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 الدولیة لضامني الودائع  الھیئةموجزة حول  معلومات
 
 
 

غیر ربحیة بموجب القانون الس��ویس��ري  كھیئةالدولیة لض��امني الودائع  الھیئةانش��ئت 
تتمتع بش����خص����یة اعتباریة مس����تقلة مقرھا في بنك  2002الس����ادس من أیار لعام  في

 . في بازل(سویسرا) )BIS( التسویات الدولي
 

 الرؤیة
 مشاركة الخبرات في مجال ضمان الودائع مع كافة دول العالم.

 
 الرسالة

 المس����اھمة في تعزیز فعالیة ض����مان الودائع عن طریق نش����ر األدلة اإلرش����ادیة وتعزیز
 التعاون الدولي.

 
 األھداف 

المساھمة في استقرار األنظمة المالیة عن طریق تعزیز التعاون الدولي في مجال ضمان 
الودائع، وتقدیم اإلرش���اد والتوجیھ الس���تحداث أنظمة ض���مان ودائع وتطویر القائم منھا، 

  األخرى.فیما بین مؤسسات ضمان الودائع والجھات المھتمة وتشجیع التواصل الدولي 
 

 كمة والتنظیموالح
 

 كما یض����طلع المجلس التنفیذيالس����لطة اإلداریة العلیا  للھیئةالجمعیة العامة تعتبر 
)EXCO( بس������یر أعمالھا وبالش������كل الذي یحقق أھدافھا. یش������غل الس������ید )Yury 

Isaev (الھیئةمنص��������ب رئیس  مدیرعام وكالة تأمین الودائع، االتحاد الروس�������ي 
الرئیس   Roberto Tan تان روبرتوورئیس مجلس����ھا التنفیذي، ویش����غل الس����ید 

، للھیئةالودائع الفلبیني منص���ب مس���ؤول عملیات الخزینة ض��مان التنفیذي لص���ندوق 
 الھیئةوتعقد  األمین العام،منص���ب  David Walker دافید ولكرالس���ید كما یش���غل 

 اجتماعاً سنویا لألعضاء فیما یجتمع المجلس التنفیذي على االقل ثالث مرات سنویاً. 
 

ھا الجمعیةعدیدة الإلنجازات في ض�������وء ا  المجلسعمل ، نش��������أتھامنذ  التي حققت
أھ��داف  أربع��ةتح��دی��د على  2021س�������ن��ة ش�������ھر آذارمن في  EXCO التنفی��ذي

 للھیئة االعتبار عند تطویر الخطة اإلس�������تراتیجیة عین فيلیؤخذ بھا اس�������تراتیجیة 
)(IADI  2026-2022للفترة: 
 

 الودائع ؛ لضمانواالمتثال  فعالة ودائع ضمانتعزیز المبادئ األساسیة ألنظمة  •
 تطویر األبحاث والسیاسات المتعلقة بضمان الودائع. •
 ء بھدف تطویر أنظمة ضمان الودائع تقدیم الدعم الفني لألعضا •
 من خالل تحسین الكفاءة والشفافیة. الھیئةحوكمة تعزیز  •

 

 EXCO المجلس التنفیذي، قام دعم الھیئة في تحقیق اھدافھا االس�������تراتیجیةوبھدف 
بإنش��اء أربعة لجان منبثقة عنھ حیث تجتمع اللجان على االقل ثالث مرات س��نویا.  للھیئة

 ن:االلج هوتضم ھذ

الرقابة على اعداد التقاریر المالیة وأنظمة ومس�������ؤولیتھا  لجنة التدقیق والمخاطر:
والتأكد من صحة  الھیئةوذلك لتحقیق أھداف  الرقابة الداخلیة وأنشطة إدارة المخاطر

تعمل على تحقیق  الھیئةالعملیات المالیة فیھا وأن األموال المستخدمة في أداء انشطة 
 ، وحیث یقدم األمین العام الدعم للجنة.حصریاأھدافھا 

 

كَمص��در  الھیئةتعمل اللجنة على تعزیز ص��ورة  المبادئ األس��اس��یة واألبحاث: لجنة
لألبحاث والس���یاس���ات ذات العالقة بأنظمة ض���مان الودائع الفعالة والمواض���یع أخرى 
ذات عالقة باالس����تقرار المالي في العالم، كذلك تقوم اللجنة بتعزیز االعتراف الدولي 

ا یتعلق بمجال ضمان الودائع، والتأكید على قیمة كَمصدر للمعاییر الدولیة فیم الھیئةب
 لس�������كرتاریةالتابعة  البحوثتعمل وحدة و .الھیئةاالبحاث الص�������ادرة عن وثوقیة وم

 للمساھمة في تقدم البحث والتوجیھ وتطویر السیاسات. اللجنةبشكل تعاوني مع  الھیئة

 

 بالھیئةالدولي االعتراف تعزز اللجنة  :لجنة التواص��������ل والعالقات مع األعض��������اء
التواصل الداخلي كَمصدر للمعاییر الدولیة فیما یتعلق بمجال ضمان الودائع، وكذلك 

، وتقدم الدعم للجمعیة عن طریق تشجیع التواصل الدولي ما للھیئةوالخارجي الفعال 
ائع واألطراف األخرى ذات العالقة، وحیث یقدم األمین بین مؤس���س���ات ض���مان الود

 العام الدعم للجنة.
 

والمؤتمرات تدریب العلى تطویر برامج اللجنة ش��رف ت لجنة التدریب والدعم الفني:
ة ومواض����یع أخرى ذات عالقة باالس����تقرار ودائع فعال ض����ماننظمة بجودة عالیة أل

المالي في العالم. كما تقوم اللجنة بتعزیز وتس������ھیل ومش������اركة وتبادل الخبرات بین 
كَمص�����در للمعاییر الدولیة فیما  الدولي بھا ف، وتعزیز االعتراالھیئةالمش�����اركین في 

للدعم الفني عمل إقلیمیة  اتورش��������عقد في ذلك  بماض�������مان الودائع یتعلق بمجال 
وكذلك عن طریق تنظیم ورش��������ات متقدمة لنخبة  ماألقالی حاجاتلمعالجة وتغطیة و

 للھیئة األس�����اس�����یة المبادئ تطبیق في ءراخب یص�����بحوال الھیئةمختارة من أعض�����اء 
لس�������كرتاریة تعمل وحدة التدریب وبناء القدرات التابعة و .االمتثال تقییم ومنھجیة

للمس�����اھمة في النھوض بالتدریب والمس�����اعدة الفنیة  مع اللجنةبش�����كل تعاوني  الھیئة
 وبناء القدرات.

 
لجنة إفریقیا، لجنة آس���یا والمحیط الھادي، لجنة الكاریبي،  وتش���مل اللجان اإلقلیمیة
، لجنة الش���رق األوس���ط وش���مال لجنة أوروبا، لجنة أمریكا الالتینیة لجنة أوراس���یا،

االھتمام  الض���وء على تس���لیطوالتي انش���ئت بھدف  ولجنة أمریكا الش���مالیة،، إفریقیا
المش�������ترك��ة من خالل تب��ادل المعلوم��ات والخبرات. كم��ا تنظم ھ��ذه اللج��ان  اإلقلیمي

 ا. فعالیات بشكل سنوي على األقل في المناطق التابعة لھ
 

 ھنایمكنك العثور على على المخطط التنظیمي للھیئة 
 

 )31/3/2021(اعتباراً من  الھیئةالمشاركون في 
 

 اءـاألعض
 

، وتمتلك نظام ض���مان ودائع وھي المؤس���س���ات التي انش���ئت بموجب القوانین أو اتفاقیات
المودعین أو التي تمارس مھام ضمان الودائع، ویبلغ  ةتقوم بضمان الودائع أو حمایوالتي 

 عضو. 86عدد تلك المؤسسات األعضاء 
 

 المؤسسات المرتبطة 
 

وتش�مل المؤس�س�ات التي ال تحقق ش�روط االنض�مام كأعض�اء، ولكنھا تنكب على تأس�یس 
أنظمة ضمان الودائع، أو تلك المؤسسات التي تعتبر جزءاً من شبكة الحمایة المالیة والتي 

  .مرتبطةمؤسسات  8لدیھا اھتمام مباشر في فعالیة أنظمة ضمان الودائع. ھنالك حالیا 
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  المراقبون
 

ال تفي بالمعاییر لتص��بح و المراقبون وھم جھات غیر ربحیة مھتمة بمجال ض��مان الودائع
، مثل: المنظمات ش�������ریًكا ولكن لھا مص�������لحة مباش�������رة في فعالیة أنظمة تأمین الودائع 

 الیة أو الشركات المھنیة المختصةالعالمیة، المؤسسات الم
 

 الشركاء 
 

، الھیئةبما یس��اھم في تحقیق أھداف  الھیئة تعاون مع غیر ربحیة تبرم اتفاقیةجھات وھي 
 .شریكعشر  ستةوھي حالیا 

 
  ھنایمكن العثور علیھا  الھیئةالمشاركون في قائمة الكاملة ال
 

 ومسالر
 

الرسوم السنویة والمساھمات المالیة األولیة من المشاركین بالفرنك السویسري  الھیئةتجمع 
)CHF للھیئة). في االجتماع السنوي الثامن عشر IADI  الحادي عشر من شھر في

 )DFM( اشتراك سنوي تفضیلي، وافق األعضاء على نموذج  2019عام  تشرین اول
، بدًءا من  2020/21، والذي دخل حیز التنفیذ اعتباًرا من السنة المالیة على األعضاء

، تستند الرسوم إلى مؤشرات حجم األعضاء في قطاع قبول 2020نیسان  األول من
القضائیة (نصیب الفرد من الناتج  للجھاتالودائع (الناتج المحلي اإلجمالي) والدخل النسبي 

كورین أعاله إلى أربع فئات ، حیث تتراوح رسوم المحلي اإلجمالي). یتم تقسیم المذ
فرنك سویسري. یرجى االطالع على جدول الرسوم  37000إلى  18500األعضاء من 

فرنك سویسري (تُدفع على  11،390درھا . یدفع األعضاء أیًضا مساھمة مالیة أولیة قھنا
 مدى عامین).

 
فرنك سویسري و  15000والمراقبون رسوًما سنویة قدرھا  تدفع المؤسسات المرتبطة

 فرنك سویسري على التوالي. ال یدفع الشركاء أي رسوم. 10000
 
 

  یاتالفعال
 

كل عام مؤتمرات وندوات وورش عمل حول مواضیع مختلفة تغطي  الھیئةتستضیف 
) مؤتمًرا سنویًا FSIومعھد االستقرار المالي ( الھیئةتستضیف و جمیع المناطق الثماني.

الودائع في بنك التسویات الدولیة في  وضمان ومعالجة أوضاع البنوكحول إدارة األزمات 
 .بازل ، سویسرا

 
ُعقدت ندوة عبر اإلنترنت حول "التأثیر المستمر والمتوقع ألزمة  ، 2020في السنة المالیة 

Covid-19  الودائع" ،  ضمان ومؤسسات السلطات المسؤولة عن أوضاع البنوكعلى
 .IADI الھیئةمن  250 و، مشارك 400حیث حضر ھذا االجتماع االفتراضي أكثر من 

 
 

. تشمل األحداث TAWsبالتعاون مع أعضائھا ، أحداثًا إقلیمیة مثل  تنظم اللجان اإلقلیمیة ،
التطبیق المرئي ما یلي: "ندوة عبر  2020األخیرة في النصف الثاني من السنة المالیة 

 15): المبدأ األساسي LARCللجنة اإلقلیمیة ألمریكا الالتینیة ( Webinerوالمسموع 
عبر اإلنترنت: أنشطة  LARCت"، "ندوة متطلبات وقت الدفع والعملیة والمعلوما -

 ضمانمحدد مخاوف وتحدیات من منظور  - COVID-19التكنولوجیا المالیة وتأثیر 
الودائع "و" ندوة عبر اإلنترنت للجنة اإلقلیمیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا: المبدأ 

الودائع والجھات الفاعلة األخرى في  ضمان مؤسساتالتنسیق والتعاون بین  - 4األساسي 
 شبكات األمان في األوقات العادیة وفي األزمات ".

 
 حول 2019في شھر ماي (أیار)  ،عامین كلالبحثي ل مؤتمرال وقد انعقد للمرة الخامسة

التحدیات في مجال نظام ضمان الودائع  - نحو بناء نظام مالي أكثر متانة "موضوع
 –تصمیم نظام ضمان الودائع فعال " السابقة الفعالیات وتشمل"،  ومعالجة أوضاع البنوك

 الودائع امنيض تواجھ التي الراھنة"القضایا ) 2017( "النظریة والتطبیق
 البنوك أوضاع معالجة مةظوأن الرئیسة المالمح: الودائع ضامني إطار)،"تطور 2015(

ویعقد المؤتمر ببنك  ).2011"(الودائع ضمان دور: المالیة"األزمة  و" ) 2013( المتعثرة

تقریبًا  عامینسیعقد المؤتمر البحثي السادس  كل و  التسویات الدولیة بمدینة بازل بسویسرا.
تحت عنوان "التنقل في الوضع الطبیعي الجدید لالستقرار المالي  2021 شھر أیارفي 

 ".ومعالجة أوضاع البنوك وضمان الودائع
 

 القادمة على موقعنا على اإلنترنت. الھیئةیمكن العثور على تفاصیل أحداث 
 

مبادئ األساسیة ألنظمة ضمان ودائع فعالةال  
 

بإصدار  الھیئةبھدف زیادة فعالیة أنظمة ضمان الودائع وتلبیة احتیاجات أعضائھا، تقوم 
حیث تم اصدار المبادئ األساسیة ألنظمة األبحاث والمبادئ األساسیة واألدلة اإلرشادیة. 

في شھر یونیو (حزیران)  والجمعیةضمان ودائع فعالة من قبل لجنة بازل للرقابة البنكیة 
بعد المراجعة  2014، تم تعدیلھا الحقا من قبل الجمعیة في شھر تشرین األول 2009

ي. وقد تم تصنیف الموضوعیة ألنظمة ضمان الودائع التي قام بھا مجلس االستقرار المال
االستقرار المالي كمعاییر  لمجلسوادماج المبادئ األساسیة ضمن المعاییر األساسیة 

أساسیة ألنظمة مالیة قویة تستحق أولویة في تطبیقھا حسب ظروف كل بلد على حدا. وقد 
تم الموافقة على ھذه المعاییر بشكل كبیر لكونھا تمثل الحد األدنى من المتطلبات من أجل 

 ارسات فضلى یتم تشجیع الدول لاللتزام بھا. مم
 

وبالتعاون مع لجنة بازل للرقابة البنكیة وصندوق النقد الدولي والبنك  الھیئةكما قامت 
منھجیة لتقییم الدولي والمنتدى األوروبي لضامني الودائع  والمفوضیة األوروبیة بتطویر 

التي تم الموافقة علیھا في شھر كانون  االمتثال بالمبادئ األساسیة ألنظمة ضمان الودائع
، وتم االنتھاء من  النسخة المنقحة لكتیب تقییم االمتثال بالمبادئ األساسیة 2010األول 

، وتشمل ھذه التقییمات: التقییم الذاتي، برامج تقییم القطاع المالي 2016في مطلع عام 
رامج المقارنة التي یقوم بھا والتي تم یقوم بھا البنك الدولي و وصندوق النقد الدولي وب

 مجلس االستقرار المالي  ومجموعة العشرین .
 

بتطویر برنامج جدید إلجراء تقییمات موضوعیة لالمتثال للمبادئ األساسیة. الھیئة  تقومكما 
البرنامج عبارة عن نھج مراقبة مكتبي وخارج الموقع لرصد وجمع وتحلیل المعلومات 
حول مستویات امتثال األعضاء للمبادئ األساسیة من أجل تحدید نقاط القوة والثغرات في 

مستوى وول على صورة عالمیة عن األعضاء الودائع األعضاء والحص ضمانأنظمة 
الحالیة وغیرھا من التقییمات   IADIااللتزام بالمبادئ األساسیة. سیكمل البرنامج تقییمات 

) التابع SATAPبما في ذلك التقییمات الذاتیة ، والتقییم الذاتي لبرنامج المساعدة الفنیة (
وغیرھا من وسائل تقییم الفجوات بین النتائج الحالیة والمطلوبة.  FSAP، وبرامج  للھیئة

سیتم استخدام نتائج ھذه التقییمات المواضیعیة لتحدید نقاط القوة والضعف والثغرات في 
والتوجیھ والتدریب  الھیئةودائع األعضاء من أجل المساعدة في توجیھ أبحاث  ضمانأنظمة 

 عضاء في تعزیز أنظمتھم.ومبادرات بناء القدرات لمساعدة األ
 

 .ھنایمكن العثور على تفاصیل حول المبادئ األساسیة 
 

 بحاث واألدلة االرشادیةاأل
 

وتم العمل على تطویرھا وھي "دلیل توعیة  الھیئةمن قبل  أدلة ارشادیة تم إصدار ستة
الجمھور بأنظمة ضمان الودائع" و" دلیل أنظمة واجراءات التعویض" و" دلیل سقف 
التغطیة لضمان الودائع " و" دلیل تقلیل المخاطر السلوكیة " و"دلیل أنظمة ضمان الودائع 

 .ر الماليمجلس االستقرال المتعددة"  و"دلیل التمویل المسبق"  وتم تقدیمھم
 
 

) تقییم 1األوراق البحثیة واإلرش��ادیة التالیة: ( الھیئة، نش��رت  2020خالل الس��نة المالیة 
) إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلیة 2الودائع ، ( لض����مانأنظمة األقس����اط التفاض����لیة 

) 4) و (IADIالودائع ( موجز  لض����مان) تفض����یل المودع والتض����مین 3على الودائع ، (
 الودائع اإلسالمیة.  ضمانئ األساسیة ألنظمة المباد

 
 .IADIجمیع األوراق المعتمدة متاحة على موقع 
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) 1، ھناك أربعة مش�������اریع بحثیة وإرش�������ادیة قید التنفیذ: ( 2021اعتباًرا من مارس 

) التكنولوجیا 3الودائع ونطاقھا ، ( ض����مان) تغطیة 2مش����كالت حل التعاونیات المالیة ، (
 الودائع اإلسالمیة. ضمان) 4المالیة ، (

 
الودائع وأطر ش��بكات  ض��مانحول  2020نتائج اس��تطالعھا العالمي لعام  IADIنش��رت 

على  للض������مانأنظمة  110األمان المالي. تس������تند النتائج إلى الردود التي تم جمعھا من 
القض���ائیة على مس���توى  الس���لطات٪ من 85، تمثل حوالي  الودائع من جمیع أنحاء العالم

 العالم.
 

 التدریب وبناء القدرات
العدید من المؤتمرات الدولیة وأنش���طة التدریب والمس���اعدة الفنیة على مدار  الھیئةتجري 

العام. لقد طورت إرشادات تدریبیة عن بُعد توضح بالتفصیل أنواع التدریب المختلفة التي 

والمؤسسات المالیة  FSIو  FSBبشكل وثیق مع  IADIفتراضیًا. تعمل یمكن إجراؤھا ا
معالجة وقض����ایا  ض����مان الودائعالدولیة األخرى في عقد المؤتمرات واالجتماعات حول 

 أوضاع البنوك.
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 المزایا والفوائد الرئیسیة للعضویة في الجمعیة 

 
. سواًء كنت عضوا او ترغب الھیئةالعدیدة للعضویة في الفوائد وفیما یلي بعض من 

العضویة. ولمعرفة المزید عن ھذه الفوائد وغیرھا، فإننا ندعوك إلى االتصال في 
 باألمانة العامة للجمعیة.

 
 ھیئة دولیة لوضع المعاییر المعترف بھاالجمعیة الدولیة لضامني الودائع، ھي • 

 والتي یتم استخدامھا في جمیع أنحاء العالم ومن قبل المنظمات الدولیة.
 

 یر المبادئ األساسیة، والمعاییر واإلرشادات ومنھجیات التقییمفي تطو المشاركة• 
 لتعزیز فعالیة أنظمة ضمان الودائع.

 
من خالل التدریب والتطویر  تبادل الخبرات والمعلومات حول قضایا ضمان الودائع• 

 والبرامج التعلیمیة.
 

 لكتروني.بناء القدرات، المؤتمرات، التدریب التنفیذي والتعلم اإل المشاركة في• 
 

لمواجھة التحدیات التي  ورشات العمل اإلقلیمیة للمساعدة الفنیةالمشاركة في • 
یوجھھا األعضاء، وبناء القدرات، والمساعدة في تحسین االمتثال للمبادئ األساسیة 

 للجمعیة للحصول على أنظمة ضمان ودائع فعالة.
 

وال سیما المنظمات المعنیة باألسواق المالیة،  التعاون مع المنظمات الدولیة األخرى• 
وتعزیز االستقرار المالي (معھد االستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك 

 الدولي، إلخ...).
 

ومعھد  الھیئةالمشاركة في المؤتمرات التي یتم تنظیمھا بشكل مشترك ما بین • 
معھد االستقرار لكتروني عن بعد لوالمشاركة في برنامج التعلم اإل االستقرار المالي

 المالي.
 

الخاص باألعضاء بما في ذلك الوصول  للھیئةالموقع اإللكتروني الوصول إلى • 
الى البیانات الشاملة عن مؤسسات ضمان الودائع من خالل االستقصاءات السنویة 

 لقیاس األداء وأغراض أخرى. للھیئة
 

 الخاص باألعضاء بما في ذلك الوصول الى للھیئةالموقع اإللكتروني لى الوصول إ
فصاعًدا ، مع  2013من  للھیئةكل مؤتمر أو ورشة عمل أو ندوة ب الخاصةلمواد ا

 حدثًا تم نشره بالفعل ؛ 75مواد من أكثر من 
 
 
في الحفاظ على االستقرار المالي بین  خلق الوعي وإبراز أھمیة ضمان الودائع•  

شركاء شبكة الحمایة والمؤسسات التي تقبل الودائع ضمن نطاق اختصاص 
 .األعضاء

 

حول االتجاھات  الوصول إلى االبحاث المعّدة من قبل الجمعیة في الوقت المناسب• 
الناشئة في ضمان الودائع وفي معالجة أوضاع المؤسسات التي تقبل الودائع من 

 لجمھور.ا
 

الجمعیة لتقییم االمتثال للمبادئ األساسیة ألنظمة ضمان الحصور واالستفادة بدلیل • 
الودائع والدخول للموقع المخصص لألعضاء واستخدام البرامج المساعدة الفنیة إلجراء 

المساعدة ذات أھمیة للمشاركة في برنامج حیث تعتبر البرامج الفنیة ، التقییم الذاتي
وبرنامج المقارنة من  ع المالي من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدوليتقییم القطا

 .قبل مجلس االستقرار المالي
 

یمكن لألمانة العامة للجمعیة أن توفر لك االتصال المباشر مع رئیس اللجنة اإلقلیمیة 
 للجمعیة في منطقتك لتزویدك بمعلومات إضافیة ومساعدتك.

 
الفعالیات الدولیة واإلقلیمیة الحالیة والسابقة وكذلك النشرات ألیة معلومات إضافیة حول 

النشرات اإلخباریة، ومثل التقاریر السنویة للجمعیة، واألدلة االرشادیة،  اإلصداراتو
وبرامج التدریب، والعروض التقدیمیة...الخ، الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني للجمعیة: 

www.iadi.org. 
 
 

الدولیة لضامني الودائع للھیئةاالنضمام كیفیة   
 

تقدم طلبات االنضمام للجمعیة إلى األمین العام، والذي بدوره سیقوم بإرسال الطلبات إلى 
اللجنة اإلقلیمیة وبعدھا إلى المجلس التنفیذي للدراسة والموافقة. طلب االنضمام متوفر على 

 للجمعیة.الموقع اإللكتروني 
 
 
 
 

ي الودائعنالدولیة لضام بالھیئةلالتصال   
 

 الھیئة الدولیة لضامني الودائع
      c/o Bank for International Settlements   :عقـالمو

Centralbahnplatz 2, CH-4002 Basel, Switzerland         
 +41 61 280 95 54 :فاكس          +  41 61 280 99 33 :ھاتف

 www.iadi.org: الموقع االلكتروني       gservice.iadi@bis.or :االیمیل 
 

 David Walker - David.Walker@iadi.orgاألمین العام :
 50 99 350 76 41+  /  50 99 280 61 41 +:ھاتف 

 
 - Kim Peeters White : نائب األمین العام

Kim.Peeterswhite@iadi.org 
 +41 76 350 99 33+    / 41 61 280 99 33 :ھاتف
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