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ي الودائع   غ�ي ر�ح�ة بموجب    كهيئةا�شئت الهيئة الدول�ة لضامئض
ي 
الهيئة  تتمتع    . 2002السادس من أ�ار لعام    القانون الس���ي �ض

الدو�ي  التس��ات  بنك  ي 
�ض مقرها  مستقلة  اعتبار�ة  �شخص�ة 

)BIS( (س���ا)ي بازل
 .  �ض

 الرؤ�ة

ي مجال ضمان 
ات �ض  الودائع مع كافة دول العالم. مشاركة الخ�ب

 الرسالة

ي تع��ز فعــال�ــة  
ــمــانالمســــــــــــــــاهمــة �ض الودائع من خالل تع��ز   ضـــــــــــــ

.  اإلرشاد   والتعاون الدو�ي

 األهداف

ي اســـــــــتقرار األنظمة المال�ة عن ط��ق تع��ز التعاون  
المســـــــــاهمة �ض

ي مجـــال ضــــــــــــــمـــان الودائع، وتقـــد�م اإلرشــــــــــــــــاد والتوج�ــه  
الــدو�ي �ض

أنظمة ضـــــــــــــمان ودائع وتط��ر القائم منها، و�شـــــــــــــجيع    لتأســـــــــــــ�س 
ي الودائع  التواصــــــــــــــــل الــدو�ي   ض ضــــــــــــــــامئض واألطراف المعن�ــة  ف�مــا بني

 األخرى.  

 الحوكمة والتنظ�م

كما   .العل�ا للهيئةالسـلطة اإلدار�ة    االجتماع العام السـنوي  �عت�ب 
و�الشـــكل   بتســـي�ي أعمالها ) EXCO�ضـــطلع المجلس التنف�ذي (

 الذي �حقق أهدافها. 

ض  �شـــــــغل الســـــــ�د   الرئ�س    )Alejandro López(ال�خاندرو ل���ي
منصــــب رئ�س   التنف�ذي لمؤســــســــة ضــــمان الودائع األرجنتين�ة

ي الودائع   ــهـــا ورئ�س  (IADI) الهيئــــة الـــدول�ــــة لضــــــــــــــــــامئض   مجلســـــــــــــ
تو تان  ، و�شــــــــــغل الســــــــــ�د )EXCO( التنف�ذي  (Roberto رو��ي

(Tan   ي ــمــان الودائع الفلبيئض ــنــدوق ضـــــــــــــ الرئ�س التنف�ــذي لصـــــــــــــ
ض خ��نة امنصــــــــــــب   د�ف�د وال�ر  لهيئة، كما �شــــــــــــغل الســــــــــــ�د أمني

David Walker)(    العـــــــام،منصـــــــــــــــــــــب ض  الهيئـــــــة    األمني وتعقـــــــد 
  
�
  اجتماعا

�
ف�ما �جتمع المجلس   ،لألعضـــــــاء  (AGM)  ســـــــن��ا عاما

  التنف�ذي 
�
 ع� االقل. ثالث مرات سن��ا

 

 

 

ــة    تتمحور  ات�ج�ــــة لألعوام    الهيئــــةخطــ ،  2026-2022اإلســـــــــــــــ�ت
ي   ي اجتماع الهيئة العام الســــــنوي لعام  وثقتوالئت

 حول  2021�ض
ات�ج�ة:   أر�عة أهداف إس�ت

تع��ز المبادئ األساس�ة ألنظمة ضمان ودائع فعالة   •
ي وامتثال   لهذە المبادئ األساس�ة.   الودائع ضامئض

 بضمان الودائع. تط��ر األبحاث والس�اسات المتعلقة   •
ي لألعضاء بهدف   •   وتحد�ث تط��ر  تقد�م الدعم الفئض

 . أنظمة ضمان الودائع
متع��ز   • للهيئة  الحوكمة  ض  مبادئ  تحسني خالل  ن 

 ال�فاءة والشفاف�ة. 

ات�ج�ـــة، قـــام  ي تحقيق اهـــدافهـــا االســـــــــــــــ�ت
و�ــهـــدف دعم الهيئـــة �ض

ح�ث تنف�ذ�ة،  للهيئة ب��شـــــــــــــاء أر�عة لجان التنف�ذيالمجلس  
   لجنـــة من اللجـــانتجتمع كـــل  

�
ــن��ـــا ع� االقـــل.   ثالث مرات ســـــــــــــ

 وتضم هذە اللجان: 

 :(ARCC) لتدقيق والمخاطر التنف�ذ�ة لجنة للا

ــابـــة تقوم   ــالرقـ ــابـــة  و المـــا�ي   اإلقرار عـــداد  عمل�ـــة إ ع�    اللجنـــة بـ الرقـ
أهـداف الهيئـة والتـأ�ـد من    لتع��ز اـلداخل�ـة و�دارة المخـاطر وذـلك  

ض العام للهيئة الدعم  صــحة العمل�ات المال�ة فيه  ا، كما �قدم األمني
ــافـة إ� ذلـك، تـدعم هـذە اللجنـة   لهـذە اللجنـة.    التنف�ـذ�ـة   بـاإلضـــــــــــــ

ي    اـلدول�ـة   الهيئـة 
مواردهـا المـال�ـة  ل   االســــــــــــــتغالل األمثـل   تـأ�ـد من ال �ض
   .  ها لتحقيق أهداف 

  : (CPRC) األساس�ة واألبحاثلمبادئ ل اللجنة التنف�ذ�ة

صــدر لألبحاث والســ�اســات كم  بتوط�د دور الهيئةاللجنة    تقوم
ذات العالقة بأنظمة ضـــمان الودائع الفعالة والمواضـــيع  العامة 

وكذلك تقوم ،  العال�ي األخرى ذات العالقة باالســـــــــــــــتقرار الما�ي  
المكانة تع��ز  بتع��ز المبادئ األساس�ة ودعم األدلة اإلرشاد�ة ل

صــــــــــــــــدر للمعـاي�ي الـدول�ـة ف�مـا يتعلق بمجـال كم  لهيئـةالعـالم�ـة ل
ا�ةوتقوم ع� تع��ز عمل�ة   ضـــــــــمان الودائع، مع الهيئات   الـ�ــــــــش
بحاث الصادرة األ والتأ��د ع� ق�مة وموثوق�ة    الدول�ة األخرى

ض عـــامالتـــابعـــة    األبحـــاثعن الهيئـــة. وتعمـــل وحـــدة   الهيئـــة   ألمني
ي مع اللجنة لل

ي  �شـــكل تعاويض
األبحاث واألدلة  تط��ر مســـاهمة �ض

 اإلرشاد�ة والس�اسات العامة. 
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 : (MRC) لجنة التواصل والعالقات مع األعضاء

ــة   ــة الهيئـــة ع� المســـــــــــــــتوى  تعزز اللجنـ ــانـ الـــدو�ي كَمصــــــــــــــــــدر مكـ
ــمــان الودائع، وتــدعم  للمعــاي�ي الــدول�ــة ف�مــا يتعلق بمجــال ضـــــــــــــ

ــيع   والحفاظ عليها (بما   عضـــــــ��ة الهيئةالجهود المبذولة لتوســـــ
اف ع�   ي ذلـك اإل�ش

ض �ض ي تط��ر ومراجعـة عمل�ـات   العـام األمني
�ض

مســـــــــــــودة خطة   كما تراجع  طلب العضـــــــــــــ��ة)،و�جراءات تقد�م  
انيتهـــــا،  الهيئـــــةعمـــــل   ض الـــــداخ�ي   التواصــــــــــــــــــــلع�    ظوتحـــــاف  وم�ي

ي الفعــــال   ي   الهيئــــة  وتــــدعم  الــــدول�ــــة وتعززە،  للهيئــــةوالخــــار�ب
�ض

ض    التواصـل�شـجيع  الودائع   ضـمان مؤسـسـاتالدو�ي الواسـع بني
ض العــــام  �قــــدمو واألطراف المعن�ــــة األخرى.    IADI  للهيئــــة  األمني

ي مع  و�عملالدعم 
 اللجنة. �شكل تعاويض

 
ي لتدر�ب ل اللجنة التنف�ذ�ة

 :  (TTAC) والدعم الفيف

ف اللجنـة ع� تط��ر برامج التـدر�ـب والمؤتمرات   ــش رف�عـة �ـ�ــــــــــــ
أنظمة ضـــمان الودائع الفعالة ومواضـــيع أخرى حول    المســـتوى

المـــــا�ي   ــتقرار  بـــــاالســـــــــــــ اللجنـــــة العـــــال�ي ذات عالقـــــة  . كمـــــا تقوم 
ــه�ــل    التنف�ــذ�ــة ض البتع��ز و�ســـــــــــــ ات بني ــاركــة وتبــادل الخ�ب مشـــــــــــــــ

ي الهيئة،  
ض �ض ــاركني وترســــــيخ المكانة الدول�ة للهيئة كمصــــــدر المشــــ

ي ذلك للمعاي�ي الدول�ة ف�ما  
يتعلق بمجال ضــــــمان الودائع بما �ض

ي   عقد ورشــات عمل إقل�م�ة
ي الودائع �ض لتلب�ة احت�اجات ضــامئض

 عمــل  تنظ�م ورشــــــــــــــــات  ، بــاإلضــــــــــــــــافــة إ�المنطقــة من التــدر�ــب
ي متقدمة لنخب

اء �ض  مجال  ة مختارة من األعضـــــــاء ل�صـــــــبحوا خ�ب
 متثالمدى اتطبيق المبادئ األســــاســــ�ة للهيئة ومنهج�ة تقي�م  

ي الودائع لهـــا   . وتعمـــل وحـــدة التـــدر�ـــب و�نـــاء القـــدرات ضـــــــــــــــــامئض
)TCBU(   ض عــامالتــابعــة ي مع اللجنــة    ألمني

ــكــل تعــاويض الهيئــة �شـــــــــــــ
ي النهوض بــالتــدر�ــب والمســــــــــــــــاعــدة الفن�ــة و�نــاء  

للمســــــــــــــــاهمــة �ض
 قدرات. ال

  و�شـــــمل لجنة إف��ق�ا، لجنة آســـــ�ا والمح�طاللجان اإلقل�م�ة  
، لجنة أوراس�ا، لجنة أورو�ا، لجنة أم��كا  ي الهادي، لجنة ال�ار�ئب
ق األوســـــط وشـــــمال إف��ق�ا، ولجنة أم��كا   الالتين�ة، لجنة الـ�ــــش

ــل�ط الضــــــوء ع�  ي ا�شــــــئت بهدف �ســــ ــالح الشــــــمال�ة، والئت مصــــ
ي  

ي الودائع �ض ــامئض كةضــــ ــا�ا المشــــــ�ت . كما تنظم هذە اإلقل�م والقضــــ
 ع� اللجان فعال�ات 

�
ع� مســـــــــــتوى اإلقل�م مرة واحدة ســـــــــــن��ا

 األقل. 

 .هنا، أنقر اله�كل التنظ��ي للهيئة

ي الهيئة 
ي (الدول�ة المشاركون �ف

 ) 2022/ 12/ 31 كما هو �ف
 

 األعضـاء 

ض أو    الجهات المعن�ة و�ي   ي ا�شـــئت بموجب القوانني   االتفاق�ات الئت
ض وضـــمان   بمهمة   نظام ضـــمان ودائع، تقوم   ولديها    حما�ة المودعني

ي    ودائعهم،  مهــام ضــــــــــــــمــان الودائع، و�بلغ    �قوم   لــديهــا تنظ�م أو الئت
 . ا� عضو   92عدد تلك المؤسسات األعضاء  

 المؤسسات المرتبطة  

ي ال تحقق   االنضمام كأعضاء، ول�نها    معاي�ي و�شمل المؤسسات الئت
ي طور 

ي تعت�ب    نظام   تأس�س   �ض ضمان الودائع، أو تلك المؤسسات الئت
الحما�ة   من شبكة  ي  الم�ف�ة  جزءا� 

�ض مبا�ش  اهتمام  لديها  ي  والئت
 مؤسسات.    10حال�ا    و�بلغ عددها أنظمة ضمان الودائع.  

  المراقبون

ي جهــات غ�ي ر�ح�ــة مهتمــة بمجــال ضــــــــــــــمــان الودائع وال 
  �ســــــــــــــتو�ض

ي    معاي�ي االنضـمام 
ة �ض ا ول�ن لها مصـلحة مبا�ش

�
�ك   مجال لتصـبح �ش

مثل: المنظمات العالم�ة، المؤســــــــــســــــــــات    الودائع،   ضــــــــــمان أنظمة  
كات المهن�ة المختصة   . المال�ة أو ال�ش

كاء   ال�ش

ي ترتيبــات و�ي جهــات غ�ي ر�ح�ــة  
بمــا    الهيئــة  مع   �ــة تعــاون   تــدخــل �ض

ي تحقيق أهداف 
�ك.   17حال�ا    و�بلغ عددها ،  ها �ساهم �ض  �ش

ي الهيئة   المشاركون   قائمة 
   هنا   أنقر  ، �ض

 

 الرسوم

ض    ورســوم التأســ�ستجمع الهيئة الرســوم الســن��ة   من المشــاركني
وقد وافق األعضـــــــاء ع� نموذج  ).  CHFبالفرنك الســـــــ��ـ�ــــــي (

ي االجتماع العام الســـــنوي )  DFMالجد�د (الرســـــوم التفاضـــــ�ي  
�ض

ي الحادي عـ�ـــش من شــــهر   الدول�ةللهيئة  (AGM) الثامن ع�ــــش 
�ض

�ن اول عـام   ــش ا من 2019�ـ�ــــــــــــ ض التنف�ـذ اعتبـار� ، والـذي دخـل ح�ي
،  2020من األول من ن�ســـــــان    بدءا� ،    2020/21الســـــــنة المال�ة  

ات باالســــتناد إ� ح�ث يتم احتســــاب الرســــوم التفاضــــل�ة  مو�ش
ي  لقطاعحجم ا

 ب�جما�ي الناتج   الم�ـــ�ض
�
للدول األعضـــاء (مقاســـا

اوح .  المح�ي اإلجمـــــا�ي ،النـــــاتج المح�ي اإلجمـــــا�ي ل�ـــــل فرد) ت�ت
ض   اك ع� أعضـــــــاء الهيئة ما بني   37000و  18500رســـــــوم االشـــــــ�ت

https://www.iadi.org/en/about-iadi/organisation/
https://www.iadi.org/en/about-iadi/iadi-members-and-participants/
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تقســـــــــــــــم ع� أر�ــع مجموعات، تنت�ي كل  ،ســــویســــريفرنك  
ي الجــدول،

اأنقر    مجموعــة إ� فئــة معينــة كمــا هو �ض . و�ــدفع ھـن
 رســـوم تأســـ�س قدرها  

�
فرنك ســـ��ـ�ــي   11.390األعضـــاء أ�ضـــا

ض (   ). تدفع ع� مدار عامني

ا ســـــن��ة قدرها   تدفع المؤســـــســـــات المرتبطة والمراقبون رســـــوم�
ــريفرنك    15000 ــویسـ فرنك ســــــــــ��ـ�ـــــــــي ع�   10000و   سـ
 . كاء أي رسوم.  بينما  التوا�ي  ال �دفع ال�ش

 الفعال�ات 

حول    �ستض�ف  عمل  وورش  وندوات  مؤتمرات  عام  الهيئة كل 
الثمان�  المناطق  جميع  تغ�ي  مختلفة  الهيئة    وتعقد .  ة مواضيع 

ي بازل   ) FSIومعهد االستقرار الما�ي ( 
ي بنك التس��ات الدول�ة �ض

  ، �ض
أوضاع        ، س���ا  ومعالجة  األزمات  إدارة  حول  ا  سن��� ا  مؤتمر�

   . البنوك وضمان الودائع 

ي السنة المال�ة  
ي بعنوان "شبكة    ، 2021�ض

ا�ض تم عقد مؤتمر اف�ت
شبكات  الحما�ة   بناء  لمواجهة  فعّ   حما�ة م�ف�ة المتطورة:  الة 

ي أ��� من    المؤتمر المخاطر الناشئة" ، ح�ث ح�ض هذا  
ا�ض االف�ت

 مشارك.   300

تدر�ب�ة   دورات  أعضائها،  مع  بالتعاون  اإلقل�م�ة،  اللجان  تنظم 
ي النصف األول من السنة المال�ة  الفعال�ات  ل  �شم ح�ث  إقل�م�ة.  

�ض
ض اللجنة اإلقل�م�ة    2022 كة بني نت مش�ت : "ندوة ع�ب اإلن�ت ما ��ي

ي   األورويب والمنتدى  ي  األورو��ة  عنوان الودائع  لضامئض   تحت 
ي ض   مشار�ــــع "  المال�ة:    امئض غ�ي  والتقار�ر  اء"  الخ�ض الودائع 
ي م ا ض ل جد�دة   ال تحد�ات  ال    لضمان الودائع ؛ "المنتدى السادس    ئض

ض  األم��كتني ي 
�ض الدروس  -   الودائع  الودائع:  ضمان  أنظمة  تع��ز 

" ؛ "المؤتمر الدو�ي للجنة اإلقل�م�ة  وآفاق المستقبل المستفادة  
الهادئ   والمح�ط  نحو  - بعنوان    آلس�ا  الما�ي    المجال التوجه 

واالجتم  إلف��ق�ا  اإلقل�م�ة  اللجنة  "مؤتمر  و  ؛  العام  الجد�د"  اع 
الطب��ي  القدرة  بناء    - السنوي   الوضع  الودائع:  ضمان  ألنظمة 
 الجد�د". 

ة منها  ي اآلونة األخ�ي
�ن  ا   وقد تم عقد فعال�ات أخرى �ض لذكرى الع�ش

الهيئة   وتع��ز    الدول�ة لتأس�س  الودائع  ضمان  "تع��ز  بعنوان 
  ، ي

الما�ض ع�  البناء  العالم:  أنحاء  جميع  ي 
�ض الما�ي  االستقرار 

للمستقبل".   المؤتمر  مثل   سابقة   فعال�ات   وهناك واالستعداد   :
للهيئة   السادس  ي  بعنوان    الدول�ة البحئ� ض  سنتني ينعقد كل  الذي 

مع  "  وض التعامل  الما�ي  لالستقرار  الجد�د  الطب��ي  مان  الوضع 

ي عام   الودائع ومعالجة أوضاع البنوك 
وقد    )، 2021(   والذي عقد �ض

ي عام (  تم عقد 
"نحو بناء نظام ما�ي أ���    بعنوان  ) 2019مؤتمر �ض

أوضاع    - مرونة   ومعالجة  الودائع  ضمان  مجال  ي 
�ض التحد�ات 

  - لضمان الودائع    مثا�ي نظام    بناء " وقد تم عقد مؤتمر    البنوك"،  
ض  ي عام  النظ��ة والتطبيق"    بني

ي عام ( )،  2017( �ض
) عقد  2015و�ض

الودائع"،  مؤتمر  ي  ضامئض تواجه  ي  الئت الراهنة  "تطور  أما  "القضا�ا 
معالجة   وأنظمة  الرئ�سة  المالمح  الودائع:  ي  ضامئض عمل  إطار 

ة"  المتع�� البنوك  عام   أوضاع  ي 
�ض و"األزمة  2013(   فقد كان   ،(

ي عام    المال�ة: دور ضمان الودائع " 
 ). 2011( �ض

القادمة ع�  فعال�ات وأ�شطة الهيئة  العثور ع� تفاص�ل    ك �مكن 
ي 
ويض  موقعنا اإلل��ت

 ألنظمة ودائع فّعالة المبادئ األساس�ة 

تقوم الهيئة ب�صدار األبحاث والمبادئ األساس�ة واألدلة اإلرشاد�ة  
ال  ضمان  أنظمة  فعال�ة  ز�ادة  احت�اجات  بهدف  وتلب�ة  ودائع 

ح�ث تم اصدار المبادئ األساس�ة من قبل لجنة بازل    .أعضائها 
ي شهر ح��ران   الدول�ة  والهيئة  الم�ف�ة للرقابة 

،  2009  من عام  �ض
ي    الهيئة تعد�لها الحقا من قبل  �ة و المبادئ األساس مراجعة  تم  

�ض
األول  �ن  ��ش العام   شهر  الموضوع�ة    2014  من  المراجعة  بعد 

ي قام به  . وقد  ألنظمة ضمان الودائع الئت ا مجلس االستقرار الما�ي
ض   تم  ي المبادئ األساس�ة    تضمني

ألنظمة مال�ة    المعاي�ي األساس�ة   �ض
سل�مة صادرة عن مجلس االستقرار الما�ي ح�ث حدد المجلس  
هذە المعاي�ي كمعاي�ي أساس�ة ومهمة لتبنيها وتطب�قها مع مراعاة  

ض الدول  . وقد تم قبول هذە المعاي�ي  اختالف الظروف واألوضاع بني
األديض   الحد  توفر  ألنها  وذلك  واسع  �شكل  العالم  دول  ض  بني

الم  أفضل  تجاوز  لمتطلبات  أو  تطب�قها  الدول  ي ع�  الئت مارسات 
 ذلك الحد. 

للرقابة   بازل  لجنة  مع  و�التعاون  الهيئة  قامت    الم�ف�ة كما 
ي   ي لضامئض وصندوق النقد الدو�ي والبنك الدو�ي والمنتدى األورويب

االمتثال    الودائع  لتقي�م  منهج�ة  بتط��ر  األورو��ة  والمفوض�ة 
ي تم الموافقة  فّعالة  ع  بالمبادئ األساس�ة ألنظمة ضمان ودائ  الئت

األول   شهر كانون  ي 
�ض النسخة  2010عليها  من   االنتهاء  وتم   ،

ي مطلع عام    لدل�ل المنقحة  
تقي�م االمتثال بالمبادئ األساس�ة �ض

تقي�م  2016 برامج   ، ي
الذايت التقي�م  التقي�مات:  هذە  و�شمل   ،

وصندوق   الدو�ي  البنك  بها  �قوم  تم  ي  والئت الما�ي  النقد  القطاع 
ي �قوم بها مجلس االستقرار    المراجعة المتماثلة و�رامج    ، الدو�ي  الئت

�ن .   الما�ي  ومجموعة الع�ش

https://www.iadi.org/en/about-iadi/iadi-members-and-participants/how-to-join-iadi/
https://www.iadi.org/en/conferences-and-meetings/upcoming-conferences-and-meetings/
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والمعاي�ي  األساس�ة  المبادئ  وتحد�ث  مراجعة  األساس�ة    سيتم 
ة    ودل�ل تقي�م االمتثال لها    التابعة   . 24- 2022خالل الف�ت

قام  برنامج مراجعة    الهيئة   ت كما  وهو    ، جد�د   موضو�ي بتط��ر 
المكتب�ة  الرقابة  منهج�ة  ي  المعلومات   تبئض والق�ام    ، لجمع 

الودائع   بالدراسات االستقصائ�ة حول مدى امتثال نظام ضمان 
. لأل  ي

ي الحصول  األمر الذي  عضاء من خالل التقي�م الذايت
�ساعد �ض

الحالة  انطباع عام  ع�     العامة ألعضاء و�قدم لمحة ��عة عن 
 . بالمبادئ األساس�ة   االمتثال ع� مستوى    الهيئة 

نامج ، س�كتسب األعضاء     و�االنضمام  ق�مة    معلومات إ� هذا ال�ب
أداء   تمكنهم  ق�اس  أو    وحجم وتحد�د طب�عة  هم  من  ثغرات  أي 

الحا�ي   نظامهم  ي 
�ض ضعف  توفر كل    لضمان نقاط  الودائع. كما 

ي قد تكون فيها  مراجعة موضوع�ة معلومات حول المجاال  ت الئت
ا   أ�ض� هذا  و�ساعد  لألعضاء.  ا  مف�د� والتدر�ب  الفن�ة  المساعدة 

التط��ر    الهيئة  أجل  من  األعضاء  قدرات  احت�اجات  تلب�ة  ع� 
 للمبادرات من خالل ورش العمل واأل�شطة األخرى.   مستقب�ً 

�مكن االطالع ع� الم��د من التفاص�ل حول المبادئ  
   موقعنا االلكتروني األساس�ة ع�ب 

 

 األبحاث واألدلة االرشاد�ة

مجال    تنتهج  ي 
�ض البحث واإلرشاد  من  لم��د  فعالة  أجندة  الهيئة 

ولجانها   واألبحاث  األساس�ة  المبادئ  لجنة  إن  الودائع.  ضمان 
 بحاث مسؤولة عن تنسيق هذە الجهود وتنف�ذها. األ الفن�ة ووحدة  

ي 
ضمان    مجال   تغ�ي الجهود البحث�ة القضا�ا التقل�د�ة والناشئة �ض

ا من  و الودائع.   إ�  وتتجه وحدة األبحاث     2022ل ن أو و كان اعتبار�
منها:   عد�دة  بمواضيع  والدراسات  األبحاث  التع��ض،  إعداد 

ومستوى التغط�ة ونطاق ضمان الودائع ، معالجة أوضاع البنوك،  
واألبحاث المتعلقة  ، وتغ�ي المناخ ،  أثر التضخم ع� ضمان الودائع 

اإلضافة  ، ب بدراسة العوامل البيئ�ة والمسائل االجتماع�ة والحوكمة 
بالتكنولوج�ا   المتعلقة  الموضوعات  من  كاملة  مجموعة  إ� 

ي ذلك النقود  
ون�ة المال�ة، بما �ض الصادرة  والعمالت الرقم�ة  اإلل��ت

 المستقرة.   الرقم�ة   المركزي والعمالت   عن البنك 

األبحاث والدراسات الصادرة عن  �مكنك االطالع ع� 
ي 
ويض  الهيئة من خالل  موقعنا االل��ت

، تغ�ي   األساس�ة  المبادئ  إ�  اإلرشاد�ة باإلضافة    للهيئة   األدلة 
.  االستقرار الما�ي   مجلس إرشاد�ة ُمحّسنة تم تقد�مها إ�    أدلة ستة  

�شأن   إرشاد�ة  ورقة  اعتماد  تم   ، ة  األخ�ي اآلونة  ي 
معالجة  و�ض

 التعاون�ات المال�ة.   مؤسسات 

إ�   الوصول  للهيئة  �مكنك  اإلرشاد�ة  خالل  األدلة  موقعنا  من 
ي 
ويض  االل��ت

ي    بقاعدة ب�انات عالم�ة   الهيئة باإلضافة إ� ذلك، تحتفظ  
رائدة �ض

 الودائع.   ضمان مجال  

إ�   الوصول  لألعضاء  �جرى  �مكن  الذي  ي 
الب�ايض المسح  نتائج 

 
�
ي تغ�ي أ��� من  سن��ا مؤسسة ضمان ودائع منذ عام    100، والئت

ي جمع الب�انات �سمح  2010
ة واالستمرار�ة �ض . هذە التغط�ة ال�ب�ي

مقطع�ة   ب�انات  تحل�ل  ب�جراء  ض  والباحثني الس�اسات  لواض�ي 
 . و��انات السالسل الزمن�ة 

أ�ت� ــــــ م   ا ار ـــ ب ــ اعت  إ�    2022�ر  ن  الوصول  الهيئة  ألعضاء  �مكن 
الهيئة  ب�انات  لتحل�ل  الجد�دة  التصور  األداة  هذە  تط��ر  تم   .

 )VIDA (   ي  و ي الصادر  لب�انات    ا دينام�ك�   تقدم تمث�ال الئت
المسح الب�ايض

ض فرص التحل�ل و�عداد التقار�ر  و   عن الهيئة  ي تعمل ع� تحسني الئت
 من خالل لوحات المعلومات التفاعل�ة. 

 ناء القدرات التدر�ب و�

من المزا�ا األساس�ة لعض��ة الهيئة الوصول إ� مبادرات و�رامج  
القدرات   و�ناء  تنظمها التدر�ب  ي  األ�شطة  ا   الئت هذە  تزود  لهيئة. 

وتع��ز   لق�اس  األدوات  من  واسعة  بمجموعة  الهيئة  أعضاء 
فعالة،   ودائع  ضمان  ألنظمة  األساس�ة  الهيئة  لمبادئ  امتثالهم 

ي  
�ض الدول�ة  الممارسات  أفضل  ع�  الودائع    ضمان والتعرف 

البنوك  أوضاع  من  ومعالجة  ة  والخ�ب المعرفة  إ�  والوصول   ،
ي الو   نظرائهم   والمؤسسات المال�ة الدول�ة األخرى.   دائع من ضامئض

ض � التابعة    ) TCBU(   التدر�ب و�ناء القدرات   وحدة إن     لمكتب أمني
امج والمبادرات.   الهيئة   �ي المسؤولة عن تنسيق وتقد�م هذە ال�ب

مع لجنة التدر�ب    ) TCBU(   التدر�ب و�ناء القدرات   وحدة تعمل  
ي  الفئض الفن�ة    ) TTAC(   والدعم  القدرات واللجنة  تقي�م    لبناء  ي 

�ض
ات�ج�ات  جندة  األ وتحد�ث   واس�ت و�نا والتوجيهات  ء  التدر�ب 

األجل   تنظمها  القدرات ط��لة  ي  �شكل  الهيئة الئت تعمل  أنها  . كما 
 ، والبنك    وثيق مع بنك التس��ات الدول�ة، وصندوق النقد الدو�ي

https://www.iadi.org/en/core-principles-and-guidance/core-principles/
https://www.iadi.org/en/research/
https://www.iadi.org/en/core-principles-and-guidance/guidance-papers/
https://www.iadi.org/en/core-principles-and-guidance/guidance-papers/
https://www.iadi.org/en/core-principles-and-guidance/guidance-papers/
https://www.iadi.org/en/core-principles-and-guidance/guidance-papers/
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، والمؤسسات المال�ة الدول�ة األخرى �شأن   الودائع    ضمان الدو�ي
. وقضا   �ا االستقرار الما�ي

 مبادرات الهيئة للتدر�ب و�ناء القدرات:   توجه ست أول��ات  هناك  

 لفعال�ات التدر�ب   الدل�ل اإلرشادي )  1

ي مع المبادئ األساس�ة لتط��ر التقي�م    الدل�ل اإلرشادي )  2
 الذايت

 للهيئة ) إطار عمل المساعدة الفن�ة  3

ي ( ) برنامج المساعدة الفن�ة للتقي�م  4
 ) SATAPالذايت

اء 5  ) تدر�ب الخ�ب

)  FSI( منح صالح�ة الدخول إ� منصة معهد االستقرار الما�ي  )  6
 للتعلم ألعضاء الهيئة. 

  االنضمام إ� إ� مزا�ا    الدخول العثور ع� تفاص�ل ك�ف�ة    ك �مكن 
ي 
ويض  الهيئة  من خالل  موقعنا االل��ت

 
ي 

   الهيئةالمزا�ا والفوائد الرئ�س�ة للعض��ة �ف

ي الهيئة. سواء  الفوائد  وف�ما ��ي بعض من  
العد�دة للعض��ة �ض

هذە   عن  الم��د  ولمعرفة  العض��ة.  ي 
�ض ترغب  او  عضوا�  كنت 

ها، فإننا ندعوك إ� االتصال    . للهيئةباألمانة العامة  الفوائد وغ�ي

ي الودائع، �ي هيئة دول�ة لوضع   • الهيئة الدول�ة لضامئض
ي جميع    ضمان الودائع معاي�ي  

ي يتم استخدامها �ض والئت
 لم ومن قبل المنظمات الدول�ة. أنحاء العا 

 
ي تط��ر المبادئ األساس�ة والتوج�ه   •

المشاركة �ض
ومنهج�ات التقي�م لتع��ز فعال�ة أنظمة الضمان ع�  

 الودائع. 
 

 

الموضوع�ة  إ� برنامج المراجعة    دخول أعضاء الهيئة  •
  امتثال �شأن  المكتب�ة    الذي تعدە الهيئة والرقابة 

األعضاء بالمبادئ األساس�ة من خالل التقي�مات  
 الذات�ة  

 
ات والمعلومات حول قضا�ا ضمان الودائع   • تبادل الخ�ب

امج التعل�م�ة.   من خالل التدر�ب والتط��ر وال�ب

ي  •
بناء القدرات والمؤتمرات    مبادرات   المشاركة �ض

 . ي
ويض  والتدر�ب وفعال�ات التعلم اإلل��ت

 
ي ورشات العمل اإلقل�م�ة للمساعدة الفن�ة   •

المشاركة �ض
ي يواجهها أعضاء الهيئة  ، و�ناء  لتحد�د التحد�ات الئت

ي  
ض االمتثال للمبادئ  القدرات، والمساعدة �ض تحسني

 . األساس�ة 
 

 

ال س�ما تلك  التعاون والتشارك مع المنظمات الدول�ة   •
المعن�ة بالقضا�ا المتعلقة باألسواق المال�ة وتع��ز  

،  ) FSI(   الستقرار الما�ي مثل (معهد االستقرار الما�ي ا 
  والبنك الدو�ي )  IMF( وصندوق النقد الدو�ي  

 )World Bank (   (وما إ� ذلك . 
 

ك   • ي يتم تنظ�مها �شكل مش�ت ي المؤتمرات الئت
المشاركة �ض

ض الهيئة    ) FSI(   ومعهد االستقرار الما�ي   ) IADI(   ما بني
ي عن بعد  

ويض ي برنامج التعلم اإلل��ت
ع�  والمشاركة �ض

. منصة    معهد االستقرار الما�ي
 

ي للهيئة الخاص باألعضاء    الدخول  •
ويض إ� الموقع اإلل��ت

ي ذلك الوصول ا� الب�انات الشاملة عن  
بما �ض

المسوحات الب�ان�ة  مؤسسات ضمان الودائع من  
ها الهيئة لتكون مرجع   ي تن�ش   معتمد السن��ة الئت

 أخرى.   وألهداف 
 

ي للهيئة الخاص باألعضاء   •
ويض الوصول إ� الموقع اإلل��ت

ي ذلك الوصول ا�  
الخاصة بكل مؤتمر    المرفقات بما �ض

ا ، مع    2013أو ورشة عمل أو ندوة للهيئة من   فصاعد�
  90العد�د من المرفقات لفعال�اتها يتجاوز عددها  

 فعال�ة 
 

ي الحفاظ ع� الو�ي و�براز أهم�ة ضمان الودائ  ��ش  •
ع �ض

ض   شبكة الحما�ة والمؤسسات    أطرافاالستقرار الما�ي بني
 الم�ف�ة 

 
ي الوقت    الدخول  •

إ� االبحاث المعّدة من قبل الهيئة �ض
ي ضمان الودائع    المواضيع المناسب حول  

الناشئة �ض
ي معالجة أوضاع البنوك  

 .و�ض

https://www.iadi.org/en/training-and-capacity-building/
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إ� برنامج المساعدة   الدخول المخصص لألعضاء •
ي (

هام بالنسبة ) ، وهو أمر SATAPالفن�ة للتقي�م الذايت
ي التحض�ي   لصندوق النقد الدو�ي / البنك الدو�ي 

�ض
نامج تقي�م االستقرار الما�ي المعد من قبلهم ،  ل�ب

ي  
  مجلسوالمساعدة الفن�ة ومراجعات النظراء �ض

 .  االستقرار الما�ي

ض العام للهيئة أن يوفر لك االتصال المبا�ش    �مكن لمكتب األمني
اإلقل�م�ة   اللجنة  رئ�س  و�دك    للهيئةمع  ض ل�ت منطقتك  ي 

�ض
 بمعلومات إضاف�ة ومساعدتك. 

واإلقل�م�ة   الدول�ة  الفعال�ات  حول  إضاف�ة  معلومات  أل�ة 
التقار�ر  مثل  واإلصدارات  ات  الن�ش وكذلك  والسابقة  الحال�ة 

ات اإلخبار�ة، و�رامج  السن��ة للهيئة، واألدلة االرشاد�ة،   والن�ش
الموقع   ز�ارة  الرجاء  التقد�م�ة...الخ،  والعروض  التدر�ب، 

ي للهيئة: 
ويض  . www.iadi.org  اإلل��ت

 

ي الودائع 
 ك�ف�ة االنضمام للهيئة الدول�ة لضاميف

االنضمام   طلبات  بدورە    للهيئةتقدم  والذي  العام،  ض  األمني إ� 
إ�  س�ق و�عدها  اإلقل�م�ة  اللجنة  إ�  الطلبات  ب�رسال  وم 

والموافقة.   للدراسة  التنف�ذي  ع�  المجلس  االطالع  ير�ب   .
 . للحصول ع� نموذج الطلب  موقع الهيئة

ي الودائع 
 لالتصال بالهيئة الدول�ة لضاميف

 

ي الودائع 
 الهيئة الدول�ة لضاميف

   :الموقـع

 c/o Bank for International Settlements      
Centralbahnplatz 2, CH-4002 Basel, 
Switzerland 

     +41 61 280  99  33  : هاتف

 + 41 61 280 95 54 : فا�س

       gservice.iadi@bis.or : اال�م�ل 

ي 
ويف  www.iadi.org:  الموقع االل��ت

ف العام :     David Walkerاألمني

 : ي
ويف �د اإلل��ت  David.Walker@iadi.org ال�ب

    50 99 350 76 41+/ 50 99 280 61 41 +: هاتف 

ف العام    Kim Peeters White :   نائب األمني

 : ي
ويف �د اإلل��ت  Kim.Peeterswhite@iadi.org ال�ب

      41763509933+ /41612809933 +:هاتف

 المستشار الرئ��ي  للس�اسات والبحوث :  
Bert Van Roosebeke                                               

 : ي
ويف �د اإلل��ت   Bert.VanRoosebeke@iadi.orgال�ب

 77 99 350 76 41+ /77 99 280 61 41+ الهاتف: 
 

 للتدر�ب والمساعدة الفن�ة: المستشار الرئ��ي   
 Alamillo      Eugenia  

 : ي
ويف �د اإلل��ت  Eugenia.Alamillo@iadi.orgال�ب

 44 99 350 76 41+ /44 99 280 61 41+ الهاتف: 

 

http://www.iadi.org/
https://www.iadi.org/en/about-iadi/iadi-members-and-participants/how-to-join-iadi/
mailto:service.iadi@bis.org
http://www.iadi.org/
mailto:David.Walker@iadi.org
mailto:kim.peeterswhite@iadi.org
mailto:Bert.VanRoosebeke@iadi.org
mailto:Eugenia.Alamillo@iadi.org
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