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شركات ضمان الودائع المصرفية    :                                            دراسة بعنوان 

في حماية الجهاز المصرفي وودائع الجمهور                                            ودورها

ـ                                                       ـــــــــــــــــــــ

     

وليد عيدي عبد النبي                                      : اعداد                             

  مدير عام مراقبة الصيرفة واالئتمان وكالة 

عن نشوء شركات ضمان الودائع ـ مقدمة تاريخية 1  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 م 1829ظهر اول نظام لضمان الودائع المصرفية في العالم في والية نيويورك االمريكية عام   

ومع نهاية القرن التاسع عشر اختفت جميع انظمة . ثم قامت عدة واليات بانشاء نظم مماثلة 

باالضافة . ونقص السيولة ، مال الضمان الودائع وذلك لعدة اسباب من ابرزها عدم كفاية راس 

الى ذلك فقد كان لرداءة المواسم الزراعية واالزمات المالية المتالحقة اثر واضح في عجز 

ظمة ضمان نالمصارف عن الوفاء بديونها وافالس العديد منها مما وضع عبئا ثقيال عن ا

) Lende of Last resort(والتي كان ينقصها انذاك وجود مقرض اخير ، الودائع المصرفية 

وعلى . لم يكن قد انشا بعد ) البنك المركزي االمريكي (حيث ان النظام االحتياطي الفدرالي 

دة كانت اول دولـة  تقيم نظاما لضمان الودائع على مستوى ـالرغم من ان الواليات المتح

ضي ـ لتي قسمت الى دولتين الحقا في نهاية القرن الماـ ا) جيكوسلوفاكيا ( االان ، الوالية 

والقروض على المستوى القومي وذلك في  تعتبر اول دولة انشات نظاما متطور لحماية الودائع

  . م 1924عام 
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  )اص ــصندوق الضمان الخ( في ذلك الوقت صندوقين احدهما)  جيكوسلوفاكيا ( وقد نشات 

’ ى ـــ االولالذي انشى ليساعد المصارف على استعادة خسائرها الناجمة عن الحرب العالمية

لتشجيع االدخار بزيادة درجة سالمة الودائع ومساعدة المصارف ) وصندوق الضمان العام ( 

  . لتتطور على احسن وجه ممكن 

 قانون المصارف الذي كان يهدف الى ى م صادق الكونجرس االمريكي عل1933   وفي عام 

 ادت الى فشل كثير من والتي، معالجة العيوب التي ظهرت في النظام المالي االمريكي 

ت المؤسسة أبموجب القانون انش وGreat Depression)(المصارف في فترة الكساد الكبير 

)   Fpic )Federal Deposit  insurance Corporatianالفدرالية للتامين على الودائع 

  .  لتدير نظام التامين على الودائع لدى المصارف التجارية 1934ام ـع

ة على قيام الواليات المتحدة االمريكية بانشاء هذه المؤسسة قامت تركيا   وبعد مضي فتر

كما قامت عدد من الدول االوربية وبعض دول  ، 1960بانشاء صندوق تصفية المصارف عام 

 صندوقا خاصا 1974ت المانيا عام قاماحيث العالم الثالث بانشاء صناديق ضمان الودائع 

بريطانية نظام لحماية  تأانش كما، ار مصرف هيرشتات لحماية اموال المودعين بعد انهي

ت ايطاليا في أقامو،  بعد ان حصلت فيها ازمات مصرفية حادة 1979المودعين في عام 

م عقب انهيار البنك الفرنسي السعودي 1985تلتها فرنسا عام ، الثمانينات نظاما لحماية الودائع 

 .  

هي مؤسسة و، ة اهتمت بانشاء نظام لحماية المودعين  اما العالم العربي فتعتبر لبنان اول دول

 دولة البحرين مجلس حماية أتوطنية لضمان الودائع حذت حذوها بعض البلدان العربية فأنش

كما قام ، م 1996  عام تالها السودان بانشاء صندوق ضمان الودائع. م 1993الودائع عام 

 2008ا اقر البنك المركزي العراقي عام كم . 2002االردن بانشاء مؤسسة ضمان الودائع عام 

  . انشاء شركة مختلطة لضمان الودائع يناقش قانونها االن في مجلس شورى الدولة 

من مجموعة أ وكانت جزء، ويظهر مما تقدم ان انظمة ضمان الودائع هي نظم حديثة العهد 

  . ت النقدية اصالحات شملت تقوية الصالحيات االشرافية والتنظيمية والرقابية للسلطا
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،  مع العرض بان اغلب انظمة الضمان تديرها السلطات النقدية في الدولة المعنية في الغالب 

ادات المصارف بانشاء مؤسسات حباستثناء حاالت معينة نجدها في فرنسا والمانيا حيث قامت ات

  . ضمان الودائع وتقوم بادارتها 

  ـ وظائف او مهام مؤسسات ضمان الودائع 2

    ــــــــــــــــــــــ

لمؤسسين  اـ حل مشاكل الفشل المالي التي تتعرض لها المصارف مما يوفر ثقة لدى ا

  . والمودعين 

    .ب ـ تحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي 

  . قوق المودعين حج ـ العمل على حماية 

  ـ طبيعة االشتراك في مؤسسة ضمان الودائع 3

    ـــــــــــــــــــــــــــ

في اغلب الدول يكون اشتراك المصارف اجباريا واليتاثر ذلك بدرجة التقدم االقتصادي للدولة 

، فالعضوية في المانيا اختيارية . فهو مالحظ في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء 

نان ومصر وكذلك الحال بالنسبة لالردن والسودان ولب، وبعكسها في كندا اذ تكون اجبارية 

  .والعراق

  ـ طبيعة انظمة مؤسسات ضمان الودائع وحدود التغطية 4

   ــــــــــــــــــــــــــــــ

باستثناء دول ، أـ تنص غالبية قوانين مؤسسات ضمان الودائع على حق المودعين بالتعويض 

   . ظمتها الزاما قانونيا بالتعويض نومنها االرجنتين التي التتضمن ا

يقوم نظام ضمان الودائع على اساس جغرافي بمعنى انه يشمل :  التغطية ب ـ من حيث

 واليشمل فروع المصارف  .المؤسسات المصرفية الوطنية واالجنبية وفروعها داخل البلد المعني

  . الوطنية في الخارج 

وليس معيار موحد يتم تطبيقه على كل انظمة ، ج ـ هناك حدا اعلى للحماية بالنسبة لكل مودع 

الضمان ولكن في معظمها يغطي الحد االعلى المضمون من الودائع نسبة كبيرة من عدد 

  . ونسبة اصغر من قيمة او حجم الودائع ، المودعين 
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دـ تشير دراسة معدة من قبل صندوق النقد الدولي ان الحد االعلى المضمون من الودائع يكون 

  . او مثله بمرتين ، ي بمقدار نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمال

عين من حقوق المود% 100هـ ـ  يختلف الحد االعلى المضمون من بلد الخر حيث يصل الى 

دينار ) عشرة االف (و،  القيمة االجمالية للودائع في البحرين من% 75او مايعادل ، في تركيا 

 مائة 100فيصل الى اما في الواليات المتحدة ، في لبنان ) خمسة ماليين ليرة ( و ،في االردن 

  )20(يمة االجمالية للودائع وبحد اقصىمن الق%75وفي بريطانيا يصل الى ، الف دوالر 

  . عشرون الف جنيه استرليني 

  ـ أهداف وضع حدود عليا لتعويض المودعين 5

   ــــــــــــــــــــــــــــ

هما كان صغيرا جزءا ع تقضي القوانين ان يتحمل المودع مئاـ  في اغلب انظمة ضمان الودا

دو هي تقديم حماية محدودة للمودع اكثر مما هي منع االندفاع بوغاية ذلك فيما ي، من الخسائر 

  . الى سحب الودائع من المصارف 

ب ـ ان هذه المؤسسات انشأت لحماية صغار المودعين الذين يشكلون النسبة االكبر من قاعدة 

نهم ان يكونوا نشطين في تتبع احوال المصارف الذين اما كبار المودعين فيتوقع م، المودعين 

  . يودعون اموالهم فيها نظرا لطبيعة اعمالهم 

  . ج ـ ان وضع حدود عليا للتعويض يهدف لكي التصبح المصارف اكثر مغامرة في اعمالها 

 جيا عبر الزمن ليواكبيدـ تشير الوقائع التاريخية ان الحد االعلى لمبالغ التعويض يرتفع تدر

  . ما امكن التغيرات االقتصادية من نمو الدخل القومي وارتفاع معدالت التضخم 

  

  ـ مصادر تمويل مؤسسات ضمان الودائع 6

    ـــــــــــــــــــــــــ

     تتكون مصادر تمويل مؤسسة ضمان الودائع كما هو في مسودة مشروع شركة ضمان 

  ـ :الودائع العراقية من 
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   :شركة راسمال الأـ 

ويتكون من المساهمات االساسية االلزامية التي تدفعها المصارف المشاركة فيها وتحدد هذه 

المساهمة بالنسبة المئوية الخاصة بودائع كل مصرف عضو في نهاية سنة معينة تسبق انشاء 

من اجمالي رصيد الودائع الكلية للمصارف العراقية لتشكل هذه ، ة كالمؤسسة او الشر

  . مال المدفوع للشركة الات راس المساهم

  

   :  على الودائع ب ـ اقساط التامين

 اقساط التامين السنوية التي تدفعها المصارف االعضاء لقاء قيام الشركة بالتامين على وهي 

  . لرصيد ودائع المصرف "وفقاودائعهم من خطر االفالس ويدفع هذا القسط في بداية كل عام 

  

   : ن استثمار اموال الشركة لمتأتية ماالرباح اج ـ 

ات داو استخدامها لشراء ادوات الدين العام المحلي من سن،  سواءا بشكل ودائع لدى المصارف 

  . او حواالت الخزينة او شراء االسهم الجيدة ، الحكومة 

  

 التي تحصل عليها من المصارف او المؤسسات المالية لتدعيم جهودها د ـ الهبات والتبرعات

  .  استقرار النظام المالي والمصرفي في تحقيق

  

 لغرض مواجهة عملية التعويض المفاجئة كانهيار ـ أية اموال تقترضها الشركة  من الغير هـ 

  . كما حدث في االزمة المالية العالمية االخيرة ، عدة مصارف بسبب ازمة مالية طارئة 

 المصارف بنسبة موحدة من وفي معظم انظمة الضمان تكون المساهمة السنوية المفروضة على

وفي ، % 0 ر033فمثال نجدها في كندا ، وتختلف هذه النسبة من دولة الخرى ، حجم ودائعها 

   %  0 ر002وبينما في السودان  ، %0 ر02وفي االردن ، % 0 ر05كل من الهند والبحرين 

  ر ــجة المخاط  االان هنالك بعض الدول التي تتبنى نظاما للمساهمات السنوية مؤسسا على در
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وبالرغم من ان ، للمصارف االعضاء في النظام كما هو الحال في الواليات المتحدة االمريكية 

فنية العتماده الدارية والناحية االاالانه اكثر صعوبة من ، هذا النظام يعتبر اكثر عدالة وكفاءة 

ة الضمان في مراحل على درجة المخاطرة المتوقعة في كل مصرف وبالتالي اليناسب انظم

  . نموها االولى 

  

  الخاتمـــــة    
  ـــــــــــــــ

ان الدور االساسي النظمة ضمان الودائع المصرفية المتمثل في ثقة جمهور المودعين في 

هو االساس المتين في وجود جهاز مصرفي ، الجهاز المصرفي وقدرته على حماية ودائعهم 

غيرات المستمرة في الصناعة المصرفية ليكون قادرا على قوي ومتطور وقادر على مواكبه الت

  .تحقيق اهدافه االقتصادية واالجتماعية بفعالية وكفاءة
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