، واألقساط التفاضلیة ، والتدخل في الوقت المناسب من قبل مؤسسة الالتغطیة 

 .ین على الودائع أو غیرھم من المشاركین في شبكة األمانالتأم

من خالل عدة آلیات  السلوكیةشبكة األمان المالي تخلق وتدعم الحوافز المناسبة للحد من المخاطر 

منھا اإلدارة الجیدة للمؤسسات وإدارة المخاطر السلیمة في البنوك الفردیة ، تحدید األطراف 
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ط السوق الفعال ، والتنفیذ والتنظیم المتعقل القوي ، واإلشراف ، المسؤولة عن الخسائر ، إنضبا

 .والحل ، والقوانین واللوائح

ویستند تقییم مدى الخطر السلوكي الذي یؤثرعلى  نظام تأمین الودائع على تقییم شامل لفعالیة 

 .اإلشراف ، واإلطار القانوني، واإلنذار المبكر والتدخل لحل األنظمة 

 بیئة العمل

أثر فعالیة نظام التأمین على الودائع لیس فقط من خالل میزات التصمیم ولكن أیضا من خالل تت

البیئة التي تعمل فیھا وتشمل البیئة ظروف االقتصاد الكلي ، والقوة والسیادة ، وھیكل النظام 

تكون  المالي ، واإلشراف ، والوالیة القانونیة واإلطار القضائي ، ونظام المحاسبة ، بیئة العمل

إلى حد كبیر خارج نطاق سلطة المؤمن على الودائع ، ومع ذلك فإنھا تؤثر على قدرة مؤسسة 

التأمین على الودائع على الوفاء بوالیتھا ، في جزء من فعالیتھا في حمایة المودعین والمساھمة في 

التزام ذو صلة ) اإلستقرار المالي، في حین أن بیئة العمل لم یتم تقییمھا رسمیاً (ولیس ھناك حكم 

 كما أنھا تشكل أساس تقییم متماشي مع المبادئ األساسیة.

مة ئدقیق لمدى مالالشروط المبینة في ھذا القسم یجب أن یتم تحلیلھا بدقة من أجل إجراء تقییم 

دائع ذات التصمیم المماثل  وفعالیة تصمیم وتشغیل النظام الشامل ، قد یكون ألنظمة التأمین على الو

ثیر مختلف جداً على اإلستقرار المالي وحمایة المودعین ، مما یعكس اإلختالفات في البیئة ألھا ت

 .التي یعمل فیھا

 شروط اإلقتصاد الكلي . 1

ظروف اإلقتصاد الكلي تؤثر على فعالیة األسواق ، وقدرة النظام المالي على توسیط الموارد ، 

أداء األسواق ، وھذه الظروف تؤثر على قدرة  والنمو اإلقتصادي ، وعدم اإلستقرار المستمر یعیق

المؤسسات المالیة على إستیعاب وإدارة مخاطرھا. في فترات عدم اإلستقرار االقتصادي ، ویمكن 

أن یؤدي تقلب السوق إلى زعزعة إستقرار الدائن (بما في ذلك المودع ). وعالوة على ذلك ، 

في األسعار النسبیة ، بما في ذلك أسعار  تكون ھناك شكوك حول الحركات المستقبلیة یمكن أن

المدى المؤسسة أن تأخذ قراراً على ب على األصول وأسعار الصرف ، ویكون من الصع

 المتوسط.

إرشادات بشأن المالمح الخارجیة لنظام التأمین على في فترات مستقرة توفر المبادئ األساسیة و

ثقة المودعین في مواجھة إخفاقات البنوك الفردیة ، وفي  نفسھنظام كما یضمن یدعم الالودائع ، 
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 مواجھة عدم اإلستقرار اإلقتصادي الكلي المستمر، ومع ذلك ، توفر المبادئ األساسیة توجیھات

من أجل تقدیم الدعم القوي للمودعین ،  تعزیزالج إلى یحتاالذي بشأن نظام التأمین على الودائع 

أكبر، وخیارات تمویل  ة من التحسینات ، بما في ذلك احتیاطیاتالنظام قد یتطلب مجموعة متنوع

 ن في تحسینینسیق الوثیق والمشاركة مع مشاركي شبكات األمان األخرطارئ أقوى ، والت

المالي لنظام التأمین على الودائع في ظل ھذه الظروف ، وسیتعین النظر بعنایة  اإلستقرار

عوماً من قبل اإلصالحات المؤسسیة الالزمة ، یمكن أن یفقد وإعتباره النظام الجدید ، إن لم یكن مد

 .مصداقیتھ ویفشل في تعزیز ثقة المودعین

للوالیة القضائیة في تقاریر المنظمات الدولیة مثل صندوق النقد  أوضاع االقتصاد الكلي تقییم

ً ما تت .(OECD) الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ضمن ھذه وغالبا

 .التقاریر تحلیل للظروف وتوقعات المسار المحتمل لمتغیرات االقتصاد الكلي األخیرة

 ھیكل النظام المالي  2.

لى الودائع ، وینبغي ألي سالمة النظام المالي یؤثر على میزات التصمیم المالئمة لنظام التأمین ع

نظام التأمین أن ینظر في قوام وبنیة القطاع المالي ، ومجموعة من المطالب المحتملة على تقییم ل

 : التأمین على الودائع، والعناصر التي ینبغي النظر فیھا ھي ما یلي مؤسسة 

تقییم صحة البنوك على أساس تقییم كفایة رأس المال والسیولة وجودة االئتمان في النظام المالي ،  .1

ئة ، على تحدید التھدیدات الناش ادرةعلى الودائع ، ویجب أن تكون قة التأمین وموارد مؤسس

 عملة الودائع أوالبنك ، فإن موقع  شبكات األمان األخرى ، وبالمثل وعالقاتھا القویة مع مشاركي

المحافظة على الموارد من  على كیفیة، سوف تؤثر  ذات الصلة تعویضات، وقواعد التغطیة وال

 .التأمین مؤسسةقبل 

بنیة النظام المالي من حیث عدد ونوع وخصائص البنوك ، وأنواع الودائع والمودعین المغطاة   . .2

، ھذه المعلومات لھا آثار في تقییم قوة وفعالیة مؤسسة التأمین على الودائع ، ومدى الترابط 

 اإلدارة، وجود  التي قد تھز النظاموالمنافسة والتركیز داخل النظام سوف یؤثر على اإلحتماالت 

دي إلى مخاطر مجھولة الھویة في النظام المالي حیث تتجسد بشكل غیر متوقع تؤیمكن أن  الردیئة

 .عتبار ھذه المخاطراإلبطریقة تأخذ في ، وینبغي تصمیم نظام التأمین على الودائع 

ً (مفضل الودائع وترتیبات الحمایة لأي ترتیبات  .3 المؤسسیة) وتأثیر حمایة المودع الموجودة مسبقا

 .ھذه الترتیبات على إدخال أو إصالح نظام التأمین على الودائع
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أوصاف النظام المالي یمكن أن تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر ، ان اإلختصاص نفسھ 

ینبغي أن یقدر ویقیم قوة وسالمة النظام ، على الرغم من أن معلومات معینة للمؤسسة قد ال تكون 

ضافة إلى ذلك ، سوف تتضمن التقاریر االختصاصیة من قبل المنظمات الدولیة مثل عامة ، وباإل

ً للنظام  OECD أو FSBصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي،  وسوف تتضمن أیضا وصفا

 .المالي وتوصیات لمعالجة أي مخاطراو تقصیرات

 التنظیم التحوطي واإلشراف والحل : .3

تؤثر على وظائف وفعالیة نظام التأمین على الودائع ، التنظیم قوة التنظیم المتعقل واإلشراف 

المتعقل القوي واإلشراف یضمن أن یتم تحدید نقاط ضعف المؤسسة  فوراً وتصحیحھا ، ویتم 

رصد تنفیذ التدابیر التصحیحیة ، وناحیة النقص فیھا والتدخل المبكر وھو حل فعال  یساعد في 

 .وكخفض التكالیف المرتبطة بفشل البن

ً في تخفیف المخاطر السلوكیة ، إذا شعر  قوة التنظیم المتعقل واإلشراف تعد عامالً حاسما

سلیمة دون المساھمین وإدارة المؤسسة أنھ یمكن أن تعمل مؤسستھم بطریقة غیر آمنة أو غیر 

ن المشرفین یصبحون خط الدفاع األخیر ضد الممارسات الفاشلة في إإنضباط السوق الفعال ف

التنظیم القوي واإلشراف ، إن مخاطر مؤسسة التأمین على الودائع ال یمكن أن تفھم بشكل غیاب 

كامل أو یخفف منھا ، كما أن التدخل في البنوك  یأتي في وقت متأخر، مما یزید من تكلفة الحل 

فعال أو  تملك ترخیصتكون السلطة اإلشرافیة  والتكلفة لمؤسسة التأمین على الودائع ، وینبغي أن

 لة من البنوك الفردیة ، ولھانظام إستئجار لمؤسسات جدیدة ، وإجراء الفحوصات المنتظمة وشام

نظام فعال لإلنذار المبكر ، وینبغي لجمیع البنوك داخل شبكة األمان أن تخضع لحكم فعال  من 

ستقرار اإل فينظام المالي وتسھم بشكل مباشر وكاالت تتألف من شبكة األمان ، لتعزیز بنیة ال

 .المالي

 ً للمعاییر الدولیة، بما في ذلك  وینبغي أن یكون نظام التحوط والتنظیم واإلشراف والحل وفقا

 المبادئ األساسیة المصرفیة الفعالة.

ھي صفات أساسیة ألنظمة فعالة ، وتجرى عملیات تقییم ھذا اإلمتثال  FSB اإلشراف ومفتاح ال

لنقد الدولي / العالمي ، في غیاب المراجعات الخارجیة بنك صندوق ا FSAP في إطار إستعراض

القضائي أیضا التقییمات الذاتیة  FSB األخیرة ، مثل برنامج تقییم القطاع المالي أو إستعراض

 .المفیدة أو تقاریر وضع ھیكل للثغرات الموجودة بالمقارنة مع المعاییر الدولیة
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 اإلطار القانوني والقضائي .4

ودائع ال یمكن أن تكون فعالة إذا كانت القوانین ذات الصلة الشاملة ال وجود لھا نظم التأمین على ال

أو إذا كان متمیزاً بطابع النظام القانوني من قبل تناقضات كبیرة ، اإلطار القانوني لھ تأثیر على 

 یتضمن مطور بشكل جید وان أنشطة نظام التأمین على الودائع ، وینبغي أن یكون اإلطار القانوني

 نظام القوانین التجاریة ، بما في ذلك الشركات ، العقد ، حقوق الدائنین ، وحمایة المستھلك ،

من أن  اإلحتیال وقوانین الملكیة الخاصة ، ھذه القوانین تستخدم  كدلیل للمعامالت المالیة والتأكد

كد من عملھ ألتظام القانوني من قبل القضاء وایذھا ، وینبغي دعم النالمعاییر موجودة ویتم تنف

لنظام التأمین على الودائع ، یجب على اإلطار القانوني إظھار صالحیاتھ المناسبة  بشكل جید

 .وتمكینھا من حیث إجبار أعضاء البنوك على اإللتزام نحو مؤسسة التأمین على الودائع

س للبنوك المنفصلة عن قوانین اإلفال  (SRR) وتشمل قوانین اإلفالس للبنك نظام حل خاص

العامة للمؤسسة ، قوانین إفالس المؤسسات تسمح بالتسویة عن طریق التفاوض ، حیث یمكن 

للمؤسسة الضعیفة إعادة ھیكلة مواردھا المالیة ، وإعادة تنظیم عملیاتھا ، والحد من إلتزامات 

فإن  إلعادة بناء مربح ، ومع ذلك ، ھیئة، ھذه التدابیر تعطي الوقت للالدیون وتعدیل شروط الدفع 

الوضع المالي للبنك یمكن أن یتدھور بسرعة ، مما یتسبب في إنتقال العدوى إلى المؤسسات 

المالیة األخرى وتقویض اإلستقرار المالي ، ویتم حل ھذه المؤسسات عن طریق قانون إفالس 

المؤسسات العامة ، وعادة ھناك فرصة للمساھمین / أو الدائنین لتحدي العمل لإلعتراض على ھذا 

العمل ، وقوانین اإلفالس العامة للمؤسسة العدید من القضایا "حیث تسمح لعدة أسابیع للمساھمین / 

أو الدائنین للقیام بمثل ھذا اإلعتراض ، وأسابیع إضافیة لقاضي محكمة اإلفالس إلصدار حكمھا 

ات على اإلعتراض ، في مثل ھذه الحاالت ، تزید إحتماالت العدوى والمودع یعمل في  مؤسس

 .أخرى

الى حل من قبل السلطات وأن تعمل في الوقت المناسب ، والحد من  SRRلذلك ھناك حاجة إلى 

إنتشار العدوى والحفاظ على اإلستقرار المالي ، ومن شأن ھذا النظام ان یسمح للسلطة أن تتعامل 

یة ، فضالً عن مع العقود المالیة ، والدفع الغیرمستقر وسوق األوراق المالیة ، والضمانات المال

تعیین مسؤول / أو المسیل . وعالوة على ذلك ، یمكن لقانون اإلفالس الخاص  ان یسمح بالحلول 

ویمكن  SRR من مؤسسة التأمین على الودائع إلى مطالبات المودعین للمبالغ التي دفعت لھم

ً في ضمان اإلتساق بین الوظائف اإلشرافیة وتلك المتع لقة باإلعسار أیضا أن تكون عامالً ھاما

عملیة صنع القرار في أیدي الخبراء  یضع SRR إلختصاصات شبكات األمان ، اإلعتماد على
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المختصین ، مما یتیح لھم التحرك بسرعة ،  یجب أن یظل للمساھمین والدائنین إجراءات سلیمة 

 .وفرصة للمراجعة القضائیة

، ویجب أال تنطوي على عكس ومع ذلك ، أي تحد ناجح یجب أن یقتصر على التعویض النقدي 

 .عمل السلطة اإلشرافیة أو الحل)

النظام القانوني قد یكون لھ عدد من نقاط الضعف التي تحد من فعالیتھ. على سبیل المثال ، 

یؤدي إلى عدوى أو ترحیل الدائن ، الضعف الذي الشكوك القانونیة یمكن أن تفاقم الضیق المالي 

ینقص من فعالیة شبكة األمان بشكل عام ونظام التأمین على الودائع في اإلطار القانوني یمكن أن 

على وجھ الخصوص ، قد توجد نقاط ضعف في القوانین التي تحكم حقوق الملكیة ، وحقوق 

الدائنین ، وإفالس البنك وایجاد الحل ، ویؤدي تأثیر نقاط الضعف ھذه الى تأخر في عملیة إتخاذ 

النھائي ، وتسویة المنازعات الغیر رسمیة ، والتي یمكن أن تؤدي القرار، وعدم التأكد من الحل 

الى تصفیات أقل من المبالغ المستردة المثلى ، وبالتالي زیادة خسائر / التكالیف لنظام التأمین على 

 .الودائع ، وبالتالي ال بد من وضع إطار قانوني قوي وفعال لتخفیف المخاطر السلوكیة

لى فعالیة النظام القانوني في تقاریر المنظمات الدولیة مثل صندوق النقد وغالباً ما یسلط الضوء ع

، یكون المحامون المحلیون أیضا فكرة واسعة عن طول الفترة   FSB الدولي والبنك الدولي و

الزمنیة التي تستغرقھا الحاالت ، والقدرة أو سلطة المحاكم على عكس القرارات من قبل المنظمین 

 .مة النظام القانوني لألسواق المالیة الحدیثةئلیة القانونیة ، ومدى مالیة العم، ومصداق

 المحاسبة ونظام اإلفصاح .5

نظمة المحاسبیة واإلفصاح السلیم ضروریة للتقییم الفعال للمخاطر من قبل أنظمة التأمین على األ

ارة قبل اإلدالودائع ، یمكن إستخدام معلومات دقیقة وموثوقة والتي تصل في الوقت المناسب من 

تخاذ قرارات بشأن المخاطرعلى المؤسسة ، وبالتالي الزیادة في إلوالمودعین والسوق والسلطات 

اإلنضباط التنظیمي والرقابي في السوق ،  كما یتضمن نظام المحاسبة  واإلفصاح السلیم مبادئ 

 .محاسبة شاملة وواضحة المعالم وقواعد تحظى بقبول دولي واسع النطاق

ام لعملیات التدقیق المستقلة یضمن أن مستخدمي البیانات المالیة لدیھا ضمان مستقل وأن وھناك نظ

تقدم الحسابات صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي للمؤسسة المالیة ، كما أنھا تضمن ان یتم 

عملھم  إعداد التقاریر وفقاً للمبادئ المحاسبیة المعمول بھا ، برفقة مراجعي الحسابات للمساءلة في

، إن عدم وجود أنظمة محاسبیة وإفصاح قویة یجعل من الصعب تحدید المخاطر ، حیث ما یحتاج 
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شبكة األمان المالي، بما في ذلك التأمین على الودائع یجب أن یكون لدیھا إمكانیة  جمیع مشاركي

 الحصول على معلومات مالیة موثوق بھا وفي الوقت المناسب.

 .IV ق المبادئ األساسیةقضایا خاصة في تطبی 

 أنظمة ضمان الودائع اإلسالمیة

ن صناعة الخدمات المالیة اإلسالمیة تنمو بشكل سریع ، ھذا النمو لم یكن في الدول اإلسالمیة إ

فقط ، ولكن أیضا في باقي أنحاء العالم ، وقد شجعت ھذه التطورات إنشاء نظم التأمین على 

ً لمبادئ في بعض الوال (IDIS) الودائع اإلسالمیة یات القضائیة ، لحمایة الودائع اإلسالمیة وفقا

 .وأحكام الشریعة اإلسالمیة

ھو جدید نسبیاً بالمقارنة مع البنوك التقلیدیة ، ھناك حاجة متزایدة لتوفیر  IDIS في حین أن مفھوم

غم تغطیة التأمین على الودائع للقطاع المصرفي اإلسالمي ، وإنشاء مثل ھذه األنظمة ، على الر

ً قابلة للتطبیق لتوجیھ إنشاء  IDIS من أن المبادئ األساسیة الواردة في ھذه الوثیقة ھي عموما

فعال ، كما أنھا ال تأخذ في عین اإلعتبار المتطلبات اإلسالمیة تحدیداً الخاصیات الممیزة  لھذا 

میة فعالة المبادئ األساسیة من قبل منظمة األیادي ألنظمة إسال السبب ، یتم وضع مجموعة من

المنظمات والھیئات التي لھا عالقة ، بالتعاون مع  IADI لتأمین الودائع في وثیقة منفصلة من قبل 

 بالمعاییر اإلسالمیة ومع المنظمات األخرى المشابھة.

 

 أنظمة ضمان ودائع متعددة

وأكثر من نظام واحد لتأمین الودائع یعمل داخل حدودھا ة ھناك عدد من السلطات القضائیة الوطنی

) ، في بعض الحاالت ، یتم إنشاء ھذه االنظمة MDIS، ویشار إلى ھذه األنظمة  بانھا متعددة (

على المستوى دون الوطني أو اإلقلیمي داخل الوالیة الوطنیة، وفي حاالت أخرى قد تسمح لنوع 

الوالیة  كمیلیة من أكثر من منظمة واحدة ضمن نفسواحد من البنوك بالحصول على تغطیة ت

  .القضائیة

ؤدي إلى تمتعددة یمكن أن الاالختالفات في األھداف والوصایا ومیزات التصمیم بین األنظمة 

تنافسیة وبعض المخاوف المحتملة ، الكفاءة التعقیدات تنظیمیة والتي یمكن أن تؤدي إلى عدم 

إلى نھا تحتاج ا األنظمة المتعددة في نفس الوالیة الوطنیة ، فإولذلك في الحاالت التي توجد فیھ
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المعلومات ، ولھذا األمر أھمیة خاصة في ضمان الوعي العام حول  وتنسیق في تبادل ترتیب

فعالیة األنظمة المختلفة ، ومھمة أیضا للتأكد من أن اإلختالفات في التغطیة عبر المؤسسات 

ً على فعالیة النظام العام للتأمین على الودائع العاملة ضمن ھذا االختصاص ال تؤ ثر سلبا

 .واإلستقرار المالي

 دراج المالياإل

ختصاصات تعزیز الشمول المالي ال یقع ضمن وصایة مؤسسة التأمین إ جل وعلى الرغم من أن

لمواكبة المبادرات  التأمین على الودائع بذل مجھود على الودائع ، یجب على مؤسسات

المالیة واإلبتكارات التكنولوجیة المرتبطة بھا والتي تحدث في إختصاصتھا ، وخاصة واإلدراجات 

تلك التي تؤثر على المودعین على نطاق صغیر ، إشتراك التأمین على الودائع في تعزیز الشمول 

المالي على سبیل المثال توسیع نطاق التغطیة لمنتجات القیمة المخزنة مثل الودائع ، ینبغي أن یتم 

شبكة األمان المالي آالخرین.  ة ومشاركيع مشاركة قویة وتنسیق مع السلطات الرقابیم

 وباإلضافة إلى التوعیة العامة

یقلل من تكالیف سداد الدیون ، وتفضیل المودع المؤمن بشكل خاص ، یمكن أن  تفضیل المودع

قع للمؤمن لتي یتوالمودعین (حیث الحلول موجودة للمؤمن) ، بما في ذلك في الحاالت ا تعویضو

ً ،  المساھمة فیھا بالحل ً  یجوز لھ أیضا ،  تسھیل تنفیذ خیارات الحل ، مثل نقل الودائع جزئیا

ان  باإلضافة إلى ذلك، وإستخدام عملیة ربط المؤسسات ، وتحویل الدیون إلى حقوق المساھمین 

رات أكثر فعالیة عبر أكثر وحدة معالجة للمودعین عبر الوالیات القضائیة یمكن أن یسھم في قرا

 .الحدود

من ناحیة أخرى ، یمكن  لمفضل اإلیداع أن یؤدي إلى بعض العواقب غیر المقصودة المحتملة ، 

عندما یتم إعطاء المودعین أولویة نسبیة أعلى ، ألنھ یزید من التعرض للخسارة المحتملة للدائنین 

یرالمودعین إتخاذ إجراءات لحمایة ذوي المستوى المنخفض  ، ورداً على ذلك  یمكن للدائنین غ

مطالباتھم أو تقصیر شروط اإلستحقاق ، ھذه اإلجراءات یمكن أن  أنفسھم بشكل أفضل ، مثل

ابیة لمفضل الودائع ، یكون لھا آثار عمیقة على التمویل المصرفي ، ویمكن تعویض أي فوائد إیج

األجنبیة الفاشلة من أجل حمایة عمل تصنیف لمودعي المصارف الودائع الرئیسي  مفضلیمكن ل

  المودعین المحلیین ( أي ربط الممتلكات ).
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في الختام، السلطات القضائیة تنظر في تعریف تفضیالت المودع ، أو تغییر ترتیباتھا من أجل 

المزایا والعیوب في سیاق إطارھا القانوني بین زن واتفضیالت المودع الموجودة ، ویجب أن ت

 .لنظام الماليوالقضائي وھیكل ا
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 المبادئ األساسیة وتقییم اإلمتثال

 

 ) أھداف السیاسة العامة1المبدأ (

أھداف السیاسة العامة الرئیسیة ألنظمة التأمین على الودائع ھي لحمایة المودعین والمساھمة في 

عنھا علناً ، ویجب دة رسمیاً ویتم الكشف ي ، ھذه األطراف یجب أن تكون محداإلستقرار المال

 أن یعكس تصمیم نظام التأمین على الودائع أھداف السیاسة العامة للنظام.

  -المعاییر األساسیة : 

ددة بشكل رسمي واضح على أھداف السیاسة العامة لنظام التأمین على الودائع مح .1

 ، على سبیل المثال من خالل التشریعات والمستندات الداعمة للتشریع.المأل

 مین على الودائع یتفق مع أھداف السیاسة العامة للنظام.أنظام التتصمیم  .2

ھناك مراجعة لمدى تلبیة نظام التأمین على الودائع ألھداف السیاسة العامة ، ویشمل  .3

اس منتظم من قبل الھیئة اإلداریة ومراجعة ستجري على أمراجعة داخلیة ، ھذا 

ھیئة التي یكون سبیل المثال ( الخارجیة تجري بشكل دوري من قبل ھیئة خارجیة على 

في صورة حساب أو كیان مستقل مع عدم وجود تضارب في  ودائعفیھا مؤمن ال

 المصالح مثل المراجع العام ).

 ویجب أن تأخذ أي مراجعة في اإلعتبار أراء أصحاب المصلحة الرئیسیة.

فین ال تتعارض مع الھدإذا أدرجت أھداف إضافیة للسیاسة العامة والتي یجب أ .4

 .)والمساھمة في إستقرار النظام المالي -حمایة المودعین ( الرئیسیین 
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 التفویض والسلطات. )2(المبدأ 

ینبغي أن یدعم التفویض والسلطات في التأمین على الودائع أھداف السیاسة العامة ویكون 

 واضحاً ومحدداً ورسمیاً في التشریع.

 - المعاییر األساسیة :

والسلطات في التأمین على الودائع ، یجب أن یكون رسمیاً وواضحاً ومحدداً التفویض  .1

 في التشریع ومتفق مع أھداف السیاسة العامة.

التفویض یوضح أدوار ومسؤولیات مؤسسات التأمین على الودائع ومالئمتھا مع  .2

 تفویضات المشاركین في شبكات األمان األخرى.

سة التأمین على سعم تفویضھا وتمكن مؤسلطات مؤسسات التأمین على الودئع تد .3

 الودائع من تحقیق أدوارھا ومسؤولیاتھا.

 -تشمل صالحیات مؤسسات التأمین على الودائع ، ولكن ال تقتصر على : .4

 ساط وجبایة الرسوم.قتقییم وجمع األٌ  −

 نقل الودائع إلى بنك آخر. −

 تعویض المودعین المؤمن علیھم. −

مباشرة في الوقت المناسب ، على أن تكون دقیقة الحصول على المعلومات من البنوك  −

 وشاملة ومفیدة لتنفیذ صالحیاتھا.

قة وشاملة ضمن شبكة تلقي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب على أن تكون دقی −

المشاركین في شبكات األمان المعمول بھا في جھات قضائیة  مع تطبیقھااألمان و

 أخرى.

ً بالتعام − ( الوصول ل مع مؤسسة التأمین على الودائع إلمكانیة إلتزام البنوك قانونا

لقیام بذلك نیابة عن مؤسسة للمعلومات عن المودع ) واإللتجاء لشبكات األمان األخرى 

 ضمان الودائع.

 وضع المیزانیات التشغیلیة ، السیاسات ، النظم والممارسات . −

 .إبرام العقود −
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 الحكم )3(المبدأ

مكن مساءلتھا یفاف وشتدار بشكل جید ووینبغي أن تكون مؤسسة التأمین على الودائع مستقلة 

 وبمعزل عن التدخل الخارجي.

 -المعاییر األساسیة : 

العملیة وأن تكون قادرة على مؤسسة التأمین على الودائع یجب أن تكون مستقلة من الناحیة  .1

 -ذلك دون تدخل الحكومة ، و صالحیاتھال من أطراف خارجیة لتنفیذ إستخدام سلطاتھا دون التدخ

 المركزي أو أي تدخل رقابي قد یعیق اإلستقاللیة العملیة لمؤسسة التأمین على الودائع. بنكأو ال

 .سلطة أعلى للمساءلة أمام یمكن أن تقدمالھیئة اإلداریة لمؤسسة التأمین على الودائع  .2

،  المیزانیةمثل ( الموارد البشریة ،  القدراتا لدیھیجب أن تكون  ععلى الودائ مؤسسة التأمین .3

 )صالحیاتھا وتحقیق التشغیلي إستقاللھا لدعم،  الموظفین المؤھلین رواتب كافیة إلجتذاب وإستبقاء

. 

4.  ُ بما في ،  تخضع للممارسات السلیمة للحوكمةجیداً و على الودائع حكم مؤسسة التأمینیجب أن ت

على تأمین المؤسس لل الشفافیة وكشف البیانات ، الھیكل ، الرقابة الداخلیة ، أنظمةذلك المساءلة 

 الفوائد. وقعة بسببحقیقیة أو مت إحتماالت وقوع صراعات یقلل من الودائع

المعلومات  وتنشر تكشف بحیث،  ومسؤولة بطریقة شفافة تعمل على الودائع مؤسسة التأمین .5

 .أساس منتظمعلى  ألصحاب المصلحة المناسبة

 یحدد على الودائع التأمین التي تحكم األخرى ذات الصلة القوانین والسیاسات أو النظام األساسي .6

 -ما یلي : 

 ".وبصورة سلیمة الئقین" عنصرین اھم واإلدارة الھیئة اإلداریة −

) منصبھمبحكم  المعینین بإستثناءلمؤسسة التأمین على الودائع ( والرئیس الھیئة اإلداریة أعضاء −

 .ثابتة وشروط محددة یخضعون لشروط

 مؤسسة التأمین ورئیس الھیئة اإلداریة أعضاءتعیین وعزل شفافة ل تكون ھناك عملیةیجب أن  −

 من منصبھ على الودائع مؤسسة التأمین ورئیس الھیئة اإلداریة أعضاء عزلیمكن ،  على الودائع

السلوك  قواعد الداخلیة أو واللوائح القانون فيالمحددة  محددة أو فقط ألسباب فترة والیتھم خالل

 ، ولیس من دون سبب . المھني

 لقواعد السلوك شاملة وقواعدمعاییر أخالقیة عالیة یخضعون ل والموظفین الھیئة اإلداریة أعضاء −

 . أو تضارب في المصالح إحتماالت وقوع صراعات للحد من
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مؤسسة و،  تحددھا مسؤولیاتھا المدى الذي على بإنتظام على الودائع مؤسسة التأمین یتم تقییم .7

 .العادیة والخارجیةعملیات مراجعة الحسابات الداخلیة تخضع ل على الودائعالتأمین 

 ، المتوقعة بسبب الفوائدحقیقیة أو  إحتماالت وقوع صراعات تقلل من الھیئة اإلداریة تركیبة .8

 المالیة األخرى شبكات األمان ماتممثلو منظ،  اإلستقاللیة التشغیلیة من أجل الحفاظ على

 بتشكیل أغلبیة . أو كرئیس ال تخدم الھیئة اإلداریة التي تشارك في

على ،( على الودائع التأمین شؤون مع إدارة لإلشراف تعقد إجتماعات منتظمة الھیئة اإلداریة .9

 .بحسب ما تقتضیھ الضرورة ) في كثیر من األحیان وأكثر من ذلك أساس ربع سنوي
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 العالقات مع المشاركین في شبكات األمان األخرى )4(المبدأ 

 إطار رسمي یجب أن یكون ھناك،  اإلستقرار المالي والمساھمة في المودعین من أجل حمایة

 مؤسسة التأمینبین على أساس مستمر ، و،  تبادل المعلوماتنشطة ولأل وثیقالتنسیق لل  وشامل

 .األمان المالي األخرینشبكة  مشاركيو على الودائع

 -المعاییر األساسیة : 

وتصریحھا رسمیاً من خالل التشریع واللوائح جراءات اإلتنسیق و المستمر تبادل المعلومات .1

 باإلضافة إلى مذكرات التفاھم ، واإلتفاقات القانونیة ، أو مزیج منھا.

شبكات األمان ، وتبادل المعلومات بشأن سریة المعلومات على جمیع المشاركین في قواعد  طبقت .2

منع تن ، أو من خالل إتفاقیات حتى ال فیما بینھا ، حیث سریة المعلومات محمیة بموجب القانو

 .المعلومات ضمن شبكة األمان ةشاركم

، وخاصة عندما یجري إتخاذ األمان المعلومات بشكل مستمرتبادل المشاركین في شبكة  .3

  مع أخذ أعضاء البنك بعین اإلعتبار.اإلجراءات اإلشرافیة المادیة 

إتخاذ  ، یتم الدولة في نفس متعددة تعمل على الودائع مؤسسات تأمین التي توجد فیھا في الحاالت .4

  ترتیبات لتقاسم المعلومات وتنسیقھا بین مؤسسات التأمین على الودائع.
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 القضایا العابرة للحدود )5(المبدأ 

ینبغي مشاركة المعلومات والیة القضائیة علیھ في ال لبنوك األجنبیةل مادي تواجد ھناك حیث

  في الوالیة القضائیة ذات الصلة.وإجراء ترتیبات تنسیقیة بین مؤسسات التأمین على الودائع 

 -المعاییر األساسیة : 

األجنبیة على سبیل المثال  الشركات التابعة للبنوك ناك وجود مادي للبنوك األجنبیة (عندما یكون ھ .1

أو فروعھا ) حیث ینبغي مشاركة المعلومات وإجراء ترتیبات تنسیقیة بین مؤسسات التأمین على 

 الودائع ومشاركي شبكات األمان وفقاً لألحكام السریة.

 الودائع في تغطیة ھي المسؤولة عن الودائععلى  تأمینالمؤسسة  الظروف التي تكون فیھا في .2

دة ومسؤولة حالتأمین على الودائع أكثر من وا ما أن تكون مؤسساتعند أو، والیة قضائیة أجنبیة 

عن التغطیة في والیة قضائیة توجد إتفاقات ثنائیة أو متعددة األطراف لتحدید أي مؤسسة تأمین 

 ٌ  ساط التأمین ، والتوعیة العامة.قعلى الودائع ھي المسؤولة عن سداد الرسوم ، ووضع أ
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 على الودائع في التخطیط للطوارئ وإدارة األزمات المؤمن دور  )6(المبدأ 

فعال في التخطیط للطوارئ وإدارة األزمات ،  على الودائع مؤسسة التأمینیجب أن یكون دور 

والتأكد من قدرتھ على اإلستجابة بفاعلیة للخطر ، كفشل البنوك وغیرھا من األحداث ، إن 

ات الواسع وسیاسات اإلدارة ، ھي مسؤولیة مشتركة بین إستراتیجیات تطور نظام اإلستعداد لألزم

جمیع المشاركین في شبكات األمان ، وینبغي أن تكون مؤسسة الودائع عضواً في أي إطار 

المشاركین في شبكة األمان المالي ،  ضمتصال والتنسیق المستمر الذي یمؤسسي لضمان اإل

 .بنظام اإلستعداد لمواجھة األزماتالمتعلقین 

 -اییر األساسیة : المع

زمات مع الطوارئ وسیاسات إدارة األ االتلدیھا خطط فعالة لح على الودائع مؤسسة التأمین .1

 تجابة بفاعلیة للخطر كتعثر البنوك وغیرھا من األحداث.سضمان أنھا قادرة على اإل

إدارة األزمات التخطیط للطوارئ و خطط بإنتظامتختبر و تطور على الودائع مؤسسة التأمین .2

 .الخاصة بھا

 یضمالمستمر الذي  لإلتصال والتنسیق إطار مؤسسي في أي عضواً  على الودائع مؤسسة التأمین .3

 شبكات األمان ، المتعلقة باإلستعداد لمواجھة األزمات وإدارتھا. ن فيمشاركیال

التمارین المتعلقة ومحاكاة  التخطیط للطوارئ في عملیات الودائعالتأمین على مؤسسة  شاركت .4

 باإلستعداد لمواجھة األزمات وإدارتھا ویشاركھا في ذلك جمیع مشاركي شبكات األمان.

ما قبل وما بعد األزمة التي  تصاالتخطط إدارة اإل في تطویر الودائعمؤسسة التأمین على  شاركت .5

 تنطوي على جمیع مشاركي شبكات األمان ، لضمان الوعي العام.
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 العضویة  )7(المبدأ 

 العضویة في نظام التأمین على الودائع إلزامیة على جمیع البنوك .

 -المعاییر األساسیة : 

جمیع البنوك ، بما في ذلك البنوك المملوكة للدولة إلزامیة ل التأمین على الودائع نظام العضویة في .1

 یة .شرافوإ لقواعد تنظیمیة تحوطیة تخضعجمیع البنوك واضحة ) و ضمانات مع أو بدون(

ً ، وأن إنضمام أحد البنوك ال یتوافحدث اإلنضمام إل إذا .2 ق مع ى نظام ضمان ودائع منشأ حدیثا

مؤسسة خطة ذات مصداقیة یكون لل نسمح لھ بدخول النظام مطلوب أجمیع المتطلبات اإلشرافیة و

 . قصور في غضون فترة زمنیة محددة ( مثال /  سنة واحدة ) يلمعالجة أ

 . الشروط العملیة واإلطار الزمني لمنح العضویة بشكل صریح وشفاف.یتم ذكر  .3

نظام التأمین على  العضویة في منح لیست مسؤولة عن على الودائع مؤسسة التأمین إذا كانت .4

 یتم من خاللھ معقولو إطار زمني واضح اإلجراءات القانونیة أو اإلداریة حددوت،  الودائع

طلب  الكافیة حول تعطي المعلوماتمسبقاً ، و اإبالغھ أو الودائععلى  مؤسسة التأمین التشاور مع

 .ترخیص جدید الحصول على

یتم فوراً إشعار المودعین ، وإلغاء الترخیص وتسلیم رخصة للبنك العضویة  یتم إلغاء عندما .5

 وإبالغھم بإستمراریة ودائعھم حتى موعد محدد.

أحد األعضاء من قبل مؤسسة التأمین على الودائع ، الترتیبات المعمول  عضویة یتم إنھاء عندما .6

اإلنھاء بھا ، السحب الفوري لترخیص البنك من تلقي الودائع وذلك من قبل السلطة المختصة عند 

 موعد نھائي حتى الموجودة الودائع بإستمرار ضمان إلبالغھم للمودعین إشعار فوري یعطى، 

 .محدد

 

 

 

 

 

 

27 | P a g e  
 



 التغطیة_ 8المبدأ 

، التغطیة یجب أن تكون  الودائع تغطیة مستوى ونطاق تحدید بوضوح یتعین على صناع القرار

نضباط تتعرض إل الودائع كمیة كبیرة من ترك و المودعین أغلبیة كبیرة منمحدودة ، تغطیة 

نظام ل أھداف السیاسة العامة بما یتفق مع التأمین على الودائع تغطیة وینبغي أن تكونالسوق ، 

 ذات الصلة .میزات التصمیم والتأمین على الودائع 

 -المعاییر األساسیة : 

ع المؤمن علیھا في انون أو الئحة وتعكس أھداف السیاسة العامة ، \یتم التعریف بالودا بوضوح .1

 غیر مؤھلینالمودعین الودائع و نوع معین من إذا كانویشمل ھذا التعریف نطاق مستوى التغطیة 

 الودائع ، یتم تحدیده بوضوح وبسھولة وال تؤثر على سرعة التعویض.حمایة ل

 من مخاطر وذلك للتقلیل، وھي مصممة لتكون ذات مصداقیة ،  محدودة التغطیة مستوى ونطاق .2

التي تؤثر عالى  البنوك وأال تؤثر على إنظباط السوق ، یتم تعیین مستوى ونطاق التغطیة بحیث 

أن غالبیة كبیرة من المودعین عبر البنوك محمیة تماماً مع ترك نسبة كبیرة من قیمة الودائع غیر 

 معنويالخطر ال یتم تخفیفمحمیة ، وفي حالة عدم وجود نسبة كبیرة من قیمة الودائع المحمیة 

التأمین  لنظام التصمیم األخرى میزات عنبناًء على اللوائح الصارمة واِإلراف السلیم ، فضالً 

 . على الودائع

األعضاء  البنوك بالتساوي على جمیع التغطیة مستوى ونطاق على الودائع التأمین تتطبق مؤسسة .3

 .فیھا

 مؤسسة التأمین على الودائع التندمج في إعادة التأمین. .4

ً  التغطیة مستوى ونطاق مراجعةتتم  .5  تلبي لضمان أنسنوات )  5(مثال _ على األقل كل  دوریا

 التأمین على الودائع. العامة لنظام أھداف السیاسة

دمج البنوك المنفصلة التي ھي أعضاء في نفس نظام التأمین على الودائع ، یتمتع حالة في  .6

لى أٌصى حد للتغطیة ) لكل من البنوك لفترة المودعون من البنوك المندمجة بتغطیة منفصلة تصل إ

محدودة ، والمعلن عنھا كما عرف في القانون والالئحة ، یجب أن تحمل البنوك المدمجة إخطار 

المودعین المتضررین ، بما في ذلك إطرعھم على التاریخ الذي سوف تنتھي فیھ التغطیة 

  المنفصلة.

 التغطیة . أثیر علىت الدیھ لیس المودعین أو جنسیة وضع اإلقامة .7
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أي  الوالیة الوطنیة ، في نفس تعمل على ودائع مؤسسات تأمینعدة  التي توجد فیھا في الحاالتو .8

ائیة ال تؤثر سلباً على فعالقیة داخل تلك الوالیة القض البنوك العاملة عبر في التغطیة اختالفات

 نظام التأمین على الودائع اإلجمالیة واإلستقرار المالي.

 عمالت األجنبیة إذا تم إستخدامھا على نطاق واسع في الوالیة القضائیة.ضمان الودائع بالیتم  .9

 شاملال ضمانالمن  نتقاللإل ذات مصداقیة ، ھناك خطةالتغطیة الكاملة  وجدالتي ت الحاالت في .10

 - :  ویشمل ذلكإلى التغطیة المحدودة ، 

الذي أجري قبل بدء الوالیة القضائیة ،  النظام الماليبما لھ من تأثیر على  االقتصادیة البیئة تقییم −

 تغطیة محدودة .لمن ضمانة كاملة 

تكون متسقة مع حالة التمویل المالي ، واللوائح اإلحتیاطیة ،  التغطیة المحدودة التحول إلى وتیرة −

 واإلفصاح. المحاسبیةاألنظمة وواإلشراف ، واإلطار القانوني ، والقضائي ، 

عملیة ل السلبي فعل الجمھور ةرد للتخفیف من االتصال الفعالة لدیھا استراتیجیات صناع القرار −

 االنتقال.

 خفض التكامل اإلقلیمي ، قرار سیاسة، أو  حركة رؤوس األموال عال من مستوى عند وجود −

یأخذ في اإلعتبار مستویات الحمایة المختلفة للوالیة القضائیة والسیاسات ذات حدود التغطیة ، 

 ة.الصل
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 ستخدامات األموالمصادر وإ_ 9المبدأ 

یجب أن توفر مؤسسة التأمین على الودائع األموال المتحة وجمیع آلیات التمویل الالزمة لضمان 

التعویض الفوري لمطالبات المودعین ، بما في ذلك ترتیبات تمویل السیولة المضمونة على أن تقع 

 الودائع على البنوك. علىالمسؤولیة عن دفع تكلفة التأمین 

 -المعاییر األساسیة : 

ً بوضوح في  .1 یتم توفیر التمویل لنضام التأمبن على الوداشع على نحو مسبق ، ویكون معرفا

 القوانین أو اللوائح.

 .البنوك األعضاء من مسؤولیة  نظام التأمین على الودائع تمویل .2

البدء في إنشاء مؤسسة تأمین على الودائع یسمح لھا بقبول ھبات أو مساعدات من قبل الحكومة أو  .3

قبل أي جھة أخرى ( المنظمات الدولیة المانحة ، ویجب أن یتم سدادھا بالكامل للجھة المانحة 

 حیث لھا األولویة ).

و تكون  ترتیبال ما قبل مصادربما في ذلك ،  التأمین على الودائع لنظام التمویل الطارئ ترتیبات .4

 مصادر قانون أو الئحة ، ویمكن أن تشمل صراحة على في وترد،  السیولة لتمویلمضمونة 

قتراض من اإل ستخدامإذا تم إ،  اإلقتراض من السوق أو مع الحكومة ، البنك المركزي تمویل

ً لتمویل السیولة الطارئة  تمی،  المصدر الوحید  بإعتبارھا لیس  السوق  وضع الترتیبات مقدما

 لضمان الحصول علیھا في الوقت المناسب.

 -: یجب مراعاة اآلتي  تأمین على الودائعال مؤسسات إنشاء عند .5

 معاییر واضحة وشفافة وتخضع لمراجعة دوریة.على  المستھدف التمویلحجم  یتم تحدید •

 .المستھدف التمویلحجم  لتحقیق معقولتحدید إطار زمني  •

 : على النحو التالي : أموالھا وإدارة السلیم اإلستثمار ة عنھي المسؤول على الودائع مؤسسة التأمین .6

 . السیولة  وصیانة رأسمال الحفاظ على •

 لتوفیر الرقابة الداخلیة والتنبأ بالإلنذار المبكر.،  كافیة وإجراءات إدارة المخاطر أن سیاسات •

مؤسسة الودائع تمثثل ،  البنك المركزي في یمكنھا إیداع األموال الودائععلى  مؤسسة التأمین .7

  لقواعد الحد من اإلستثمارات الكبیرة في البنوك.

عندما یكون مؤسسة التأمین على الودئاع لیس لھا سلكة في إتخاذ القرار ، ولكن لدیھا خیار ضمن  .8

للمؤسسات األعضاء األخرى غیر التصفیة اإلطار القانوني بإستخدام أموالھا من أجل إیجاد حل 

 في مثل ھذه الحاالت یتم إستیفاء الشروط التالیة :
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 یتم إعالم المؤمن على الودائع وإشراكھ في عملیة صنع القرار. •

عند إستخدام أموال امؤسسة الوداشع یجب أن یتم توضیحھا وتوثیقھا ، ویتم تحدیدھا بشكل واضح  •

 ورسمي.

ن خالل عملیة تسویة أخرى غیر التصفیة ، وأن تكون تلك النتائج فعالة عندما یتم تسویة بنك م •

قابلة للتحلیل وإعادة الھیكلة مما یحد من تعرض مؤمن الودائع من المساھمة في تمویل إضافي 

 فیما یتعلق بنفس اإللتزام.

غ المتوقع مؤمن الودائع من المباللتي أتفق علیھا ي التكالیف تكون محدودة بالكمیة االمساھمات ف •

 إستردادھا من التصفیة.

ً مالم یتم تخفیض مصالح خملة  • المساھمات ال تستخدم إلعادة رسملة مؤسسات تم حلھا مسبقا

األسھم إألى صفر وغیر المؤمن علیھم والدائنین غیر مضمونین یخضعون إلى الخسائر بالتساوي 

 وفقاً لألولیوة المطالبة القانونیة.

 دائع تخضع لعملیة تدقیق مستقلة ویتم إبالغ مؤمن الودائع بالنتائج .إستخدام أموال المؤمن الو •

 یع اإلجراءات المتعلقة بأموال مؤمن الودائع تخضع للمراجعة السابقة.جم •
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 _ الوعي العام 10المبدأ 

على  العامة یكون فمن الضروري أن،  اإلستقرار المالي والمساھمة في المودعین من أجل حمایة

 حول اٍألس الجاریة عن فوائد ومحددات التأمین على الودائع. بشكل مستمر علم

 -المعاییر األساسیة : 

،  في نظام التأمین على الودائع الوعي العام ھي المسؤولة عن تعزیز على الودائع مؤسسة التأمین .1

 شاملة. برامج اإلتصال كجزء من بشكل مستمر وسائل االتصال بإستخدام مجموعة متنوعة من

في حالة اإلنھیار للبنك ، یجب على مؤسسة التأمین على الودائع إبالغ المودعین بطرقة مناسبة  .2

وكما ھو موضح في القانون عبر وسائل اإلعالن ، مثل النشرات الصحفیة ، إعالنات مطبوعة ، 

محدداً على مواقع الشبكة ، مواقع الشبكة العنكبوتیة ، ووسائل اإلعالم األخرى ، ویكون اإلبالغ 

 النحو التالي :  

  ، سیتم حصول المودعین على ودائعھم. ، ومتى أین ، وكیف −

 الدفع . من أجل الحصول على یجب أن توفر أو المؤمن علیھ المودع معلومات −

 وإذا تم القیام بدفع مقدم أو قسط. −

یر المؤمن علیھم أي مودع أموالھ واإلجراءات التي بھا یستطیع المودعین غ أموال أي ما إذا سیفقد −

 یمكن أن یحولوا مطالباتھم إألى المصفي لیشملھا الضمان عن نسبتھم الغیر مؤمنة.

 :  حول ما یلي نقل المعلومات أو أنشطة الوعي العام برنامج .3

أنوع من أنواع الوسائل المالیة والمودعین الذین یغطیھم التأمین على الودائع  نطاق العمل  مثال (  −

 م )واللذین ال یغطیھ

 بالبنوك األعضاء وكیفیة تحدیدھا. قائمة −

 حدود تغطیة تأمین الودیعة. −

 .وكیل أو مندوب مؤمن الودیعةمعلومات أخرى ، مثل  −

مع  وبما یتفق ) محددة بوضوح مستویات التوعیة المستھدفة (العامة  مثال  برنامج التوعیة أھداف .4

 نظام التأمین على الودائع. السیاسة العامة أھداف

مؤمن الودیعة إستراتیجیة طویلة المدى لتفي بأھداف التوعیة العامة وتوزیع المیزانیة یضع  .5

 للتأسیس واإلحتفاظ بالمستوى المستھدف من التوعیة العامة عن تأمین الودیعة

 لضمان األخرى شبكات األمانفي  والمشاركین البنوك بشكل وثیق مع على الودائع المؤمن یعمل .6

على األسس الجاریة ، ویطلب القانون  الوعي وزیادة للمودعین ت المقدمةالمعلومادقة اإلتساق و
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واللوائح من المصارف تقدیم المعلومات حول التأمین على الودائع في الشكل واللغة التي تحددھا 

 مؤسسة التأمین على الودائع 

منتظم سیراقب مؤمن الودیعة بشكل أساسي ، نشاطات التوعیة العامة ، ویعد ویجھز ، بشكل  .7

 التقییم المستقل لفعالیة نشاطاتھ ، وبرنامج التوعیة العامة الخاص بھ

المودعون في الوالیة القضائیة والمتأثرون بترتیبات الصیرفة عبر الحدود والتي تم إنشائھا عبر  .8

فروع المصارف األجنبیة أو توابعھا الفرعیة ، سیتم تزویدھم بالمعلومات الواضحة عن وجود 

 .مؤمن الودیعة مسؤوالً عن إعادة األموال بصورة قانونیة وعن حدود ونطاق التغطیةوتحدید أن 
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 _ الحمایة القانونیة 11المبدأ 

، یجب أن تكون لھم الحمایة التامة  ن مؤمن الودیعة واألفراد الذین یعملون معا حالیا وفى السابقإ

ى القضائیة واإلدعاء والقضایا األخرى لقراراتھم من المسؤولیة القانونیة والتي تنشأ من الدعاو

وتصرفاتھم أو اإلھمال بحسن نیھ أثناء قیامھم بكافة مھامھم على أن تكون الحمایة القانونیة معرفة 

 في التشریعات.

 -المعاییر األساسیة : 

والسابقون إن الحمایة القانونیة المحددة فى التشریعات مقدمة الى مؤمن الودیعة ومدرائھ الحالیون  -1

ومسئولیھ وموظفیھ وأى فرد إستخدمھ أو إستبقاه مؤمن الودیعة حالیا او فى السابق ، عن 

 القرارات المتخذة واألفعال أو اإلھمال بحسن النیة للقیام بكافة مھامھم .

الحمایة القانونیة تستبعد األضرار واألحكام األخرى ضد ھوالء األفراد وتكالیف تغطیتھا ،  -2

یف المحاماة والدفاع التى یتم التعرض لھا  ( ولیس إستعادة المصروفات فقط بعد متضمنة تكال

 الدفاع الناجح ) 

إن سیاسات التشغیل وإجراءات مؤمن الودیعة تتطلب حمایة قانونیة لألفراد لكشف تضارب  -3

ھم المصالح الحقیقي والمنظور والتمسك بالقوانین ذات الصلة الوثیقة بالسلوك واإلدارة لضمان أن

 مسئولون وعرضة للمحاسبة .  

إن الحمایة القانونیة التمنع المودعین أو األفراد ، المدعیین ، أو المصارف من عمل مبادرات  -4

قانونیة لتصرفات أو إھمال مؤمن الودیعة بصورة عامة او فى إجراءات المراجعة اإلداریة  مثال 

 ( التصرفات المدنیة ).
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 البنوك فشل في الخطأ طرافاأل التعامل مع_ 12المبدأ 

یجب تزوید مؤمن الودیعة أو السلطات األخرى ذات الصلة بسلطة تمكنھا من اإلصآلح القانوني 

 .لمصرففي إفالس وتضرر الالفراد الدین تسببوا 

 -المعاییر األساسیة : 

 –المدراء  –ان إدارة األطراف المسؤولة والمرتبطة بقصور وإفالس المصرف ( المسئولین  .1

 –المالكین ) عالوة على إدارة األطراف ذو الصلة أو مقدمى الخدمات المھنیة مثال ( المراجعین 

المحامین ومقیمي األصول ) سیخضعون للبحث والتحري ، إن البحث والتحري عن  –المحاسبیین 

المشرف أو  –إدارة ھؤالء األطراف یجب أن یقوم بھ واحد أو اكثر من مما یلى (مؤمن الودیعة 

لسلطة التنظیمیة أو سلطات البحث الجنائي أو أى أجھزة ضبط أو أى أجھزة مھنیة . حسب ا

 المطبق) .

ستتخذ السلطات ذات الصلة الخطوات الوثیقة المناسبة لتعقب ھؤالء األطراف المحددین كمتھمین  .2

عن إفالس وقصور المصرف ، إن األطراف المتھمین سیخضعون للعقاب أو اإلصالح ، والعقاب 

و اإلصالح سیشمل اإلجراءات  التأدیبیة على المستوى المھني والشخصي ( متضمنة الغرامات أ

 والعقوبات) والمالحقة القضائیة والجنائیة والدعاوى المدنیة عن األضرار . 

إن مؤمن الودیعة  أو السلطات المختصة األخرى لدیھا سیاسات أو إجراءات لضمان أن المطلعین  .3

ومقدمي الخدمات المھنیة الذین یعملون لدى المصرف الذى أفلس قد تم  واألطراف ذات الصلة

  التحري عنھم بطریقة مناسبة عن األعمال الخاطئة وعن إتھامھم بإفالس المصرف .
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 _ الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب 13المبدأ 

یجب أن یكون مؤمن الودیعة جزء من إطار العمل داخل شبكة األمن المالي التى تقدم اإلكتشاف 

المبكر والتدخل فى الوقت المناسب فى المصارف المتعثرة ، على أن یوفر اإلطار العام للتدخل 

ر قبل أن یصبح البنك غیر قادر على اإلستمرار ، وذلك لحمایة المودعین والمساھمة في اإلستقرا

 المالي. 

 -المعاییر األساسیة : 

إن مؤمن الودیعة ھو جزء فعال في إطار العمل داخل شبكة األمن المالي والتى تقدم الكشف  .1

المبكر والتدخل فى الوقت المناسب فى البنوك التى بھا مشاكل مالیة قبل ان یصبح البنك غیر قادر 

 على اإلستمرار. 

 كل منھا في أداء أدوار والقدرة على ستقاللیة التشغیلیةاإل لدیھم شبكات األمانفي  المشاركون .2

 التدخل في الوقت المناسب.و الكشف المبكر إطار

یتضمن إطار العمل مجموعة معاییر كمیة ونوعیة معرفة بوضوح والتى تستخدم إلحداث التدخل  .3

 -فى الوقت المناسب أو األعمال التصحیحیة  والمعاییر ھي :

 أو الالئحة أو اإلتفاقیات. قانونال في بوضوح معرفة •

تتضمن مؤشرات السالمة والصحة مثال ( رأس مال المؤسسة ، ونوعیة األصول ، واإلدارة ،  •

 واألرباح  ، والسیولة  ، والحساسیة لمخاطر السوق ) .

 فاء الطابع الرسمي لھذه المراجعة.تتم المراجعة دوریاً ، وإض •
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 _ فشل عملیة الحل14المبدأ 

یمكن نظام حل اإلفالس الفعال مؤمن الودیعة من تقدیم الحمایة للمودعین والمساھمة فى یجب أن 

 اإلستقرار المالي ، ویجب أن یشمل إطار العمل القانوني على نظام حل خاص .

 -المعاییر األساسیة : 

تى إن مؤمن الودیعة یمتلك اإلستقالل فى التشغیل والمصادر الكافیة لممارسة سلطات القرار وال .1

 تتوافق مع والیتھا  .

یضمن نظام إصدار القرار والحل أن كافة المصارف قابلة للحلول عبر نطاق عریض من  .2

 السلطات والخیارات . 

وأینما یكون ھنالك مشتركین متعددین فى  شبكة األمن المالي مسئولون عن الحل وإصدار القرار  .3

المشتركین ، بالتقسیم الواضح لألھداف ،  ، إن إطار العمل القانوني یزود الوكالء وسلطات ھوالء

 وعدم وجود ثغرات فى المواد وتداخالت أو عدم المطابقة ویتم وضع ترتیبات واضحة  للتنسیق .

إن إجراءات حمایة المودعین والحل  لیست مقتصرة على إسترداد أموال المودعین فقط ، إن  .4

مصممة للمساعدة فى  الحفاظ على  سلطات صنع القرار والحل لدیھا أدوات قرار وحلول فعالة

الھامة لحل المصرف ، وھذه تتضمن ولكن التقتصر على السلطة إلستبدال وإحالة  وظائفال

اإلدارة العلیا وإنھاء العقود نقل وبیع األصول والمطلوبات وكتابة وتحویل الدیون للعدالة أو إنشاء 

 مؤسسة جسریھ مؤقتة . 

دة تسمح بأن یكون الحل بطریقة مرنة وبأقل التكالیف مقارنة واحد أو أكثر من طرق الحل الموجو .5

 بالمتوقع فى شبكة تصفیة اإلسترداد المتوقع .

تتبع إجراءات الحل ھیكل للدائنین والذى یتم فیھ ضمان أن الودائع محمیة من الخسارة المشتركة   .6

 وأن حاملي األسھم یأخذون الخسائر االولى .

 مودعین على أساس جنسیاتھم أو أماكن إقامتھم .إن نظام الحل ال یمیز بین ال .7

إن نظام الحل معزول ضد القضایا القانونیة التى تھدف ، عند تحول أو إنقالب القرارات التى  .8

تتعلق بحل المصارف الغیر صالحة ، لیس ھنالك تحول أو إنقالب فى قرارات المحكمة تلك ان 

 لى التعویض المالي . المعالجة القانونیة للمبادرات الناجحة مقتصرة ع

یحتفظ بنظام الحل لفترة قصیرة بقدر اإلمكان ،  مابین فقدان المودعین إمكانیة الوصول ألموالھم  .9

 وتنفیذ خیار الحل الذى تم إختیاره ، مثال ( إستعادة المودعین ألموالھم) .
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 _ تعویض المودعین15المبدأ 

یجب ان تسترد منظومة تامین الودیعة األموال المؤمنة للمودعین فى الحال ، من اجل اإلسھام فى 

االستقرار المالي . ویجب ان یكون ھنالك إحداث واضح وحاسم الستعادة أموال المودعین 

 المؤمنین 

 -المعاییر األساسیة :

نین فى غضون سبعة أیام عمل ، إن مؤمن الودیعة قادر على إستعادة أموال معظم المودعین المؤم .1

وإذا لم یفى مؤمن الودیعة حالیا بھذا التوقیت ، ان مؤمن الودیعة لدیھ خطة معتمدة بدیلة لعمل ذلك 

. 

 -لكى تكون خطة إعادة األموال معتمدة یجب أن : .2

 تكون لھا إطار زمني واضح للتنفیذ  مثال ( فى غضون سنتین) . •

الصلة واللوائح والمنظومات والعملیات  مثال ( أدوات  یجب أن تكون مدعومة بالقوانین ذات •

 التدخل والحل) .

 أن یكون لھا معطیات واضحة ویمكن قیاسھا  . •

فى األوضاع التي یتم فیھا إحداث إسترداد األموال وربما یكون ھنالك تأخر ممدد فى إستعادة  .3

 ت عند الطوارئ.األموال یجب على مؤمن الودیعة إن یدفع دفعات مقدمة جزئیة على فترا

 -من أجل تزوید المودعین بإمكانیة الوصول العاجل ألموالھم یجب على مؤمن الودیعة : .4

الدخول على سجالت المودعین فى كافة األوقات والتى تتضمن السلطة للطلب من المصارف ان  •

تحتفظ بمعلومات المودعین فى نماذج یقررھا ویحددھا مؤمن الودیعة من اجل تعجیل إعادة 

 موال للمودعین المؤمنین . األ

ان یكون لدیھ السلطة للتعھد بعمل فحص مقدم او تمھیدي ( مثل : على الموقع وبصورة مستقلة او  •

باالنضمام مع سلطات اإلشراف ) على موثوقیة وجدارة سجالت المودعین ویجب ان یقوم بعمل 

كانیاتھا إلصدار وعمل تلك اختبار لمنظومة تكنولوجیا المعلومات للمؤسسة والبیانات لضمان إم

 السجالت . 

 ان یكون لدیھ مدى من خیارات استعادة األموال . •

 -إن لمؤمن الودیعة القدرة والسلطة لتنفیذ والقیام فى الحال بعملیة استرداد األموال ، متضمنة : .5

 المصادر المناسبة والموظفین المدربین ( فى المكاتب او المقاولون ) والذین یكرسون جھودھم •

 بأداء مھام استعادة األموال ومدعومین بالوثائق او األدوات التى تتعلق باستعادة األموال .
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 منظومة المعلومات لعمل معلومات المودعین بطریقة منتظمة ودقیقة . •

 النشاطات ما قبل وبعد اإلقفال المحددة فى مستندات اإلقفال او أدواتھ . •

متضمنة البرامج التمثیلیة عن إقفال المصرف مع سلطات سیناریو التخطیط والبرامج التمثیلیة  •

 اإلشراف والحل .

یتم عمل مراجعة تلى إخفاق المصرف مثال ( تحلیل العملیة بعد إكمالھا) لتحدید وتحلیل عناصر  .6

 العملیات المطلوبة ( متضمنة إجراءات الحل أینما تكون قابلة للتطبیق أو غیر قابلة ) .

لمراجعة الدوریة لعملیات الحل للتأكد من القیام بالضبط والمراقبة یكلف طرف مستقل یتولى ا .7

 الداخلیة .

إذا تم وضع الودائع المؤمنة مقابل مطالبات المستحقات الماضیة  مثال (خدمات الدیون  .8

والمتأخرات) أو طلبات قروض مستحقة الدفع ، إن ذلك الطلب ھو مؤقت والیؤخر تعجیل إعادة 

 ستقرار المالي .لمؤمنین تقویض وعدم ثبات اإلادفع مطالبات المودعین 

خالصة ، قد تم فاقیات وترتیبات العمل والتى تتعلق بمصفى ووكاالت منظومة التسویة والمإن إت .9

 ن بنود العبور قد تم التعامل معھا بطریقة مناسبة وثابتة وفى الزمن المناسب .القیام بھا لضمان أ

ً ن مؤمن الودیعة لیس لدیھ فى حالة أ .10 بالقانون واللوائح  السلطة كمصفى ، یكون المصفى ملزما

 لتعاون مع مؤمن الودیعة لتسھیل عملیات الحل . ا
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 المبالغ المستردة_ 16المبدأ 

ً القانون لھ الحق فى إستعادة مطالباتھ مؤمن الودیعة وفق   القانوني. للدائنلتسلسل الھرمي ل وفقا

 -المعاییر األساسیة : 

مؤمن الودیعة فى عملیات اإلستعادة  قد تم تعریفھ بوضوح فى القانون ، ویتم تعریف إن دور  .1

 خر.ل دائن محل أبإحالعلى أنھ دائن  للمصرف المفلس  مؤمن الودیعة بصورة واضحة

إن لمؤمن الودیعة حقوق على األقل مثل الدائن ، أو وضع المودع فى المعاملة القانونیة للممتلكات  .2

 ة للمصرف الذى أفلس .وللحقوق العینی

أن مؤمن الودیعة ، بصفتھ كدائن ، لدیھ الحقوق فى الوصول الى المعلومات من المصفي ، لذلك  .3

 یمكنھ مراقبة عملیات التصفیة .

فى طرق اإلستعادة وإدارة أصولھ سیتم توجیھھا  إدارة وطرح أصول المصرف الذى أخفقإن  .4

 بإعتبارات إقتصادیة وتجاریة .

بكة األمان المالي اآلخرون د الذین یعملون نیابة عن مؤمن الودیعة ، ومشتركي شالء األفراھؤ .5

 بشراءالخدمات المھنیة للطرف الثالث والذین یقدمون خدمات الحل غیر مسموح لھم  ومقدمي

 األصول من المصفى .
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 1الملحق 

 تقییم اإلمتثال ألنظمة تأمین فعالة

 

 واإلرشاد والنموذج لتقییم اإلمتثال  وشكل وھیئة تقریر التقییم .یقدم ھذا الملحق الدلیل 

 تقییم اإلمتثال 

إن الھدف الجوھري للتقییم یجب أن یكون لتقییم الخضوع للمبادئ األساسیة بعد وضع المالمح 

والسمات المؤسسیة والقانونیة والتركیبیة القومیة فى الحسبان ، لمنظومة تامین  الودیعة لكل 

قضائي. ویجب ان یراجع التقییم مدى فعالیة نظام التأمین على الودائع ، وبالمقابل ھو سلطان 

لتقییم مؤمن الودیعة فقط ، وعند عمل ذلك ، سیحدد التقییم قوة وأحكام نظام التأمین على الودائع  

وطبیعتھا وأي ضعف فیھا ، ومن الضروري ان یكون التقییم وسیلة  لوضع النھایة ولیس ھو 

ف فى حد ذاتھ . یجب ان تساعد عملیة التقییم مؤمن الودیعة وصانعي السیاسة لوضع الھد

عالمات وإشارات على منظومة تامین الودیعة مقابل المبادئ األساسیة للحكم على الكیفیة الجیدة 

التى بھا تفى المنظومة بأھداف السیاسة العامة لھا . وان التقییم بدوره یمكن ان یساعد أیضا 

لودیعة وصانعو السیاسة فى عمل تحسینات لمنظومة تامین الودیعة وشبكة األمن المالي مؤمن ا

 ، اذا استلزم ذلك .

تقترح المنھجیة مجموعة من المعاییر األساسیة لكل مبدأ أساسي ،  والمعاییر األساسیة ھى 

خارجیة یتبع العناصر الوحیدة التى یمكن قیاس اإلمتثال التام لھا ، إن التقییم بواسطة أطراف 

 -خمسة مقاییس أو مراحل تتدرج كما یلى :

 التوافق : عندما یتم اإلیفاء بالمعاییر األساسیة من غیر أي قصور أو خلل . •

التوافق بصورة عامة : عندما یتم مالحظة أوجھ القصور الثانویة فقط وأن السلطات  •

 تستطیع ان تنفذ الخضوع التام ضمن اإلطار الزمني المقرر .

 لتوافق المادي : أوجھ خلل كبیرة حیث الیمكن عالجھا بسھولة . عدم ا •

 عدم التوافق : لیس ھنالك تنفیذ حقیقي ودائم للمبادئ األساسیة  •

لیس ھنالك تطبیق : الیعتبر بأنھ یمنح المالمح المؤسسیة والقانونیة والتركیبیة لنظام التأمین  •

 على الودائع . 
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یح وإن المبادئ األساسیة یمكن اإلیفاء بھا بطرق مختلفة ، إن التدرج لیس بالعلم الدقیق والصح

إن معیار التقییم یجب ان الینظر لھ كمنھج مرجعي للخضوع ولكن كممارسة للجودة ، إن عدد 

معاییر الخضوع والتفسیر الذى یجب أن یصاحب كل معیار یجب قیاسھ فى عملیات اإلحراز 

یار یحمل نفس القیاس ،  ومن الضروري أن والتسجیل لكل مبدا أساسي ، ولكن  لیس كل مع

یتلقى المقیمون التدریب على التطبیقات الثابتة والمتسقة للمنھجیة ،  إن المبادئ األساسیة ھى 

عالمات لممارسة التأمین الفعال على الودائع ، وعند تنفیذھا سیحتاج مؤمني الودیعة وصانعي 

 لمحددة فى الحسبان . السیاسة لوضع عوامل سلطات السلطات القضائیة  ا

یجب أن یھتم المقیمون إھتماماً عن كثب وبدقة بیئة التشغیل وأن یضمنوا أرائھم عن الفجوات 

وجوانب الضعف فى البیئة واألعمال التى یمكن ان یقوم بھا صانعي السیاسة للتخفیف من حده 

من تلك المبادئ  جوانب الضعف ، ان تقییم الخضوع للقواعد األساسیة الفردیة یمكن ان یرفع

األساسیة والتى یمكن ان تكون متأثرة جوھریا بأحوال خارجیة تعتبر ضعیفة ، ھناك عوامل 

وضروف محددة في بعض الوالیات القضائیة  تؤثر في بنیة التأمین على نظام الودائع ، على 

بدال عن الرغم من ذلك ، یجب الیتعھد المقیمون بعمل تقییم الخضوع لبیئة التشغیل نفسھا . و

ذلك ، أینما یكون ذلك ممكنا ، یجب ان یعتمد المقیمون على نتائج التقاریر الحدیثة لبرنامج تقییم 

القطاع المالى للمصارف العالمیة و صندوق النقد العالمي والمراجعات المناظرة لجھاز الخدمات 

 المالیة  .

لسلطات لتزویدھم بتحدیث اى إذا لم یتم عمل التقاریر حدیثا ، یمكن ان یطلب المقیمون من ا

تغییرات منذ تقریر برنامج تقییم القطاع المالى السابق .واذا لم یتوفر ھذا التقریر المشروط 

مسبقا ، یجب ان یخصص وینقل المقیمون معلومات غیر كافیة تصنف وتقدر  مراجعة بیئة 

خطة العمل المرتبطة التشغیل . یجب ان التكون التوصیات التى  تتعلق ببیئة التشغیل جزء من 

بتقییم المبادئ األساسیة ، ولكن یجب ان تكون مضمنة فى توصیات عامة أخرى لدعم نظام 

 التأمین على الودائع .  

من أجل مساعدة المقیمون فى تفسیر المنھجیة وتعریف المبادئ األساسیة والتى یمكن تطبیقھا أو 

أمین على الودائع  ، تم إصدار " كتیب دلیل الیمكن تطبیقھا على كافة أنواع ترتیبات أنظمة الت

ومرشد المقیمون" ، ویتضمن ھذا الكتیب الدلیل الداعم لمساعدة المقیمون فى تطبیق المعاییر 

لبنیات وأوضاع السلطات القضائیة  المحددة ، وسیتم تحدیث ھذا الكتیب دوریاً لإلستفادة من 

 ییم واإلمتثال. الخبرات والدروس التي تم تعلمھا المتعلقة بالتق
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 إستخدام المنھجیة

یمكن إستخدام المنھجیة فى  سیاقات متعددة : أ) التقییم الذاتي الذى ینفذه المؤمن ب) تقییم 

المصارف العالمیة وصندوق النقد العالمي لجودة منظومة تامین الودائع ، مثال فى سیاق برنامج 

نشئة فى تقییم القطاع المالي او مشاریع المساعدة الفنیة . ت) المراجعات النظیرة ، مثل تلك الم

داخل اللجان اإلقلیمیة للمنظمة الدولیة لضامني الودائع أو من خالل عملیات المراجعة النظیرة 

لجھاز الخدمات المالیة .ث) المراجعات التى تم إنشاءھا بواسطة طرف ثالث خاصة مثل 

لمبادئ الشركات اإلستشاریة  ، ستكون المنظمة الدولیة لضامني الودائع عامالً قعاالً في تفسیر ا

 األساسیة وتقدیم التدریب ویتضمن ذلك اإلرشاد والتوجیھ أثناء عملیات التقییم. 

، أسست المنظمة الدولیة لضامني الودائع برنامج المساعدة الفنیة للتقییم الذاتى  2013فى عام 

تى لتمكین السلطات القضائیة  من طلب المراجعة المستقلة فى المواقع وتفعیل نتائج تقییمھم الذا

بواسطة فریق من خبراء المنظمة الدولیة لضامني الودائع ، وذلك التقییم الموضوعي والھادف 

 سیكون مساعداً للسلطات القضائیة فى اإلعداد لمراجعات برنامج تقییم القطاع المالي التالي .

یذ سواء أنشئ التقییم الذاتي بواسطة مؤمن الودیعة او طرف خارجي ، یجب ان یتم القیام بتنف

التقییم الھادف للخضوع للمبادئ األساسیة بواسطة أطراف مؤھلة ولدیھا وجھات نظر مختلفة 

للعملیة ، ومن المفید ان یكون األطراف أشخاص مؤھلین بطریقة مناسبة ، متضمنا األفراد ذوى 

 الخبرة العملیة فى منظومة تامین الودیعة  والتعامل مع إفالس المصارف   .

ل لمنظومة تامین الودیعة یستلزم أیضا التعاون الحقیقي والصادق مع كافة إن التقییم العاد

مبدأ أساسي یتطلب قیاس حاكم لعناصر  16السلطات ذات الصلة الوثیقة . ان عملیة تقییم عدد 

متعددة  ، والتى یمكن ان یقدمھا فقط مقیمون مؤھلین بخبرة عملیة ومختصة . الحد الذى یتطلب 

قانون ومحاسبة فى تفسیر الخضوع للقواعد األساسیة ویجب عمل تلك فیھ التقییم خبراء 

التفسیرات القانونیة والمحاسبیة فیما یتصل ببنیة وتركیبة المحاسبة والتشریعات للسلطات 

القضائیة المختصة  . ویجب ان یكون التقییم شامل وبالعمق الكافي للسماح بالحكم عن ما اذا تم 

فى الممارسة ، لیس فقط نظریا .وبصورة مماثلة ، یجب ان تكون اإلیفاء الكامل بالمعاییر 

القوانین واللوائح كافیة فى النطاق والعمق . ویجب ان یكون ھنالك التنفیذ الفعال والخضوع لتلك 

القوانین واللوائح من طرف المنظمین والمشرفین ومؤمن الودیعة . أخیرا ، یجب تأسیس  تقییم 

على األعمال الحالیة فى المجاالت المشابھة مثل برنامج تقییم القطاع الخضوع للقواعد األساسیة 

 المالى  .  
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 تقریر التقییم 

   -یجب ان یتضمن تقریر التقییم مایلى :

القسم العام الذى یقدم المعلومات الكافیة عن التقییم المنشأ ، متضمنا المعلومات عن  −

 إنشاء التقییم .المؤسسة والتي تم تقییمھا والسیاق الذى فیھ تم 

 قسم عن المعلومات والمنھجیة التى أستخدمت فى التقییم . −

 نظرة شاملة عن وضع اإلقتصاد الكلى والتأسیسى وتركیبة وبنیة السوق . −

 مراجعة بیئة التشغیل لنظام ضمان ودائع فعال.  −

 ) .1جدول الخضوع ملخصاً لنتائج التقییم (الجدول  −

المبدأ تلو المبدأ عن األعمال  -التوصیات عن المبادئ  خطة العمل الموصى بھا والتى تقدم −

 ).2واإلجراءت لتطویر نظام التأمین على الوداشع  وممارستھ (الجدول 

مبدأ تلو المبدأ یقدم وصف المنظومة مع اإلشارة الى قواعد  -إن التقییم المفصل للمبادئ  −

 ).3خاصة ، أقسام التدرج أو التقییم والتعلیق (الجدول 

 ن تعلیقات السلطات .قسم ع −
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 تقییم الخضوع وملخص الجداول

 )1الجدول (

 ملخص اإلمتثال  للمبادئ األساسیة لمنظمة ضمان الودائع لنظام ضمان ودائع فعال. 

 التقییم المفصل  

 مالحظات التدرج / المرحلة المبدأ األساسي

 )1المبدأ األساسي  (
المادى ، توافق، توافق عام ، عدم التوافق 

 عدم التوافق ، غیر مطبق
 

إعادة لكل المبادئ 

 ) 16اساسیة (

توافق، توافق عام ، عدم التوافق المادى ، 

 عدم التوافق ، غیر مطبق
 

 

 )2الجدول (

خطة األعمال الموصى بھا لتحسین الخضوع للمبادئ األساسیة للمنظمة الدولیة لذامني الودائع 

 لتأمین اموال المودعین في نظام ضمان ودائع فعال. 

 األعمال الموصى بھا المبدأ

 المسار المقترح لألعمال  –وصف الخلل  1المبدأ األساسي 

 المقترح لألعمالالمسار   –وصف الخلل  2المبدأ االساسي 

إعادة كافة المبادئ 

مع األعمال الموصى 

 بھا

 المسار المقترح لألعمال  –وصف الخلل 
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 )3الجدول (

 المبادئ األساسیة  لنظام ضمان ودائع فعال.

 جدول التقییم التفصیلى

 حرفیاً ) 1) : ( إعادة نص المبدأ األساسى 1المبدأ األساسى (

   الوصف

 التقییم

توافق عام ، عدم التوافق المادى ، توافق ، 

  عدم التوافق ، غیر مطبق

   المالحظات

  لكل معیار أساسي 

   الوصف

 التقییم

توافق ، توافق عام ، عدم التوافق المادي ، 

  عدم التوافق ، غیر مطبق

   المالحظات

إعادة كافة المبادئ 

   16األساسیة 
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 اإلمتثالإعتبارات عملیة إلنشاء تقییم 

 -باإلضافة إلى نموذج إنشاء تقییم اإلمتثال ، یجب وضع اإلعتبارات العملیة التالیة فى اإلعتبار :

یجب أن یصل المقیم لمدى من المعلومات واألطراف المستفیدة ، وربما یتضمن ذلك  .1

المعلومات المنشورة ، والمعلومات األكثر حساسیة  مثال ( التقییم الذاتي المكتمل فى 

سابق ، والمعلومات عن صحة المؤسسات المؤمنة مثل نتائج الفحص اإلشرافى ) ال

وتوجیھات التشغیل لمؤمن الودائع ، یجب تقدیم ھذه المعلومات طالما التخرق وتنتھك 

المتطلبات القانونیة لمؤمني الودائع ویجب اإلحتفاظ بھا فى سریة ، ویجب أن یقابل المقیم 

ات ، متضمنة مشتركي شبكة األمن المالي اآلخرون ، عدد كبیر من األفراد والھیئ

والوزارات الحكومیة ذات الصلة الوثیقة ، والمراجعین ، والصیارفة التجاریین ، ویجب 

وضع مالحظة خاصة فى اإلعتبار عندما لن یتم تقدیم المعلومات المطلوبة ، عالوة على 

 أثر ذلك على دقة التقییم .  

ن المعلومات الذى تطلبھ السلطات المشمولة فى الموضوع یجب أن یجھز المقیم مدى م

والمقابالت المبدئیة مع األفراد المشمولین ، ویجب أن یشرح ویوضح كیفیة الشروع فى التقییم ، 

 وھذا یشمل سیر العملیة التى یتم إتباعھا فى التقییم لمراجعة وفحص بیئة العمل .

وتخمین سلسلة من المتطلبات ذات الصلة ، یتطلب تقییم الخضوع لكل مبدأ أساسى تقدیر   .2

مثل القوانین ولوائح المنظمة وتعلیمات اإلشراف ، یجب أن یؤكد التقییم أن المتطلبات تمت 

ممارستھا أو یمكن وضعھا للممارسة  ، مثال  ( یجب أن یؤكد صانعي السیاسة أن مؤمن 

یفاء بأھداف السیاسة العامة ، الودیعة یمتلك اإلستقالل فى التشغیل والمھارات والموارد لإل

باإلضافة إلى تحدید جوانب الخلل ، یجب أن یبرز التقییم أیضا الجوانب المضیئة والصفات 

الموجبة واإلنجازات الرئیسیة ، إن التعاون ومشاركة المعلومات وسط مشتركى شبكة 

یم قادراً على األمان المالى ضروري جداً لفعالیة نظام ضمان الودائع ، ویجب أن یكون المق

الحكم  ما إذا قد تمت مشاركة المعلومات أم ال ، إستناداً على نسبیة المصارف خارج 

الحدود ، إنھ من الضروري أیضاً أن یكون المقیم قادراً على الحكم ما إذا تم حدوث تبادل 

المعلومات بین مؤمن الودائع والمشاركین اآلخرون فى شبكة األمن المالي فى سلطات 

 ة مختلفة .قضائی
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 2الملحق 

 اللجنة التسییریة للمنظمة الدولیة لمؤمني اموال المودعین وأعضاء مجموعة العمالة المشتركة 

 اللجنة التسییریة للمنظمة الدولیة لتامین أموال المودعین              

 دیفد ولكر رئیس اللجنة
 كندا –ھیئة تامین اموال المودعین 

 دشباندىفیجاي  منسق اللجنة
 الوالیات المتحدة االمریكیة -الھیئة الفیدرالیة لتأمین اموال المودعین 

 ألیجاندرو لوبز األرجنتین
 ھیئة تامین اموال المودعین

 روسن نیكولوف بلغاریا
 بلغاریا –صندوق تامین اموال المودعین 

 جوشوا التیمورى كندا
 كندا –ھیئة تامین اموال المودعین 

 ماریا إنس أقودیلو كولومبیا
 صندوق تامین اموال المودعین

 ثییري دیساكس فرنسا
 صندوق تامین اموال المودعین

 ألمانیا

 دیرك كوبي
 جمعیة البنوك األلمانیة

 جان نولتي
 جمعیة البنوك األلمانیة

 قیور-أندراس فكیتي ھنغاریا
 الصندوق القومى لتامین اموال المودعین

 كومودیني ھجرا الھند
 صندوق ضمان االئتمان وتامین اموال المودعین

 كاتسویوكي میقورو الیابان
 ھیئة تأمین الودائع بالیابان

 جمانا حامد األردن
 الھیئة األردنیة لتامین اموال المودعین  الودائع

 باخیت مزھینوفا كازاخستان
 صندوق  كازاخستان لتأمین الودائع
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 كییون بارك كوریا
 كوریا لتأمین الودائعنقابة 

 مالیزیا

 جي بي سابورین
 الھیئة المالیزیة لتأمین الودائع

 كیفین اتشیو
 الھیئة المالیزیة لتأمین الودائع

 رول كاسترو المكسیك
 مؤسسة حمایة اموال المودعین

 أدي أفوالبي نیجیریا
 النیجر -ھیئة تأمین الودائع  

 أنا تزیسنسكا بولندا
 المصرفىصندوق الضمان 

 باتریك لوإب سویسرا
 

 ألكس كوزنسكي المملكة المتحدة
 مخطط تعویضات الخدمات المالیة

 دیفید ھولسكیر الوالیات المتحدة
 الھیئة الفیدرالیة لتأمین الودائع

 جون شیكورا زمبابوى
 ھیئة حمایة الودائع

 
 األعضاء المراقبین  

 یوفوني فان تایبي الصینیة
 لتأمین الودائعالھیئة  المركزیة 

 سالوسرا ساتریا اندونیسیا
 اندونیسیا -ھیئة تأمین الودائع 

 روز دیثو كینیا
 مجلس صندوق حمایة  الودائع

 إیوقینیا كوري المكسیك
 مؤسسة حمایة الودائع

 جونس-مایشا قوس الوالیات المتحدة
 الھیئة الفیدرالیة لتأمین الودائع
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 سكرتاریة

 

 أوزیمكتوماس  بولندا
 صندوق الضمان الضمان المصرفى

 تارین جونس الوالیات المتحدة
 الھیئة  الفیدرالیة لتأمین الودائع

 
 

 مجموعة العمل المشتركة

 ممثلي المنظمة الدولیة لتامین اموال المودعین )1

 رئیس اللجنة
 دیفد ولكر

 نقابة كندا لتأمین أموال المودعین

 منسق اللجنة
 فیجاي دشباندى

 الوالیات المتحدة االمریكیة -الفیدرالیة لتأمین الودائع   الھیئة 

 كولومبیا
 ماریا إنس أقودیلو

 صندوق ضمان المؤسسات المالیة

 األردن
 جمانا حامد

 المؤسسة األردنیة لتأمین الودائع

 مالیزیا

 جي بي سابورین
 المؤسسة المالیزیة لتأمین الودائع

 كیفین اتشیو
 الودائع المؤسسة المالیزیة لتأمین

 یى  منیج  لى
 المؤسسة المالیزیة لتأمین الودائع

 بولندا
 أنا تزیسنسكا

 صندوق الضمان البولندي

 المملكة المتحدة
 ألكس كوزنسكي

 مخطط تعویضات الخدمات المالیة

 الوالیات المتحدة
 دیفد ھولسكیر

 الھیئة  الفیدرالیة لتأمین الودائع

 زمبابوى
 جون شیكورا

 الودائعھیئة  حمایة 
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 ممثلي المنتدى األوروبي لمؤمني الودائع              )2

 ألمانیا
 دیرك كوبي

 اتحاد المصارف األلمانیة

 ھنغاریا
 قیور-أندراس فكیتي

 الصندوق القومى  لتأمین الودائع

 لكسمبورج –منظمة ضمان اموال المودعین  لكسمبورغ

 سویسرا
 باتریك لوإب

 
 
 

 

 العالمیة) المنظمات 3

 لجنة باسل للرقابة المصرفیة
 

 كارل كوردیونر
 نك فارس نك صالح الدین

 سفن جنتنر المفوضیة األوروبیة

 ایفا ھوبكیز اإلستقرار المالي لجنة

 صندوق النقد العالمي
 دیفد باركر

 سفن ستیفنسن

 المصرف الدولى

 كالیر مقوایر
 دیفد سكوت
 جان نولت
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