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 ضمانة بمثابة وتعتبر المالي، األمان شبكات أھم من الودائع على التأمین أنظمة تعد 
 االقتصادیة الظروف منھا متعددة ألسباب وذلك لھا یتعرض قد التي األخطار من للبنوك حقیقیة

 االستقرار علي یؤثر مما البنوك من أموالھم المودعین سحب توالي إلي یؤدي مما والسیاسیة
 وفرضت األخطار، تلك من تحد وتشریعات سیاسات لوضع الدول لجأت ھنا ومن للبنوك، المالي

 المدخرین صغار وحمایة المالي االستقرار لتعزیز الودائع علي للتأمین نظم الرقابیة السلطات
 من كل علي الودائع علي التأمین أثر اختبار الدراسة استھدفت ولذا ،إفالسھ أو البنك تعثر عند

 تأثیر وجود إلي الدراسة نتائج وأوضحت ، المصریة البنوك في المالي األداء االستقراروسالمة
 وأوصت المصریة، البنوك في المالي األداء وسالمة االستقرار من كل علي الودائع علي للتأمین

 وعالجي وقائي بدور القیام شأنھ من والذى الودائع تأمین نظام تفعیل بضرورة الدراسة
 جنب الي جنبًا بدورھا الرقابیة السلطات وقیام السیولة، نسب توازن الى یؤدى مما وتعویضي،

   .البنوك أداء مستوى تحسین وأیضا المالي اإلستقرار لتقویة یؤدى مما
 المالي األداء القروض، استقرار ئع،الودا استقرار الودائع، تأمین.  

 

 الودائع وتمثل المصرفي االستقرار تحقیق تعیق والتي األخطار من العدید البنوك تواجھ  
 من فیھا والثقة الودائع یھدد خطر   أي أن ذلك االستقرار ھذا دعم في المساعدة العوامل أھم أحد

 ككل، باالقتصاد أزمة یحدث وبالتالي ككل، المصرفي النظام على مباشرًا تھدیدًا یشكل       أن شأنھ
 في الدول من العدید أصاب الذي الكبیر العالمي الكساد حالة ذلك على مثال أبرز ولعل

 علیھ ترتب وما البنوك واجھت التي السیولة أزمات عن والناتج الماضي  القرن  من الثالثینیات
 في العالمي االقتصاد تعرض كذلك       المتقدمة، االقتصادیة دولال في السیما منھا كثیر إفالس من
 العالمیة الدیون مشكلة أھمھا كان ومصرفیة مالیة أزمات لعدة التسعینات ومطلع الثمانینات عقد
 لعبت التي العالمیة التجاریة البنوك أن اتضح إذ الدولي المصرفي النظام إضعاف إلى أدت التي
 نسبة وارتفاع أصولھا جودة وعدم مالھا رأس ضعف من تعاني المصرفي مالنظا في ھامًا دورًا

                    ).٢٠١٠، الدین علم(،                  فیھا المشكوك دیونھا
 التي المخاطر آثار من للتقلیل المركزي البنك بھا یقوم التي التدابیر قدرة عدم ومع 

 بعض في المصرفیة الودائع على التأمین أنظمة إنشاء إلى الحاجة دعت  ،البنوك لھا تتعرض 
 تشریعیة وإجراءات خطوات اتخاذ أو تبني إلى تتطلع التي األقطار دائرة واتسعت الدول،

 ویعتبر                .ومسمیاتھا أنواعھا اختالف علي المصرفي الجھاز لدي المودعین أموال  لحمایة وتنظیمیة
 تواجھ التي المشكالت علي التغلب علي اعدتس التي الھامة اآللیات من الودائع علي التأمین
 سحبھم عدم إلي یؤدي مما اموالھم بسالمة المودعین لدي الثقة وبث دعم علي وتساعد البنوك
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 الالزمة السیولة توفیر في یساعد مما الدولة، خارج إلي األموال ھذه تسرب من ویحد ألموالھم
 مؤسسات تأسیس في التفكیر تم ھنا نوم االستثمار، في واستخدامھا المصرفیة المؤسسات في

 أوساط ساد الذي التخوف بسبب البنك، تصفیة حالة في المودعین لتعویض للودائع تأمین
 الدوال عملت وقد البنكي، القطاع تضرب مالیة أزمة كل عقب ودائعھم ضیاع من المودعین
 القدرة لھم لیس ینالذ- المودعین صغار حمایة منھا الغرض یكون مؤسسات إنشاء على المتقدمة

 كبار تعویض وأیضًا مالیة، لصعوبات البنوك تعرض حالة في - بنوكھم إدارة معرفھ علي
 أموالھم على الفائدة أسعار برفع ویطالبوھم بنوكھم یراقبون یجعلھم ودائعھم عن جزئیًا المودعین

 التأمین وجود بببس وذلك عوائدھا، بارتفاع أمًال بالمخاطر محفوفة باستثمارات استخدموھا إذا
 ینعكس مما للبنوك المالي واالستقرار السوق انضباط علي یعمل التأمین أن أي الودائع، علي
 وعلى١٨٢٩ عام األمریكیة المتحدة الوالیات الدول ھذه رأس على و المالي، أدائھا سالمة علي

 ، العون أبو ( الودائع لضمان صندوق بإنشاء قامت دولة أول تعتبر لبنان فإن العربي، الصعید
 سنة في إال النظام لھذا األولى اللبنات وضع على المصري المشرع یعمل لم حین في ،)٢٠١٩
 مواجھة في التأمین صندوق موارد استخدمت حیث والتجارة اإلعتماد بنك أزمة عقب١٩٩٣
 بالحكومة إیمانًا ،و اآلن الى یفعل ولم )١٩٩٤ بیومي،( علیھ متوالیة تعدیالت اجراء وتم المشكلة

 )كرونا جائحة( الحالیة العالمیة األزمة ظل في خصوصًا التأمین ھذا تطبیق بأھمیة المصریة
 في بنكیة قوانین إصدار تم فقد المصرفي القطاع أھمھا من والتي الدولة قطاعات على وتأثیرھا

             .الفعلي التطبیق بسرعة ونامل الودائع تأمین بصندوق الخاص التشریع لتفعیل ٢٠٢٠ عام
 
  لعدم المصرفي النظام بتعرض ینبئ عمالئھا تجاه التزاماتھا أداء في البنوك إخفاق إن 
 أموالھم إیداع في وترددًا حذرًا أكثر ویجعلھم المودعین،  لدى  ثقة  أزمة  وحدوث  االستقرار

 وعدم لإلنھیار رضةع ویجعلھ المصرفي النظام علي مباشر بشكل ینعكس مما ،البنوك في
 یؤدي مما المودعین، وحمایة الودائع لتأمین نظام لوجود ضرورة ھناك فإن ولذلك االستقرار،

 وعلي البنك، تعثر ما إذا استردادھا وضمان ودائعھم علي وطمأنتھم البنوك في العمالء ثقة لزیادة
 ومن       مصر، في الودائع علي التأمین بصندوق العمل لتطبیق تفعیل عدم ھناك فإن ذلك من الرغم

                :یلى ما على االجابة في الدراسة مشكلة تتمثل ھنا
 االستقرار من كل على )علیھا المؤمن  الودائع  نسبة( الودائع على للتأمین أثر ھناك ھل -

  المصریة؟ البنوك في المالي األداء وسالمة
 

  :تالیةال النقاط من الدراسة أھمیة تنبع
 .االقتصادي النشاط في ھام دور من لھا لما المصریة البنوك وھي التطبیق بیئة أھمیة -١
 تحریك في المھم بالدور لقیامھا الرئیسي المحرك ھي البنوك في العمالء ودائع أن  -٢

 لدي والطمأنینة الثقة وبث علیھا والحفاظ حمایتھا یستلزم مما االقتصادي، النشاط
 في والمساھمة الودائع، أصحاب لحمایة القانون أقرھا التي لیاتاآل حوتوضی .المودعین

 .إفالسھا إلى تؤدى قد التي المالیة أزمتھا بتجاوز البنوك إنقاذ
 أھمیة وذو نسبیًا حدیث موضوع تناول خالل من العملیة أھمیتھا الدراسة تستمد كما -٣

 الستمرار وسعیھ العمالء ودائع علي المصرفي القطاع اعتماد بسبب المصرفي للقطاع
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 أصبح لذلك االستثماریة، وظیفتھ أداء في لالستمرار الودائع ھذه من النقدیة التدفقات
 صانعي باھتمام تحظي التي الموضوعات من العمالء ودائع وحمایة ضمان موضوع
 المالي األداء سالمة علي لتأثیره وذلك للبنوك المالي باالستقرار والمھتمین السیاسات

  .والنمو االستمرار على والقدرة البنوك في
   

 لتحقیقھ تسعى الذي الرئیسي الھدف فإن وأھمیتھا الدراسة مشكلة فھم من انطالقا 
 وسالمة للبنوك، المالي االستقرار تحقیق في الودائع على التأمین مساھمة من التحقق ھو الدراسة

 وسالمة االستقرار على الودائع على التأمین أثر اختبار الدراسة تستھدف ولذلك المالي، أدائھا
   .المصریة البنوك في المالي األداء

 

 على الودائع على التأمین نظام إنشاء تأثیر لتحلیل الدراسة ألدبیات الباحثة باستعراض و
 نظام تطبیق أن إلي )٢٠١٥ والعبیدي، زاید( دراسة نتائج تشیر البنوك اداء استقراروسالمة

 البنوك فیھم بما العراقیة التجاریة البنوك في الجمھور ثقة زیادة في یسھم قد الودائع علي التأمین
 استثمار فرص وزیادة الودائع حجم وزیادة                                     البنوك في أموالھم إیداع علي یشجعھم مما الخاصة

 ) دراسة نتائج اشارت وایضا                     .الجید المالي األداء علي كسینع مما األموال ھذه
Yamor&Sun2016) على الودائع تأمین لسیاسة                         إحصائیة وبداللة سلبي أثر وجود إلي 

 علي أمینللت تأثیر لوجود یشیر مما    الصین في العاملة البنوك لجمیع المتوقعة غیر العوائد متوسط
 لتأمین إحصائیًا دال وغیر سلبي تأثیر ھناك أن إلي باإلضافة للبنوك، السوقیة القیمة علي الودائع
 أنظمة دور أن الى )٢٠١٧ الزعنون،( دراسة وتوصلت المخاطر، نحو التوجھ علي الودائع
 واختالف التأمین أنظمة خصائص الختالف تبعًا الدول بین یختلف الودائع على التأمین

 ھي المتغیر القسط ذو التأمین أنظمة أن النتائج وبینت دولة، كل في المصرفي النظام خصوصیة
 إلي ) Kusairi et al.‚ 2018( دراسة وخلصت،  السیولة مخاطر إدارة بتحسین مساھمة األكثر

 ول،األص إجمالي علي الجاریة الودائع نسبة علي سلبیًا یؤثر الودائع علي التأمین سیاسة تنفیذ أن
 التأمین أن یعني مما القروض، إجمالي إلي القروض نسبة علي إیجابیًا تأثیرًا تؤثر أنھ حین في

 عوائدھا لزیادة بالمخاطر محفوفة استثماریة مجاالت في البنوك استثمار علي أثر الودائع علي
 في ضاءأع دول ستة على بالتطبیق وذلك الودائع إجمالي وزیادة المودعین ثقة زیادة من بدًال

 الحالیة الدراسة أن القول یمكن السابقة االدبیات استعراض من                 ،و أسیا شرق جنوب أمم رابطة
 الجھاز في المالي األداء وسالمة االستقرار علي الودائع علي التأمین نظام أثر تتناول بأنھا تتمیز

 الجھاز في السیاسات يصانع بنتائجھا تخدم التي الموضوعات من وھو المصري المصرفي
 معظم تتناولھا ولم تتناولھا التي المتغیرات طبیعة في الحالیة الدراسة تتمیز كما ، المصرفي
 كذلك تفسیرھا، ومحاولة الحقائق بجمع وذلك الوصفي المنھج علي تعتمد كما ، العربیة الدراسات

 في المالي األداء وسالمة اراالستقر علي الودائع تأمین لتأثیر االختباریة الدراسة على تعتمد
             .المصري المصرفي الجھاز
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   :یلي ما للدراسة النظري اإلطار یتناول 

          :                 الودائع تأمین نظام آلیة - أ
  :الودائع تامین نظام مفھوم

 الوسیط بمثابة البنوك وتعد نوك،الب بھا تقوم التي العملیات أھم من النقدیة الودیعة تعد 
 یسعون الذین المستثمرین وبین نقودھم إلیداع إلیھا یتوجھون الذین المالیة الفوائض أصحاب بین

 ودائع علي االئتمان لھذا منحھا علي عادة البنوك وتعتمد االئتمانیة، التسھیالت علي للحصول
 الھیئات أو األفراد یسلم بمقتضاه عقد" أنھا ومنھا البنكیة، الودائع تعاریف وتعددت عمالئھا،

 وحریة لدیھ المودعة النقود ملكیة للبنك یخول العقد ھذا وبموجب للبنوك، النقود من مبلغًا
 بعد أو طلبھا وقت أصحابھا إلي بإعادتھا التزامھ مع المھني ونشاطھ یتفق بما فیھا التصرف

  )٢٠٢٠ نسیمة، مالك،( .معین استحقاق تاریخ في أو إخطار
 في االخطار إدارة وتعمل الحدیث، العصر في البنوك تواجھھا التي األخطار تعددت لقد 

 البنك، أھداف تحقیق على یساعد الذي والعائد المخاطر بین التوازن على الحفاظ على البنوك
 العمل مناخ ودراسة البنوك، إدارة تضعھا التي والسیاسة العمل إجراءات خالل من ذلك ویتم

 أو الداخلیة سواء المتوقعة األخطار لرصد تنفیذھا الواجب اإلجراءات تنفیذ على والحفاظ
 المخاطرة إلى المیل و التنافسیة الضغوط لزیادة نتیجھ البنوك أخطار زادت ولقد الخارجیة،

 خارج البنوك أعمال واتساع السوق، حصةمن أكبر وكسب المال رأس على عائد أقصى لتحقیق
 علي المیزانیة خارج العملیات وتشتمل المال، أسواق إلى التقلیدیة األعمال نم وتحولھا المیزانیة

 مثل عمالءه لصالح البنك من معطاة تعھدات وھي المستقبل في مؤجل تحقیقھا التي العملیات كل
 القدرة لعدم ونتیجة عملیاتھا في التوسع بسبب و المالیة المشتقات وأیضًا .المستندیة االعتمادات

 ,Grira and Labid( .كبیرة مالیة لخسائر البنوك من الكثیر تعرضت عقودھا ذتنفی على
2020(  

 الحرص من اإلنسان علیھ جبل ولما البنوك بعملیات تحیط التي خطاراأل لكثرة نظرًا 
 والمحافظة المودعین، لغالبیة التامة الحمایة تأمین یضمن إجراء یتطلب ذلك فإن المال، على
 عملیة وإدارة االحتیاطیات، من مالئم مستوى وبناء للبنوك، والتشغیلیة المالیة القدرة على

 إنشاء مسألة أصبحت لذا البنوك لموارد األولى المرتبة الودائع تحتل الوقت نفس وفي التعویض،
 في المھمة المعاصرة القضایا من تواجھھا قد التي األخطار من المصرفیة الودائع لحمایة نظام

 حمایة في مھم دور تلعب التي البنكیة الرقابة الودائع حمایة رمظاھ منو مالیة،ال النظم استقرار
 تمنع لم ولكنھا ،المركزي البنك طرف من المشددة الرقابة أسالیب وخاصة المودعین أموال

 البنك علي ویستحیل یحدث وقد.عامة البنوك یصیب الذي المالي واإلعسار األزمات حدوث
 ولحمایة األزمات اشتداد ومع الدفع عن توقفھ أو تعثره نتیجة العمالء تجاه بإلتزاماتھ الوفاء

 التشریعات بباقي أسوة المصرفیة الودائع ضمان صندوق المصري المشرع أنشأ المودعین
 نظام ویعتبر بودائعھم، تلحق قد التي األخطار عن جزئیًا أو كلیًا المودعین لتعویض األخرى

 المصرفیة الساحة علي المطروحة الموضوعات أھم من مودعینال أموال وحمایة الودائع تأمین
 في الكبیر العالمي الكساد على ترتب ما أھم ومنھذا، وقتنا وحتي الماضیة القلیلة السنوات منذ

 من الكثیر إفالس إلى أدت التي السیولة أزمات التجاریة البنوك من الكثیر واجھت أن الثالثینات
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 اإلصالح منھج في ودوره الودائع على التأمین فكرة ظھرت ھنا ومن المتقدمة، الدول في البنوك
 عام في العالمیة المالیة األزمة ظھور مع الحاجة وازدادت ، جدید نظام إطار في المصرفي

 أحمد،( كاھلھا على الدیون نسبة وإرتفاع العالمیة، التجاریة البنوك مال رأس وضعف ، 2008
 التي مینأالت عقود تطبیقات حزمة من تطبیق المصرفیة ئعالودا تأمین یعد و )٢٠١٥ ، محمد
 عن أو والممتلكات، األموال في لھا یتعرض التي الخسائر عن الشخص تعویض إلى تھدف

 التعرض حاالت في أو اإلقتصادیة النشاطات ممارسة اثناء سواء البشریة واألضرار الخسائر
  .متوقعة غیر أحداث جراء من أضرار إلى

 المالیة المؤسسات علي تأمین فھي تكافلي مغزى على الودائع تأمین رةفك وتنطوي 
 حالة في كما )الدائنین( للمودعین مدینة اصبحت للودائع باستالمھا البنوك حیث )الدیون تامین(

 لترمیم یھدف والذي المعروف التأمین لعقد تطبیق أنھا إذ وممتلكاتھم األفراد علي التأمین
 لیست الودائع تأمین شركة تقدمھا التي والخدمة لألفراد، والعینیة یةالمال الخسائر وتعویض

  ،الشامل االقتصادي واالستقرار النظم وسالمة المالي بالتأمین تھتم عامة خدمة ھي بل تجاریة
  .       )٢٠١٩ ، أنس العون، أبو     ( ككل الوطني االقتصاد علي تأمین تعد وھي

 :الودائع تأمین تعریف
 حدود في جزئیًا        أو كلیًا تعویضھم طریق عن العمالء ودائع حمایة تضمن آلیة ھو 

 ما غالبا-  بسدادھا                  المشتركة البنوك تلتزم اومساھمات اقساط خالل من                                       علیھا         المؤمن المبالغ
 البنك ینشئھ الذى الودائع تأمین صندوق في - بنكال ودائع حجم من نسبة المساھمات تكون

 لدیھ المودع البنك تعثر نتیجة للخطر الودائع تعرضت ما إذا إدارتھ في یشارك أو المركزي
 الجھاز في الثقة تعزیز إلى یؤدي األمرالذي ، .الدفع عن توقف أو مالي عسر حالة في ویصبح

 منصوررمضان، محمد الزعنون،(                                                       .الطارئة للظروف أو للصدفة الثقة ھذه ترك وعدم المصرفي
٢٠١٧(                                         

 بھیئات للدورالمنوط طبقًا ویضیق یتسع الودائع على التأمین نظام مفھوم فإن عمومًا
 Che Johari): ٢٠١٩ ،ةالخوالد ( ةالتالی األھداف النھایة في تحقق والتي الودائع على التأمین

et al.2020;   
 أن إعتبار وعلى اإلستقرارالمالي، تحقیق وبالتالي ككل المالي والنظام البنوك في الثقة زیادة -

 فمن قصیر، وقت في نقد إلى مقابلھا تحویل الصعب من األجل قصیرة المصرفیة الودائع
 تؤدي التي المشاكل تفادي وبالتالي مالیة، سیولة أزمة جھتوا التي البنوك مساعدة الضروري

 البنوك مودعي حمایةب وذلك ،)وعالجًیا وقائًیا( مزدوًجا دورًا لھ أن حیث .البنوك لتعثر
                                 .إفالسھا أو تعثرھا حال في كافیة ضمانات وجود لعدم وذلك الخاصة

 من یكفلھ عما فضًال مصرفیة، خدمات وتقدیم الودائع جذب على كالبنو بین المنافسة زیادة -
 نسبیا تقل للودائع تأمین نظام وجود ومع أحجامھا، مختلف على بینھا المنافسة في المساواة
  .الصغیر المودع لھا یتعرض التي المخاطر ناحیة من السیما البنوك مجموعات بین الفروق

 وتوقي معالجة خالل من للدولة المالي االستقرار على والمحافظة االقتصادي النمو تحقیق -
 طمأنة في ینعكس مما أدائھا، وكفاءة البنوك قدرة من یزید التأمین أن حیث المالیة األزمات

 االئتمان من للبنك سلیمة سیاسة مع وبالتكامل البنوك لدي المودعة أموالھم على المودعین
   .ياالقتصاد النمو من یعزز مما واالستثمارات
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 :منھا المزایا الكثیرمن لھا یحقق البنوك في وتحدیثھا الحوكمة تعزیز أن إلي وننوة                                            
 إلى جنبًا الشفافیة، خالل من جیدة سمعة اكتساب المخاطر، تقلیل المستثمرین، ثقة لكسب وسیلة
  .المصرفي النظام استقرار وھو دفالھ نفس لتحقیق الودائع على التأمین نظام جنب

 تتمثل المالحظات من مجموعة تظھر الودائع على التأمین لمفھوم السابق العرض من 
  )٢٠١١ زیتوني، ؛ ٢٠١٧ وعقیل میالد :(اآلتي في

 تأمینیًا، دورًا یلعب فھو -البنك بظروف درایة األقل المودعین صغار حمایة على النظام یعمل -
   .تكافلیًا فدوره المصرفیة األزمات أوقات في البنوك اندةمس على یعمل وأیضًا

 في بسدادھا البنوك تلتزم مباشرة كتكلفة التامین أقساط في المتمثلة النظام فى التأمین تكلفة -
 عبئھا یتحملون فالمساھمون والمقترضین، والمودعین المساھمین من كل عبئھا یتقاسم الحقیقة

 والمقترضون ودائعھم، على أقل فائدة شكل في والمودعون ،أموالھم على أقل عائد شكل في
 إلنشاء الحقیقیة التكلفة الوطني لالقتصاد وبالنسبة قروضھم، على فائدة سعر شكل في

 الحقیقیة الموارد آخر بمعنى الصندوق إدارة تكلفة تتعدى ال الودائع على التأمین صندوق
 المودعین تعویض حالة في المالیة تكالیفال أن حیث الصندوق، إلدارة تخصص التي البدیلة

 الناجمة الفوائد في المواطنین جمیع یشارك حیث المجتمع فئات بین للدخل توزیع إال ھي ما
 .التأمین أنظمة إلدارة ستخصص التي الحقیقة الموارد مقابل العام الفزع حاالت تجنب عن

 وبصفة عامة المجتمع نحو جھمو معینة،ولكنھ جماعة أو مؤسسة أو فرد لحمایة موجھ غیر -
 عن الكافیة المعلومات لھم تتوافر ال قد المودعین صغار ألن وذلك المودعین، صغار خاصة

 الفئة ھذه یساعد الودائع ضمان نظام فإن بھا،وعلیھ اإلیداع یودون التي للبنوك المالیة المراكز
  .بنك أي في ودائعھم إیداع على

 تعزیز ھي للتأمین األساسیة الغایة وإنما الربح، إلى تسعى جھة سلی النظام على القائمة الھیئھ -
 الجھاز لوحدات االستقرار تحقیق وبالتالي البنوك، في جمھورالمودعین لدى العامة الثقة

  .وكفاءة بقدرة الشامل بدورھا تقوم بأن المصرفي
   :الدول ببعض الودائع تأمین أنظمة

 زایدوالعبیدي، ;٢٠١٠،ینالد علم(:الدولي ويالمست علي الودائع تأمین أنظمة :أوًال
 ٢٠١٥al et Sohai ;2019 ;2008.al et Laeven(      على للتأمین األولى البدایات تعود 

 الودائع لضمان نظام أنشات حیث                    األمریكیة نیویورك والیة في م ١٨٢٩  عام إلى الودائع
 المالیة األزمات وتالحق عشر التاسع لقرنا وبنھایة ذلك، بعد والیات بعدة طبق ثم       المصرفیة

 عبئًا أوضع مما منھا العدید وإفالس بدیونھا الوفاء عن المصارف عجز في واضح أثر ھناك كان
 المركزي البنك( أخیر مقرض وجود عدم مع وأیضًا المصرفیة، الودائع ضمان أنظمة على ثقیًال

 فترة خالل ألمریكا االقتصادي اإلنھیار إثر وعلى                               ،   بعد أنشي قد یكن لم أنھ حیث )األمریكي
 كثرة بسبب مزدحمة أمكنة البنوك وأصبحت وإفالسھا البنوك                                    من العدید وتعثر الكبیر الكساد

 من المصادقة تم األمریكي المالي النظام في الفشل ھذا معالجة وبھدف                                                                  الودائع، لسحب الطلبات
 Federal Deposit Insurance الودائع على للتأمین الفیدرالیة المؤسسة بتأسیس  الكونجرس

corporation (FDIC)                                 التجاریة البنوك لدي ئعالودا علي التأمین نظام لتدبیر ١٩٣٣ عام في 
 فقد شك دون ومن المودعین، صغار ولحمایة األمریكي المالي النظام في العامة الثقة إعادة بھدف

 في الودائع لسحب المصارف علي اإلقبال ومنع الثقة إعادة علي الودائع تأمین شركة ساعدت
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 عقب فترة كل نظامال تطویر ویتم ١٩٣٥ عام القانون تعدیل وتم ، مالیة أزمة حدوث حالة
 علي الودائع لتأمین نظامًا تنشئ دولة اول كانت المتحدة الوالیات أن من الرغم وعلي األزمات،

 علي للتأمین القومي النظام مفھوم أظھرت من أول كانت تشیكوسلوفاكیا أن إال الوالیة مستوي
 بأكملھا الدولة یشمل ائعالود علي للتأمین متطورًا نظامًا تؤسس دولة أول وتعد١٩٢٤ عام الودائع

 الضمان صندوق( األول صندوقین الوقت ذلك في أنشأت حیث المصرفي، النظام إحیاء أجل من
 الحرب عن الناجمة المالیة خسائرھا الستعادة للبنوك المساعدة لتقدیم أنشي الذي )الخاص
 الودائع سالمة وزیادة االدخار لتشجیع )العام الضمان صندوق( والثانى          األولى، العالمیة

 ممثلي مع بالمشاركة المالیة وزارة قبل من الصندوقین ادارة تم وقد للتطویر، البنوك    ومساعدة
                                                                                       .البنوك

 النظام ویمول %١٠٠ ةالتغطی وحجم ١٩٦٠ عام البنوك تصفیة صندوق تركیا أقامت 
 والعضویة حكومیة النظام وإدارة %٠٫٠٥ الودائع من البنوك مساھمة ونسبة سنویة بأقساط

 علي للتأمین نظامًا أسست ثم للتعویض، خاضعة الودائع وكل إلزامي والتعویض اختیاریة
 قبل من ھإدارت وتم اإلسالمیة الودائع بتأمین اختص والذي ٢٠٠١ عام إسالمي إطار في الودائع

 التقلیدیة، الودائع علي التأمین نظام مع دمجھ تم ٢٠٠٥ عام في انھ إال التشاركیة، المصارف
 مع العام نفس في أندونیسیا وكذلك ،٢٠٠٥ عام اإلسالمي التأمین في مالیزیا ذلك بعد وتبعتھا

 والتقلیدیة إلسالمیةا الودائع بین یفصل ثنائیًا نظامًا یعد المالیزي الودائع التأمین نظام أن فارق
   .معًا واإلسالمیة التقلیدیة الودائع اإلندونیسي الودائع علي التأمین نظام یؤمن بینما

 یمولو روبیة30.000 التغطیة حجم وكان1962 عام التأمین نظام إنشاء تم الھند وفى
 تیاریةاخ والعضویة حكومیًا النظام ویدار ،%٠٫٠٥ المشتركة البنوك من سنویة بأقساط النظام

  .فقط الھندیة الروبیة ودائع التعویض تستحق التي والودائع إلزامي والتعویض
 عن الفیدرالي البنك وعجز الدفع عن Herstatt ھیرشتات بنك توقف بعد لمانیاأ وفى                                        

 المصارف جمعیة أسست ياأللمان المصرفي النظام في إرتباكا أحدث امم آثاراالنھیار، احتواء
                        .المودعین لحمایةأموال م١٩٦٦ بینھاعام فیما مشتركًا خاصًا صندوقا

 یمولو كندي، دوالر 60.000 تغطیة حجموب 1967عام التأمین نظام إنشاء تم كندا وفى
 ،%٠٫٣٣الودائع من المصارف مساھمة نسبةو فقط، البنوك من سنویة بأقساط النظام

 تطوعي، والتعویض اختیاریة والعضویة )خاص( التجاریة المصارف اتحاد میدیرالنظاو
 .الكندي بالدوالر الودائع التعویض تستحق التي والودائع

 ویمول یاباني ین ملیون 10التغطیة حجمو1971 عام الضمان نظام إنشاء تم الیابان وفى
 والودائع إلزامي والتعویض إجباریة ةوالعضوی حكومي شبھ النظام إدارةو سنویة بأقساط النظام

  .الیاباني الین ودائع التعویض تستحق التي
 %٧٥ التغطیة وحجم المودعین لحمایة نظام البریطانیة الحكومة أنشأت ١٩٧٩ عام وفي

 وأقساط أولیة مساھمات طریق عن النظام ویمول استرلیني، ٣٠٠٠٠ أقصي بحد الودائع من
 الودائع تعویض النظام ویغطي الطلب حسب النظام في لمشتركةا البنوك مساھمة ونسبة سنویة
   .اختیاري والتعویض اختیاریة والعضویة حكومیة النظام وإدارة االسترلیني بالجنیة

 انھیار عقب العام نفس في فرنسا تلتھا ١٩٨٠ عام الودائع لحمایة نظامًا إیطالیا أنشأت
 الجمعیة تدیره الذي الفرنسي الودائع لضمان الجماعي النظام بإنشاء الفرنسي السعودي البنك
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 تتم الذي البنك لعمالء معینھ حدود في تعویضات دفع علي دوره ویقتصر للبنوك الفرنسیة
 ضمان شركة ومنح الفرنسي المشرع عدل ذلك بعد ثم فقط، عالجي التأمین دور وكان تصفیتھ،
  .إفالسھ قبل المتعثر البنك كلةھی إعادة أجل من التدخل وحق وقائي دور المصرفیة الودائع

 بیزو، ملیون ١٠٠ التغطیة حجمو م1979 عام الضمان نظام إنشاء تم األرجنتین وفى
 مساھمة نسبةو المالیة، والمؤسسات المركزي البنك من ومساھمات بأقساط النظام یمولو

 تطوعي ضوالتعوی اختیاریة والعضویة حكومیًا النظام إدارةو ، %0.05 الودائع من المصارف
  .أرجنتیني بیزو ودائع التعویض تستحق التي الودائع و

 :العربي الوطن مستوي على :ثانیًا
 زكریا،; ٢٠١٨ أنیسة سدرة ;٢٠١١ ، زیتوني ;٢٠١٨ عدس، أبو ;٢٠١٩ العون، أبو(

 فقامت المودعین، لحمایة نظام بإنشاء اھتمت دولة أول لبنان فتعبر ،العربي الوطن في )٢٠٢٠
 وظھور الدفع عن بنوك ثالثة توقف إثر الودائع لضمان وطنیة مؤسسة بإنشاء م١٩٦٧ عام في

 من یتكون إدارة مجلس طرف من الحكومیة المؤسسة ھذه وتدار ،١٩٦٦ عام في ألترا بنك أزمة
 لیرة ملیون٥ التغطیة وحجم الحكومة، تعینھم وثالثة البنوك یمثلون منھم أربعة أعضاء سبعة
 رسوم بدفع اإللتزام مع الحكومة، من لیرة ألف مائة تساوي مساھمة بدفع النظام ویمول لبنانیة
 .األولي الثالث السنوات في %٠٫٠٢ تتجاوز ال سنویة

 ألف15 التغطیة حجمو الودائع حمایة مجلس البحرین دولة أنشأت م١٩٩٣ عام وفى 
 أولیة بمساھمات النظام ویمول للودائع، اإلجمالیة القیمة من%٧٥ أو أقصى كحد بحریني دینار

 النظام یدارو الحالة، حسب أو %٠٫٠٥الودائع من البنوك إشتراك نسبةو الودائع، حجم حسب
 ثم الودائع، كل التعویض تستحق التي والودائع إلزامى والتعویض إجباریة والعضویة حكومیًا

 وحسابات الودائع حمایة نظام البحریني المركزي البنك أصدر حیث م، ٢٠١٠ سنة بتعدیلھ قامت
  .) ١٩٩٥ ( عام الودائع تأمین نظام                               بإنشاء عمان سلطنة وقامت المطلقة، االستثمار

 نظام إقرار إنشاء في ھام دور "الخلیفة بنك" إلفالس كان         ١٩٩٥  عام الجزائر وفى
 على المؤسسة ھذه دور ویقتصر خاصة، طبیعة ذو مساھمة شركة ویعتبر الودائع على التأمین

 الودائع أنواع وجمیع الدفع عن البنوك توقفت متى ودائعھم ضیاع حال في المودعین تعویض
 بالسعي للمودعین یسمح الدفع عن البنك توقف حالة وفي االستثناءات، بعض مع للتعویض قابلة

 أجل من المصرفیة الودائع ضمان شركة إلى اإلثباتیة المستندات وتقدیم أموالھم، على للحصول
 الحكم تاریخ من أشھر ستة عن یزید ال أجل في لھم بدفعھا وتلتزم المودعین، مستحقات مراجعة
              .البنك بإفالس

 الودائع لضمان جماعيال الصندوق إنشاء على المغربي المشرع عمل م١٩٩٣ عام وفى
 إحداھما البنوك، عمالء حمایة مجال في وظیفتین بأداء الصندوق ویقوم إجباریة والعضویة

 عالجیة واألخرى مالیة، صعوبات من یعاني الذي للبنك مالیة مساعدة تقدیم في تتمثل وقائیة
 نسبة تفوق نأ یجوز ال باشتراكات ویمول العمالء، لتعویض النقدیة الودائع ضمان في تتمثل

 المتلقاه األجنبیة أوالعمالت المحلیة بالعملة سوءالودائع النقدیة، الودائع جمیع ویضمن % ٠،٢٥
   .المقیمین وغیر المقیمین العمالء من

 القوانین أحدث وھومن الودائع ضمان صندوق بإنشاء السودان قامت م١٩٩٦ عام وفى
 النواحي في لھا والمشابھة السابقة الدول ربتجا كافة من استفاد وقد الودائع، تأمین مجال في
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 واستقرار المودعین حقوق حمایة ھو الودائع تأمین صندوق إنشاء من والھدف االقتصادیة،
 النقدیة السلطات وتكافل بتعاون وقوعھا عند األضرار جبر إلى باإلضافة البنوك، وسالمة
 مالي استقالل ذات یةاعتبار بشخصیة الصندوق أنفسھم،ویتمتع والمودعین والبنوك

 المحلي الناتج من الفرد نصیب واالدخاریة الجاریة للودائع المضمون الحداألعلى وإداري،ویبلغ
 والمساھمات المركزى، والبنك المالیة وزارة ومساھمة مال برأس الصندوق ویمول ،اإلجمالي
 وذلك الھ،أمو استثمار من األرباح إلى باإلضافة األعضاء، للبنوك %.٠٫٠٠٢ السنویة

 الثانیة التكافلیة المحفظة وأما الجاریة للودائع الضامنة البنوك فیھا تكافل محفظة بخصوص
 فرید نظام ھو وبالتالي فیھا البنوك تشارك وال االستثماریة الحسابات أصحاب فیھا فیشترك
 الصندوق بإدارة یتعلق وفیما المصرفیة، الودائع ضمان أنظمة في مثیًال لھ نجد ال قد ومتمیز

 العام والمدیر المركزي السودان بنك محافظ من مؤلف إدارة مجلس الصندوق شئون إدارة یتولى
 أعضاء وثالثة البنوك على للرقابة العامة اإلدارة عام ومدیر المالیة وزارة أول ووكیل للصندوق

 صانوشخ السوداني المصارف اتحاد بواسطة ترشیحھما یتم المصرفي بالعمل الخبرة ذوي من
 الودائع جملة الصندوق ویضمن المحافظ،، مع بالتشاور المالیة وزیر یختارھما الكفاءة ذوي من

 لعملیات تامین أو كضمان المحجوزة الودائع باستثناء وآجالھا أنواعھا بكل المحلیة بالعملة
   .مصرفیة

 مؤسسة بإنشاء األردن قامت البتراء مصرف إفالس أزمة لمواجھة م٢٠٠٠ عام وفي
 دینار ملیون وقدره الدولة تدفعھ بمبلغ الودائع ضمان مؤسسة وتمول المصرفیة الودائع مانض

 البنوك وتلزم دینار، ألف مائة إلى یصل تأسیس رسم بدفع البنوك إلزام إلى إضافة أردني،
 االشتراك رسم تعدیل ویجوز الودائع، مجموع من %2.50 یساوي اشتراك رسم بدفع األعضاء

 متعددة األردني الودائع ضمان صندوق تمویل طرق أن ویتضح .النقصان أو الزیادةب إما السنوي
 تقتصر كانت وبالبدایة المالي، المستوى على قویة تأمین مؤسسة تؤسس أن شأنھا من ومتنوعة

 ضمان مؤسسة وتتمیز المتعثرة، البنوك مساعدة دون فقط النقدیة الودائع ضمان على مھمتھ
 تاریخ من یومًا ثالثین أجل في تقوم حیث المودعین، حمایة في أكثرسرعة نھابأ األردنیة الودائع
 طلبات تقدیم على المودعین لحث یومیتین صحیفتین في إعالن بنشر التصفیة قرار صدور

   .الضمان مؤسسة إلى التعویض
 األموال مودعي حقوق لحمایة الودائع ضمان مؤسسة بإنشاء الفلسطیني المشرع وبادر 

 في وضمانات جھة من البنوك لمراقبة محكم نظام وضع على المشرع حرص ولذلك نوك،الب في
 أزمات نتیجة الودائع سحب على التھافت نتیجة الودیعة إرجاع عن لدیھ المودع البنك عجز حالة

 وفي .استقراره على والمحافظة المصرفي الجھاز في الثقة تعزیز أجل من معینة، اقتصادیة
 بھدف واألفریقیة العربیة البلدان من كثیر في الودائع لحمایة أنظمة تأسیس تم الحاضر الوقت
 بالجھاز للثقة وتعزیز لالدخار وتشجیعا ,لدیھا ودائعھم بضمان البنوك                     في المودعین حمایة

 نظاًما تلكتم التي الدول عدد زاد الودائع على التأمین ألنظمة الحاجة زیادة ومع           المصرفي
 التأمین أن إلى وننوه        ،٢٠١٤ في دولة ١١٣ إلى ١٩٩٥ عام دولة ٤٩ من الودائع على للتأمین

 منحصر مازال البعض أن إال التطبیق حیز دخل بعضھا كان وإن العربیة بالدول الودائع على
              .التشریعات إصدار بمجرد
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  :اآلتي مالحظة تمت الودائع تأمین نظام في الدول تجارب استعراض من
 من كجزء مصرفیة أزمة حدوث عقب أسست الودائع على التأمین أنظمة أغلب أن -

 فترة كل القوانین تعدیل مویت .المصرفي النظام على أجریت التي اإلصالحات مجموعة
  التطبیق مشاكل وعالج االقتصادیة الظروف لیناسب

 .لعربیةا الدول معظم في التأمین نظام تأسیس حداثة -
 في الحال ھو كما المعنیة الدولة في النقدیة السلطات بواسطة تدار الضمان أنظمة أغلب أن -

 تدخل غیر ومن نفسھا األعضاء قبل من تدار التأمین أنظمة بعض أن كما العربیة، الدول
 .حكومي

 قتصادياال التقدم بدرجة یتأثر وال إجباریًا یكون التامین أنظمة في التجاریة البنوك اشتراك -
 .للدولة

 للمودعین بالتعویض قانونًا وملزمة )مساھمة شركة( الصفةاالعتباریة تأخذ التأمین ھیئات -
  .الدول معظم ىف

 البنوك ودائع على بالتامین عادة المصرفیة الودائع ضمان نظام یقوم التغطیة، حیث ومن -
 الدول في الوطنیة وكالبن فروع ودائع یشمل وال األجنبیة، أو الوطنیة سواء الدولة داخل

  .األجنبیة
 حمایة على یقتصر وبعضھا المقیمین، وغیر المقیمین ودائع تحمي الضمان أنظمة جمیع -

  .األجنبیة للعمالت حمایتھا وعدم فقط المحلیة بالعملة الودائع
 كل على تطبیقھ یتم موحد معیار ھناك ولیس مودع، لكل بالنسبة للحمایة أعلى حد ھناك -

 عدد من كبیرة نسبة الودائع من المضمون األعلى الحد یغطي معظمھا في كنول األنظمة،
   .المودعین

 نشطین یكونوا أن منھم فیتوقع المودعین كبار أما المودعین، صغار لصالح أنشئ النظام  -
  .أموالھم بھا یودعون التي بنوكھم أحوال تتبع في

 إلى تھدف أنھا أي العالجیة، لیسو الوقائیة الحمایة تتوخي التامین أنظمة تشریعات معظم -
 مرحلة إلى البنك وصول قبل البنوك على المسبقة الرقابة خالل من المودع أموال حمایة

  .آخر إلى بلد من یتفاوت الوقائي الدور ھذا أن إال الدفع، عن التوقف
 التامین انظمة تمویل مصادر تحدد المصرفیة الودائع تأمین قوانین معظم أن نجد -

 إلى باإلضافة النظام، تأسیس عند األعضاء البنوك تدفعھا إلزامیة أساسیة بمساھمات
 عالوة لألنظمة، تتدفع التي الدوریة األقساط بجانب المالیة ووزارة المركزي البنك مساھمة

   .أموالھا استثمار من الناتجة األرباح على
 التي واألھمیة   لودائعا على التأمین لنظام الواسع القبول من الرغم وعلى أنھ إلي وننوه 

 أن :األول الرأي أصحاب یرى إذ فاعلیتھ، حول متعارضان رأیان فلالقتصادیین ،  بھا یقوم
 حدوث احتمالیة من تقلل أن یمكن السیاسات أدوات من بوصفھا الودائع على التأمین أنظمة

 منھ مفر ال أمرًا یبقى الودائع لتأمین صنادیق إنشاء أنو البنوك من الودائع سحب على التھافت
 إضافة النامیة، الدول في خاصة المالیة األزمات كثرة مقدمتھا في یأتي عوامل عدة إلى بالنظر

 أساسیا مطلبا المالي وضعھا استقرار یجعل االقتصادیة الحیاة في البنوك دور اتساع أن إلى
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 األخطار یسبب دق أنھ :الثاني الرأي أصحاب ویرى الدول، كل في النقدیة للسلطات بالنسبة
 ودخولھا عمالءھا بودائع المخاطرة زیادة على البنوك یشجع قد إذ السلوكیة، أو األخالقیة

 حجم صغر بسبب وذلك مالیة، أزمات لعدة تعرضھا أن شأنھا من خطورة أكثر باستثمارات
 نظمةاأل ھذه تمویل في وأیضًا .مضمونة المودعین أموال أن من وتأكدھا التأمین، في مساھماتھا

 في تعرض أقل أنھا رغم مرتفعة أقساط ستدفع التي الكبیرة البنوك بین توازن عدم یوجد التأمینیة
 أن الممكن من أنھا مع قلیل قسط إال تدفع لن التي الصغیرة البنوك من للصعوبات األحیان غالب

 األنظمة ھذه تواجد من بد ال أنھ نرى فإننا الرأیین ھذین وأمام أكبر، بنسبة لصعوبات تتعرض
 لألزمات وتجنبًا ، أموالھم وحمایة البنكي العمل في الجمھور لثقة تدعیمًا الودائع علي للتأمین
 فإن جید، أداء ذات البنوك كانت متى أنھ حیث البنوك، تصفیة إلى تؤدي أن شأنھا من التي المالیة
 الفعالة الرقابیة التنظیمات وأن محدودة، تكون السلبى واالختیار السلوكیة األخطار فرص

  . ) ٢٠١٨  سدرة( وقوعھا عدم على تتغلب أن بإمكانھا
 )2015 عتیبي، ; 1994، بیومي(                     :المصریة الودائع تأمین نظام 

 برنامج صعید على العالمیة للتطورات كبامصرموا في الودائع تأمین نظام تبني جاء  
 لجنة لقرارات طبقا المال رأس مالءة معدالت وتحقیق المصرفي القطاع في المؤسسي           اإلصالح

 للجھاز المالي االستقرار على المحافظة                            تحقیق اجل من وذلك العالمیة، للمعدالت لتصل بازل
 في المھمة األمور من مصر في الودائع علي تأمینال ویعتبر المودعین حقوق وحمایة فيالمصر

 الحادث الذعر بعد وخصوصًا المصرفي، بالجھاز الثقة األفراد تستعید حتى المالي األمان شبكة
 یفضل ولذلك ،الودائع سحب على التھافت عدوىوانتشار والتجارة، االعتماد بنك انھیار بعد

 في مالیة ضائقة تسبب احتمالیة من للحد وسیلة بوصفھ الودائع على ینالتأم السیاسات واضعو
        .كافة للبنوك شاملة بأزمة واحد بنك

 أھم باعتباره البنكي المجال في العمالء ثقة تعزیز في المصري المشرع من ورغبة
 یعاني الذي البنك حمایة جھة من تكفل بضمانات المجال ھذا عزز فقد الوطني اإلقتصاد روافد

 وقوع حالة في المودعین حمایة إلى تانیة جھة ومن التصفیة، إلى بھ تؤدي قد مالیة صعوبات من
 البنوك قانون أحكام بعض بتعدیل١٩٩٢لعام ٣٧رقم قانون صدر فقد تصفیة، حالة في البنك
 صندوق یسمى صندوق ینشأ أن على مكررمنھ ٣١ المادة ونصت الرسمیة، بالجریدة ونشر

   .القاھرة مدینة ومقره المركزي البنك لدى والمسجلة بمصر العاملة بالبنوك الودائع ىعل التأمین
 من مكرر ٣١ المادة بموجب بمصر المحدث بالبنوك الودائع على التأمین صندوق إن

 الودائع على التأمین لصندوق األساسي النظام من ٢ المادة من یستفد المصري البنكي القانون
 ھذه معاونة لھ یكون كما واالعتباریین، الطبیعیین األشخاص ودائع مانبض المصریة بالبنوك
 في واالستقرار الثقة دعم یكفل بما وذلك مالیة، لمصاعب تعرضھا حالة في والفروع البنوك
 إحداھما البنوك، عمالء حمایة مجال في وظیفتین بأداء یقوم أي .المصري المصرفي الجھاز
 .عالجیة واألخرى مالیة، صعوبات تعترضھ قد بنك لكل مالیة تمساعدا تقدیم في تتمثل وقائیة

 المصري، التشریع  بموجب١٩٩٣ عام المصریة الودائع تأمین صندوق إنشاء وتم 
 بما القانونیة التصرفات                  بجمیع والقیام المالي، واالستقالل المعنویة بالشخصیة الصندوق ویتمتع

 بالنظام ویصدر غایاتھ، لتحقیق الالزمة  األموال وتملك قتراضواال العقود إبرام ذلك في
 إشراف وتحت مستقلة حكومیة جھة من ویدار الجمھوریة، رئیس من قرار للصندوق األساسي

 محافظ نائب من یتكون إدارة مجلس علیھ واالشراف الصندوق إدارة ویتولى المركزي، البنك



 

 ١٠٩٦  
 

 

 
 

 علي الرقابة الوزیرومسئول یعینھ المالیة وزارة من وعضو المحافظ یعینھ    المركزي البنك
 الخاص، القطاع بنوك عن وعضوان العام القطاع بنوك عن وعضوان المركزي، بالبنك البنوك

 البنك محافظ قبل من یرشحوا والتأمینیة والقانونیة المالیة بالشئون الخبرة ذوي من وعضوان
 مجلس یتولى الصندوق أغراض ولتحقیق للتجدید، قابلة سنوات ثالث المجلس ومدة المركزي،

 التنظیمیة التعلیمات وإقرار الصندوق، أموال واستثمار إلدارة العامة السیاسات وضع اإلدارة
 إقراض أو موارده، لدعم االقتراض علي والموافقة الصندوق أعمال تتطلبھا التي واإلداریة

 العامة الجمعیة وتتكون بنوك،ال تصفیة إجراءات علي واإلشراف صعوبات تواجھ التي البنوك
   االدارة مجلس انتخاب حق ولھا الصندوق مال رأس في المساھمین ممثلي من للصندوق
 والحسابات السنویة التقاریر على والمصادقة  التقدیریة، السنویة الموازنة وإقرار ومراقبتھم
 مراقب وتعیین ل،الما رأس خفض أو وزیادة للتعویض، األقصى الحد خفض أو ورفع الختامیة،
 بین مختلطة مشتركة الصندوق إدارة فإن وبالتالي الصندوق، حسابات لتدقیق قانوني حسابات
                                  )2015 عتیبي،(                  .بالنظام المشتركة البنوك وبین المركزي بالبنك ممثلة الحكومة

                                        :التالیة ھدافاأل تحقیق إلى التأمین صندوق ویسعى   
  .الخطر لوقوع ومنعًا للبنوك والتشغیلیة المالیة القدرة على المحافظة - 

 البنك، تعثر حالة في المودعین لغالبیة الحمایة تقدیمو االحتیاطیات                                من مالئم مستوى بناء -
 المصرفي، القطاع لدي المخاطر إدارة نشر في المساھمة المصرفي، بالنظام الثقة ودعم
 .ككل االقتصاد نجاح تحقیق وبالتالي التأمیني، الوعي ونشر

 المالیة األوضاع وتقییم متابعة على المركزي البنك مع والتنسیق بالتعاون الصندوق یعمل -
 عملیتي ةوإدار .المودعین یةحما في بدورھا للقیام السیولة ومراقبة أعمالھا، ونتائج للبنوك

 الذي المصري التأمین لصندوق الوقائي الدور یبرز وفعالیةو بكفاءة والتصفیة التعویض
 مزدوجة حمایة یوفر اذ .البنوك تصیب التي المالیة األزمات لوقوع سابقًا دوره یكون

 قبلیة ةوحمای صعوبات تعترضھا التي للبنوك المالیة المساعدات منح یشكل إذ للمودعین،
 و وقع إذا أما .أموالھم بھ یودعون الذي البنك تصفیة من حمایتھم طریق عن للمودعین

 تعویض في تتمثل بعدیة حمایة توفیر طریق عن یتدخل الصندوق فإن البنك، تصفیة تمت
 من أشھر ستة عن یزید ال أجل في    بالدفع ویلتزم بھ، المؤمن المبلغ حدود في المودعین

 السلطة ھدف ھو الذى المالي االستقرار التأمین یحقق وبھذا             البنك، بإفالس الحكم تاریخ
                         ).المركزى البنك( النقدیة

بمصر الودائع تأمین لنظام الرئیسیة المالمح :                 
  )2015 عتیبي، ; 1994، بیومي :(وشروطھا العضویة،

 مصر في العاملة األجنبیة البنوك وفروع المصریة البنوك میعلج اإلجباریة العضویة 
 تأمین نظام في الشتراكھا ھذا یرجع وقد الدولة، خارج العاملة المصریة البنوك فروع باستثناء 

 خالل من كبیرة مالیة موارد على الحصول لضمان وذلك           ،المضیفة األجنبیة الدولة في الودائع
                          .البنوك تدفعھا التي االشتراكات

                                                                                    : التعویض حجم    
 أنھ حیث للمودعین، أكبر حمایة توفیر یضمن موقفًا تبنى المصري المشرع أن نجد                 

 حدود في ودیعتھ مبلغ من %٩٠ على یحصل أن في الحق البنك تصفیة حالة في للمودع خول
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 على التأمین لصندوق المنظم القانون من ١٨ المادة لنص طبقًا جنیھ ألف ١٠٠ یساوي أقصى
 من %٩٠ بنسبة الودائع لضمان األقصى الحد یكون :أنھ على بمصر العاملة بالبنوك الودائع

 ما أو مصري، جنیھ ألف ١٠٠ أقصى بحد األجنبیة بالعمالت أو المصري، بالجنیھ الودائع قیمة
 الودیعة، أصل الضمان ویغطى الواحد، البنك لدى الواحد للعمیل األمریكي بالدوالر یعادلھا
 على حصولھم یكون أن دون الصندوق ادارة مجلس یحدده الذى التاریخ حتي المستحق والعائد

                                         .قبالصندو أموال من لھ یتوفر بما رھینًا النسبة ھذه
 بشكل منھا والرفع فترة، كل التأمین لمبلغ األقصى الحد مراجعة یجب انھ على وننوه

 الستیفاء أكبر ثقة منحھا نظیر البنوك في أموالھا ایداع على الغنیة الطبقة تشجیع لغرض   أكبر
 وعدم التعویض على للحصول األسبقیة حق المودعین وتخویل      البنوك تعثر حال في أموالھا

             .    عادیین دائنین بمثابة اعتبارھم
                                                              : التغطیة نطاق 

 بأي  والودائع المصري بالجنیة لإلرجاع القابلة واألموال المودعة المبالغ كافة تضمن  
 نقص إلى یؤدى الدول بعض في كما فقط المحلیة العملة على االقتصار أن حیث ،              أجنبیة عملة

               .إلیھا بحاجة المصري واالقتصاد األجنبیة العمالت
                                                                     : المضمونة الودائع

 وغیر                        المقیمین واألفراد للمؤسسات المودعة ودائعال أنواع كافة الصندوق یضمن  
 ألجل،وذلك والودائع                                                 التوفیر، وودائع  الجاریة الودائع من فیھا بما األعضاء البنوك لدى المقیمین

                                                    ائعالود بھیكل خلل إحداث إلى یؤدى واحد نوع ضمان ألن
 النقدیة، والتأمینات البنوك، بین ما ودائع و الحكومة ودائع في المستثناه الودائع تتمثلو                                        
 ألن وذلك األقل، على % ٥ یملكون الذین فیھا والمساھمین إدارتھا، أجھزة أعضاء وودائع
 وعلیھ          ،التعویض یستحقون ال وبالتالي البنك فشل عن المسئولیة من جزء یتحملوا أن یجب ھؤالء

 المودعین من عدد استبعاد سیتم أنھ طالما للمودعین، أكبر حمایة إلى یؤدي أن شأنھ من ھذا فإن
      .الصندوق موارد من االستفادة من

 :                             التمویل مصادر 
 یتكون ما عادة والذي جنیة ملیون٧٠٠بـ یبدأ مال برأس الصندوق أموال مصادر تحدد  

 %٥٠ الضمان نظام تأسیس عند األعضاء التجاریة البنوك تدفعھا إلزامیة أساسیة                  مساھمات من
 یعادلھا ما أو ھجنی ألف ٥٠ اقصى بحد بنك كل ودائع بنسبھ البنوك علي وتوزع المال رأس من

 األقساط بجانب المال، رأس من %٥٠بـ المركزي البنك مساھمة                  إلى باإلضافة األجنبیة، بالعملة
 تصل البنك ودائع حجم من بنسبھ  سنویا الصندوق یتقاضاھا                  التي السنویة المساھمات أو الدوریة

 وجود إن -البنوك، اشتراكات إجمالي من % ١٠ سنویًا المركزي البنك ویدفع باأللف،٢ إلى
 یتحقق وبالتالي الصندوق، موارد بزیادة للمودعین ثقة یعطى دوریًا االشتراك بدفع التزام

 یقترضھا أموال وأیة أموالھ استثمار من علیھا المتحصل  واألرباح                                            - بالبنوك االستقرار
                                                              .لصندوقا
   :التأمین اشتراكات 

 في االشتراك لنسبة األقصى الحد أن حیث       البنوك، تدفعھا أن یجب التي األقساط وھى                                      
 ویمكن البنوك، لدى الموجودة دائعالو مجموع من  %٠٢٠ ھو الودائع على التأمین صندوق
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 یتم حتى   بأعمالھ المخاطرة لمستوى طبقا بنك لكل القسط تغییر أو النسبة بتلك النظر إعادة
          Duan,. and Yu,1994 )     (      السلوكیة األخطار تخفیض

 على یشتمل الودائع على للتأمین لنظام السلیم التصمیم خالل من أنھ على التنویھ ویجب
 التأمین، أقساط وھیكل وتمویل، مشترك، وتأمین تغطیة، ونطاق مالئمة، تغطیة حدود(

 األخطار بمعضلة التحكم یمكن واإلشراف التنظیم إلى باإلضافة ).والعضویة اإلدارة ومتطلبات
 یكون البنوك استقرار وإن آلخر، بلد من تختلف أنھا حیث السوق، انضباط على والعمل السلوكیة

 عن المسؤولة ھي الحكومة تكون وعندما أشمل للمودعین المقدمة التغطیة كانت كلما أقوى
  .الخاص القطاع من بدًال إدارتھ

 الحكومة وفیھ :الضمني األول الودائع على للتأمین نظامین یوجد أنھ إلى ننوه أیضًا 
 تقدیریًا بالحمایة وتقوم الودائع لتأمین نظام بھا مطبق یكن لم وإن حتى المودعین أموال تضمن
 بعد وتتم مناسبة غیر التعویضات تكون األحوال كثیرمن وفى بالتعویض قانونًا ملزمة ولیس
 عمل إجراءات ویحدد قواعده یرسى قانون على یعتمد الصریح التأمین نظام :الثاني طویل، زمن

 أفضل حمایة ویقدم النظام
 (Sohai et al2019). متعددة ودائع لھ الذي المودع تعویض على التنویھ یجب وایضا 

 عنھا یستحق واحدة ودیعة بمثابة اعتبارھا وعدم حدة، على ودیعة كل عن البنك، نفس لدى
  المودعین بین المساواة میزان اختالل إلى یؤدي ال حتى واحدًا، تعویضًا

                                                                       :البنوك في المالى ستقرارواال األداء سالمة على الودائع على أثرالتامین حلیلت -ب                            
               :المصرفي القطاع في المالي األداء سالمة مؤشرات  

 وكفایة السیولة، مؤشرات في تتمثل التي البنوك أداء سالمة مؤشرات من العدید ھناك
 في بعضھا تناول وسیتم وغیرھا، الربحیة، ومؤشرات المالي، عالرف ومؤشرات المال، رأس
  :التالیة النقاط

          ) ,.Akhtar et al              ٢٠١١ ):السیولة
 من السیولة، مخاطر ومراقبة وقیاس بتحدید تقوم أن بالبنك األخطار إدارة على یجب 

 بالتدفقات للتنبؤ شامل إطار وعمل ةأوالمحتمل الفعلیة مصادرھا مع السیولة احتیاجات ربط أجل
 بشكل علیھا المترتبة والمخاطر السیولة وضع ومراقبة والخصوم، األصول عن الناتجة النقدیة
 األصول آجال بین الموازنة أي المحدد، الوقت في بالتزاماتھا الوفاء تستطیع حتى یومي،

 .البنك في فعالد ألنظمة الحسن األداء في المساھمة وبالتالي وااللتزامات،
 السنویة للتقاریر المالیة البیانات على تعتمد التي السیولة مخاطر قیاس مؤشرات إن 

   :یلي ما منھا نذكر متعددة للبنوك
 مخاطر انخفاض إلى المؤشر ھذا ارتفاع یشیر إذ :األصول إجمالي / السائلة األصول -١

 التزاماتھ البنك بھا یواجھ لتيوا النقدیة، األرصدة زیادة یعكس ذلك أن اعتبار على السیولة
   .المختلفة

 مخاطر انخفاض إلى المؤشر ھذا ارتفاع یشیر :الودائع إجمالي / المتداولة األصول -٢
 .األخرى التزاماتھ عن للبنك المتداولة األصول زیادة یعكس ذلك ألن السیولة،



 

 ١٠٩٩  
 

––  

 
 

 على البنك اعتماد مدى عن المالي الرفع یعبر) ٢٠١٨ عدس، أبو :(                                      المالي الرفع
 ما العالقة إیجاد طریق عن المالي الرفع معدل قیاس ویتم ،        التمویلیة احتیاجاتھ سد في االقتراض

 المرات عدد یوضح أنھ بمعني إلتزاماتھ، إجمالي إلى معینة سنة في البنك أصول مجموع بین
               .األصول إجمالي /االلتزامات إجماليب ویقاس إلتزاماتھ، فیھا تزایدت التي

 كفایة مفھوم  یحدد     )٢٠١٥   العبیدي، زاید،( Capital efficiency :المال رأس كفایة
 أھم من وتعد بھ، المحیطة والمخاطر البنك أموال مصادر بین تربط التي العالقة المال رأس

 ، الحدوث المحتملة الخسائر تحمل على قدرتھو البنك مالءة على للتعرف تستخدم التي األدوات
 صحیح، والعكس البنك إعسار احتمال لذلك تبعا انخفض البنك مالءة درجة ارتفعت اوكلم

                               .المخاطر إلجمالي المرجحة األوزان على الرأسمالیة األرصدة بقسمة ویحسب
 التي األرباح بین العالقة بأنھا الربحیة تعرف )(Che Johari et al.,2020 :الربحیة

 ،للمنشأة ھدفا تعتبر والربحیة االرباح، ھذه تحقیق في ساھمت التي واالستثمارات المنشأة تحققھا
 من األرباح تحقیق على القدرة یقیس وھو األصول، على العائد بمعدل الربحیة عن ونعبر

 إجمالي / الدخل صافي بقسمة سویقا لھا،تموی طریقة على النظر بغض لإلدارة المتاحة األموال
   .األصول
  :المصرفي القطاع في المالي االستقرار
 إلى للبنوك المالي االستقرار یھدف );Kusairi et al.,2018 ٢٠١٨ عدس، أبو( 

 النمو معدل دةواستقراروزیا ومستقرة، منخفضة تضخم  معدالت تحقیق -                                         :یلي ما تحقیق
 .االقتصادي

 في استقرار تحقیق إلى باإلضافة الصرف، وأسعار الفائدة أسعار في استقرار تحقیق -
 .المالیة األوراق استثمارات

               :منھا                 استقراراھا وتھدد البنوك، تواجھ التي المشكالت من العدید وھناك  
 ).الردئ االئتمان( المتوقعة استحقاقھا تواریخ                 في دیونھم ادسد عن وعجزھم المقترضین تعثر -

 منح عند البنوك                  إدارة تواجھ التي االئتمانیة المخاطر أھم من القروض محفظة في زوالترك
 من النوع بھذا الرقابیة والسلطات المصرفیة للرقابة بازل لجنة اھتمت وقد  ،القروض

                       .وغیرھا         الواحد للعمیل االئتماني السقف تحدید                        خالل من رالمخاط
 على                مقدرتھ عدم نتیجة البنك عمالء من جزء خسارة إلى یؤدي مما السیولة في نقص وجود -

 .بالتزاماتھ الوفاء
 الكافي                 المال رأس مستوى تحدید ھي المال رأس كفایة أن حیث :                               المال رأس كفایة عدم                                         
 من )وغیرھا السوق ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان مخاطر( اإلجمالیة المخاطر                             لمواجھة

 حمایة استطاع مالءتھ على البنك حافظ وكلما ،                المالءة من معین مستوى على المحافظة أجل
 ودائع، واستقرار قروض الستقرار البنوك في المالي االستقرار وینقسم أفضل، بشكل مودعیھ

            :التالي النحو علي وذلك
                                               :القروض استقرار

 محفظة وسالمة االقتصاد، في مالي كوسیط للبنك الرئیسیة الوظیفة القروض تعتبر
 مركزه وتعزیز والنمو االستمرار على ویساعده البنك ربحیة زیادة تحقیق إلى یؤدي القروض
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 على االئتمانیة التسھیالت بنسبة البحث فى القروض استقرار قیاس وتم أفضل، بشكل المالي
   .األصول إجمالي

 :الودائع ستقرارا
                                  الرئیسیة التمویل مصادر أھم من عام بشكل أجنبیة أم محلیة كانت سواء الودائع تعتبر 

 بحیتھا،ر وتزداد االقراض، على البنوك قدرة تعكس                                                الودائع نسبة زیادة أن ،كما للبنك الخارجیة
 إلي الجاریة الودائع بقسمة بالبحث الودائع استقرار ویقاس المالي، االستقرار           على ینعكس مما

                                       .الودائع إجمالي
                                  :البنوك في المالي االستقرار على الودائع تامین نظام أثر

 الجھاز في المودعین ثقة لتدعیم وحیویًا مھمًا الودائع علي للتأمین نظام ةإقام یعتبر 
 المجتمع لدعم استخدامھا سیعاد التي المدخرات تجمیع ىعل البنوك قدرة وزیادة المصرفي
 روح وبث المصرفي، الجھاز في الحیویة بث في جدًا مھم التأمین نظام فإن وھكذا وإقراضھ،
 الودائع لتوجیھ القوة یعطیھا مما البنوك في الودائع استقرار تعزیز إلي باإلضافة المنافسة،
 ھیكل في المستقرة للودائع النسبي الوزن فإرتفاع الدخل، المرتفعة االستثمارات نحو المستقرة

 االستثمار عملیات في التوسع من یمكنھا مما للبنوك الموارد ھیكل في استقرارًا یحقق الودائع
  .رباحاأل من مزید وتحقیق
 الزاویة حجر یعتبر الودائع تأمین ن                                      أ) ٢٠١٨ ، عدس أبو ( الدراسات بعض وتري                              

 قرارات علي یؤثر كما الصغار، المدخرین حمایة علي ویساعد المصرفیة، األنظمة من للعدید
 یدفعھا االستثمارات،مما في والدخول بالمخاطرة لألخذ حوافز البنوك یعطي أنھ حیث التمویل

 النمو یدعم مما العوائد وتحقیق استثماراتھا لتمویل الودائع لجذب الجھد من المزید بذل إلي
 الدور من یتضح للبنوك االستقرار تحقیق في الودائع تأمین نظام دور أن إلي باإلضافة      المصرفي

        Che Johari et al.,2020)( :التالي النحو علي مللنظا والعالجي الوقائي
 مجموعة تتخذ أنھا في الودائع تأمین لنظام الوقائي الدور یتمثل ):الرقابى( الوقائي الدور

 ألخر معاینة إجراء خالل من االفالس حالة في الوقوع البنوك تجنب التي الوقائیة التدابیر  من
 امدادھا البنوك من یطلب أن الودائع تأمین لصندوق مكنوی    البنك، واجھھا التي المخاطر
 بعمل عالقة لھا التي واإلحصائیات الدراسات وبكل عنھا الصادرة الدوریة والبیانات بالتقاریر

               .       المودعین بحقوق المساس شأنھا من التي المتوقعة المخاطر بجمیع تعلمھا وأن الصندوق،
 المشكالت معالجة في الودائع علي التأمین لنظام العالجي الدور ثلیتم :العالجي الدور

 كما والودائع، الملكیة حقوق إلى القروض من نسبة تحدد حیث السیولة، نقص الى أدت والتى
 إلي باإلضافة العمیل، مال ورأس البنك مال لرأس بالنسبة الواحد للعمیل القروض من نسبة تحدد

 البنك استیفاء من للتحقق القروض بعض ومراجعة فیھا، المشكوك نالدیو نسب تحدید في التدخل
 مكونات تعني إذ البنوك، لدى السیولة نسبة مراقبة كذلك السلیمة، االئتمانیة والدراسات للسیاسات

 ، محمد أحمد، (لدیھ الموجودة الودائع وأنواع البنك محفظة مكونات بین بالمالءة النسبة ھذه
٢٠١٥( 

 عن البنوك ھذه توقف حالة في البنوك مودعي لحمایة الودائع تامین امنظ یتدخل كما  
 التامین آلیة لتفعیل االساسي                                الشرط یعتبر البنك إفالس فان لذلك ،إفالسھا حالة في أو                  الدفع

 لیشمل                  التأمین صندوق خلتد نطاق یتسع - مصر منھا - الدول بعض وفي  التعویضى    ودوره
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  المعني للبنك المالي                              الوضع في یشك مؤشر اكتشافھ عند یتدخل فھو البنوك على الرقابة من نوع
 یقتصر ال الودائع تأمین مؤسسات دور أن أى البنك بتمویل یقوم وقد للمساعدة الصندوق فیتدخل 

 أخطار من التقلیص إلي دورھا یتعدي بل البنوك إفالس وإنتظار المودعین تعویض عل فقط
 وتدعیم المصارف وسالمة واستقرار المودعین، حقوق حمایة علي والعمل اإلفالس في الوقوع

 الثقة من جوًا یوفر مما البنوك لھا تعرضت التي المالي الفشل مشاكل حل علي والعمل فیھا الثقة
 مما البنوك، في الودائع ھذه استقرار وبالتالي ودائعھم، استرداد على ئنانواالطم .المودعین لدي

 على ینعكس الذي األمر االستثماریة خططھا بتنویع واالستمرار للبنوك الوساطة دور یعزز
                              واالستقرار النمو في االستمرار

  ,.(Trinugroho, et al2016) :البنوك أداء سالمة على الودائع تامین نظام أثر 
 على قدرتھا في الثقة توافر على االقتصاد في الھام بدورھا القیام في البنوك قدرة تعتمد 

 واالحتفاظ معھا التعامل في االستمرار على المودعین یشجع الذي األمر بالتزاماتھا الوفاء
 الدولیة المالیة ؤسساتالم أكدت وقد إلیھا، الحاجة عند إال سحبھا وعدم لدیھا بمدخراتھم
 في الثقة زیادة إلي یؤدي المودعین لحمایة المصمم الودائع تأمین نظام بأن الدولي النقد كصندوق

 ونأمل ٢٠٠٢ عام الودائع على التأمین لمؤسسات الدولیة الجمعیة تأسیس تم وقد المالي، النظام
  .لھا مصر بانضمام
 :التالي النحو علي للبنوك المالي األداء علي الكبیر األثر الودائع على التأمین ولنظام

 تزید الودائع، وزیادة البنوك في واالستقرار الثقة لرسوخ نتیجة :للبنوك المستحق على األثر -
 تزید ثم ومن الخارجیة، البنوك مع المعامالت تزید كما المحلیة، البنوك بین المعامالت

 قد ما سداد في لدیھا المتواجدة الودائع من جزءًا البنوك وتستخدم للبنوك، المستحق أرصدة
 .المركزي وللبنك األخرى للبنوك علیھا مستحقا یكون

 وضمان المختلفة بصورھا ودائعھم على المودعین الطمئنان نتیجة :الودائع على األثر -
 .الودائع تزید اإلعسار من حاالت البنوك أحد واجھ ما إذا علیھا المؤمن ودائعھم استرداد

 البنك لدى واألرصدة البنك بخزائن السائلة األرصدة ترتبط :السائلة األصول على األثر -
 أن غیر ، البنك موارد لحجم وفقًا معینة نسبة حدود في األرصدة ھذه وتكون المركزي،

 لیستطیع الودائع حجم بزیادة العادیة الظروف في حجمھا سیفوق السائلة األرصدة ھذه حجم
 .األخرى المصرفیة بالخدمات وقیامھ مودعیھ قبل بالتزاماتھ الوفاء البنك

 مصادر حجم في الزیادة أثر تزید :واالستثمارات المالیة األوراق محفظة على األثر -
 .المختلفة واالستثمارات المالیة األوراق في البنوك توظیفات حجم األموال،

 حجم في یادةالز عن الناشئة األموال توافر ضمن البنوك تقوم :القروض محفظة على األثر  -
 بدون االئتمانیة جدارتھم عن االطمئنان بعد الجیدین للعمالء القروض بتقدیم الودائع

 .الجید االئتمان منح بقواعد التضحیة ودون عینیة ضمانات
 األنظمة إدخال إلى البنوك معامالت في النشاط زیادة تؤدي :الثابتة األصول على األثر  -

 وطرق البیانات معالجة نظم كفاءة وزیادة معلومات،وال االتصاالت مجال في المستحدثة
 للعمالء، الخدمات تقدیم في التسییر من مزیدًا یكفل بما المصرفیة المنتجات تكالیف حساب
   .المختلفة ووظائفھا ألنشطتھا البنوك إنجاز في والسرعة الدقة من ومزیدًا
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  :االختباریة الدراسة
   :ریةاالختبا للدراسة العام اإلطار :أوًال

  :الدراسة فرضیات  -١
 نسبةالودائع( الودائع علي للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر الیوجد :األولي الرئیسیة الفرضیة

 من ویتفرع المصریة، البنوك في المالي االستقرار علي )علیھا المؤمن
  التالیة الفرعیة الفرضیات الفرضیة ھذه

 على الودائع على للتأمین حصائیةإ داللة ذو أثر یوجد ال :األولي الفرعیة الفرضیة
  .المصریة البنوك في الودائع استقرار

 على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الثانیة الفرعیة الفرضیة
   .المصریة البنوك في القروض استقرار

 سالمة يعل الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الثانیة الرئیسیة الفرضیة
 الرئیسیة الفرضیة ھذه من ویتفرع المصریة، البنوك في المالي األداء

  :التالیة الفرعیة الفرضیات
 كفایة على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :األولي الفرعیة الفرضیة

  .المصریة البنوك في المال رأس
 على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الثانیة الفرعیة الفرضیة

  .المصریة البنوك في الربحیة
 على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الثالثة الفرعیة الفرضیة

  .المصریة البنوك في المدیونیة
 البنوك في السیولة على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الرابعة الفرعیة الفرضیة

  .ةالمصری
  

  :في للدراسة التابع المتغیر یتمثل :التابع المتغیر
  :باآلتي المالي االستقرار عن ویعبر :المالي االستقرار

  .الودائع إجمالي /الجاریة بالودائع ویقاس )Deposit stability( الودائع استقرار -
  .األصول إجمالي /نیةاالئتما بالتسھیالت ویقاس )Loan stability( استقرارالقروض -

  :التالیة بالمؤشرات عنھ ویعبر Safety performance :األداء سالمة
 األوزان على الرأسمالیة االرصدة قسمةبـ ویقاس Capital adequacy المال، رأس كفایة -

 .بالمخاطر المرجحة
 علي ماتااللتزا بإجمالي ویقاس ، Financial leverageالمالي بالرفع عنھا رویعب المدیونیة، -

 .األصول إجمالي
 یقاس والذي ،Return on assets األصول على العائد بمعدل عنھا ویعبر الربحیة -

 األصول إجمالي على الربح بصافي
  .األصول إجمالي على السائلة األصول بقسمة تقاس والتي السیولة،  -
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 المؤمن الودائع بقیمة عنھ ویعبر ،Deposit insuranceالودائع على التأمین :المستقل المتغیر
 الودائع تأمین صندوق بقانون للتعویض الخاضعة الودائع من نسبة وھي علیھا

  )التغطیة نسبة( الودائع إجمالي على علیھا المؤمن الودائع بنسبة ویقاس المصریة
   .األصول إلجمالي الطبیعي باللوغاریتم مقاسًا Size الشركة حجم :الضابط المتغیر

  

 الفترة في المصریة البورصة في المسجلة المصریة البنوك في الدراسة مجتمع یتمثل 
 وتم الدراسة، متغیرات لقیاس الالزمة البیانات لدیھا توافرت والتي ،٢٠١٩ وحتى ٢٠١٤ من

  .بنك ١٤ لعدد للشركات المالیة التقاریر من البیانات تجمیع
  

  :المطلوبة البیانات تجمیع في التالیة مصادرال على الباحثة اعتمدت
 .النظري اإلطار لتغطیة المتخصصة المجالت في المقدمة واألبحاث الجامعیة، الرسائل -١
 :التالیة المصادر على االعتماد تم التطبیقي الجانب -٢

  .المال لسوق العامة والھیئة المصریة للبورصة اإللكتروني الموقع -
 نتائج :ثانیًا للبنوك السنویة المالیة التقاریر على صولللح المعلومات لنشر مصر شركة - 

  :الدراسة فرضیات اختبار
  :المصریة البنوك في المالي واالستقرار الودائع على لتأمینا بین العالقة -١

 Multiple) المتعدد االنحدار تحلیل بإجراء الباحثة قامت الدراسة فرضیات صحة الختبار 
Regression.  

 البنوك في الودائع واستقرار الودائع على لتأمینا بین العالقة :ألوليا الفرعیة الفرضیة -١
  :المصریة

  :یلي كما االختبار نتائج وكانت
  )١( رقم جدول

  المصریة البنوك في الودائع استقرار على الودائع على التأمین أثر
 البنوك في الودائع استقرار على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :األولي الفرعیة الفرضیة
  .المصریة

  المستقلة المتغیرات
  معامل

  المعدل التحدید
p-value Β  قیمة T  داللة T 

Constant 0.341 1.232 0.221 
DI 0.142 0.658 0.023 
S 

65%  0.020  
-0.039 -1.987 0.050 

  :یلي ما یتضح السابق الجدول من 
 من % ٣٥ وأن ،%٦٥ للنموذج التفسیریة القوة أن يیعن مما % ٦٥ المعدل التحدید معامل -

 .أخرى لعوامل ترجع التابع المتغیر في تحدث التي التغیرات
 P-value=0.020) حیث %)٥( معنویة مستوى عند معنوي ككل االنحدار نموذج -
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 وكًال الودائع استقرار بین معنویة عالقة ھناك أن یتضح (T-Test) اختبار نتائج إلى وبالنظر
 على لھما (P-value=0.023, 0.050) بلغت حیث ،)البنك حجم – الودائع على التأمین( نم

 أثر الودائع على للتأمین أن یعني مما األولي، الفرعیة الفرضیة رفض إلى یؤدي مما ،الترتیب
 .المصریة البنوك في الودائع استقرار على معنوي

 البنوك في القروض واستقرار الودائع ىعل لتأمینا بین العالقة :الثانیة الفرعیة الفرضیة -٢
  :یلي كما االختبار نتائج وكانت :المصریة

  )٢( رقم جدول
  المصریة البنوك في القروض استقرار على الودائع على التأمین أثر

 البنوك في القروض استقرار على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الثانیة الفرعیة الفرضیة
  .ریةالمص

  المستقلة المتغیرات
  معامل

  المعدل التحدید
p-value Β قیمة T  داللة T 

Constant 0.428 1.303 0.196 
DI 0.162 0.630 0.03 
S 

68%  0.049 
-0.048 -2.062 0.040 

  :یلي ما یتضح السابق الجدول من 
 من % ٣٢ أنو ،%٦٨ للنموذج التفسیریة القوة أن یعني مما %٦٨ المعدل التحدید معامل 

 .أخرى لعوامل ترجع التابع المتغیر في تحدث التي التغیرات
 ( حیث %)٥( معنویة مستوى عند معنوي ككل االنحدار نموذج (P-value=0.049، 

 وكًال القروض استقرار بین معنویة عالقة توجد أنھ یتضح (T-Test) اختبار نتائج إلى وبالنظر
 على لھما (P-value=0.03, 0.040)بلغت حیث ،)البنك حجم – الودائع علي التأمین( من

 الودائع علي للتأمین أنھ یعني مما الثانیة، الفرعیة الفرضیة رفض إلى یؤدي مما ،الترتیب
 .المصریة البنوك في القروض استقرار علي معنوي أثر
 أثر الودائع على للتأمین أن بمعني األولي الرئیسیة الفرضیة قبول یمكن سبق مما 

  .القروض واستقرار الودائع، باستقرار عنھ معبرًا البنوك في المالي االستقرار على معنوي
  :المصریة البنوك في األداء وسالمة الودائع على لتأمینا بین العالقة -٢

 البنوك في المال رأس وكفایة الودائع على لتأمینا بین العالقة :األولي الفرعیة الفرضیة 
  :كالتالي اراالختب نتائج كانت وقد :المصریة
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  )٣( رقم جدول
  المصریة البنوك في المال رأس كفایة على الودائع على التأمین أثر

 البنوك في المال رأس كفایة على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :األولي الفرعیة الفرضیة
  .المصریة

  المستقلة المتغیرات
  معامل

  المعدل التحدید
p-value Β  قیمة T  داللة T 

Constant 0.130 0.582 0.562 
DI 0.027 0.153 0.00 
S 

49%  0.04 

0.001 0.087 0.02 

  :یلي ما یتضح السابق الجدول من 
  ٥١ وأن ،%٤٩ للنموذج التفسیریة القوة أن یعني مما % ٤٩ المعدل التحدید معامل % 

 .ىأخر لعوامل ترجع التابع المتغیر في تحدث التي التغیرات من
 ( حیث %)٥( معنویة مستوى عند معنوي ككل االنحدار نموذج (P-value=0.04، 

 وكًال المال رأس كفایة بین معنویة عالقة توجد أنھ یتضح (T-Test) اختبار نتائج إلى وبالنظر
 على لھما (P-value=0.00, 0.02)بلغت حیث ،)البنك حجم – الودائع علي التأمین( من

 الودائع علي للتأمین أنھ یعني مما األولي، الفرعیة الفرضیة رفض إلى یؤدي مما ،الترتیب
 .المصریة البنوك في المال رأس كفایة علي معنوي أثر
  :المصریة البنوك في والربحیة الودائع على لتأمینا بین العالقة :الثانیة الفرعیة الفرضیة

  :یلي كما االختبار نتائج وكانت
  )٤( رقم جدول

  المصریة البنوك في الربحیة على ودائعال على التأمین أثر
 .المصریة البنوك في الربحیة على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الثانیة الفرعیة الفرضیة

  المستقلة المتغیرات
  معامل

  المعدل التحدید
p-value Β قیمة T داللة T 

Constant -0.083 -2.795 0.006 
DI 0.068 2.948 0.004 
S 

90%  0.007 

0.005 2.296 0.024 

  :یلي ما یتضح السابق الجدول من 
  من % ١٠وأن ،%٩٠ للنموذج التفسیریة القوة أن یعني مما %٩٠ المعدل التحدید معامل 

 .أخرى لعوامل ترجع التابع المتغیر في تحدث التي التغیرات
 ( حیث %)١( معنویة مستوى عند معنوي ككل االنحدار نموذج (P-value=0.007، 

 من وكًال الربحیة بین معنویة عالقة توجد أنھ یتضح (T-Test) اختبار نتائج إلى وبالنظر
 على لھما (P-value=0.004, 0.024)بلغت حیث ،)البنك حجم – الودائع علي التأمین(
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 الودائع علي للتأمین أنھ یعني مما الثانیة، الفرعیة الفرضیة رفض إلى یؤدي مما ،الترتیب
 .المصریة البنوك في الربحیة علي معنوي أثر
  :المصریة البنوك في والمدیونیة الودائع على لتأمینا بین العالقة :الثالثة الفرعیة الفرضیة

  :یلي كما االختبار نتائج وكانت
  )٥( رقم جدول

  المصریة البنوك في المدیونیة على الودائع على التأمین أثر
  .المصریة البنوك في المدیونیة على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الثالثة الفرعیة الفرضیة

  المستقلة المتغیرات
  معامل

  المعدل التحدید
p-value Β  قیمة T داللة T 

Constant 1.029 3.558 0.001 
DI -0.041 -0.181 0.005 
S 

51%  0.001 

-0.011 -0.553 0.03 

  :یلي ما یتضح السابق الجدول من 
  من % ٤٩ ،%٥١ للنموذج التفسیریة القوة أن یعني مما %٥١ المعدل التحدید معامل 

 .أخرى لعوامل ترجع التابع المتغیر في تحدث التي التغیرات
 ( حیث %)١( معنویة مستوى عند معنوي ككل االنحدار نموذج(P-value=0.001، 

 من وكًال المدیونیة بین معنویة القةع توجد أنھ یتضح (T-Test) اختبار نتائج إلى وبالنظر
 على لھما (P-value=0.005, 0.03) بلغت حیث ،)البنك حجم – الودائع على التأمین(

 الودائع على للتأمین أنھ یعني مما الثالثة، الفرعیة الفرضیة رفض إلى یؤدي مما الترتیب،
 .المصریة البنوك في المدیونیة على معنوي أثر
  :المصریة البنوك في والسیولة الودائع على لتأمینا بین العالقة :ابعةالر الفرعیة الفرضیة

  :یلي كما االختبار نتائج وكانت
  )٦( رقم جدول

  المصریة البنوك في السیولة على الودائع على التأمین أثر
 .المصریة وكالبن في السیولة على الودائع على للتأمین إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال :الرابعة الفرعیة الفرضیة

  المستقلة المتغیرات
  معامل

  المعدل التحدید
p-value Β  قیمة T  داللة T 

Constant 0.285 0.897 0.373 
DI -0.421 -1.693 0.031 
S 

74%  0.038 

0.029 1.302 0.197 

  :یلي ما یتضح السابق الجدول من 
 من % ٢٦وأن ،%٧٤ وذجللنم التفسیریة القوة أن یعني مما %٧٤ المعدل التحدید معامل -

 .أخرى لعوامل ترجع التابع المتغیر في تحدث التي التغیرات
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 ،P-value=0.038) ( حیث %)٥( معنویة مستوى عند معنوي ككل االنحدار نموذج -
 الودائع علي التأمین بین معنویة عالقة توجد أنھ یتضح (T-Test) اختبار نتائج إلى وبالنظر

-P)بلغت حیث ، والسیولة البنك حجم بین معنویة عالقة توجد وال والسیولة،
value=0.031, 0.197) الفرعیة الفرضیة رفض إلى یؤدي مما ،الترتیب على لھما 

  .المصریة البنوك في السیولة علي معنوي أثر الودائع علي للتأمین أنھ یعني مما الثانیة،
 معنوي أثر الودائع على نللتأمی أن بمعني الثانیة الرئیسیة الفرضیة قبول یمكن سبق مما

 في والسیولة والمدیونیة والربحیة المال رأس بكفایة عنھ معبرًا البنوك في األداء سالمة علي
   .المصریة البنوك

 
        

 األداء وسالمة المالي االستقرار على الودائع تأمین نظام أثر اختبار إلى الدراسة ھدفت
 نتائج عرض یلي فیما ومناقشتھا، الفرضیات اختبار من االنتھاء وبعد      ،المصریة نوكبالب

                 :الدراسة
                المصرفي القطاع في الودائع استقرار على الودائع علي للتأمین معنوي أثر وجود  -

 بل لمودعینا تعویض علي فقط یقتصر ال الودائع تأمین نظام دور أن حیث المصري،
 المودعین، حقوق حمایة علي والعمل اإلفالس، في الوقوع أخطار من التقلیص إلي یتعدى
 الثقة وتدعیم البنوك واستقرار ودائعھم، استرداد علي واالطمئنان البنوك في الثقة وزیادة

 الجھاز في للمودعین الثقة یوفر مما المالي، الفشل مشاكل حل علي والعمل فیھا،
 االستقرار یحقق مما االستثماریة، خططھا وتنویع البنوك دور من یعزز المصرفي،و

  .للبنوك المالي
 تعتمد حیثالمصریة البنوك في األداء سالمة علي الودائع علي للتأمین معنوي أثر وجود   -

 الوفاء علي قدرتھا في الثقة توافر علي االقتصاد في الھام بدورھا القیام في البنوك قدرة
 واالحتفاظ معھا التعامل في االستمرار علي المودعین یشجع الذي األمر ا،بالتزاماتھ

 للبنك الكافیة السیولة وتوفیر الودائع زیادة علي یؤثر مما ، سحبھا وعدم لدیھا بمدخراتھم
 واالستثمارات المالیة األوراق في البنوك توظیفات حجم علي یؤثر مما بالتزاماتھ، للوفاء

                          .للبنوك المالي األداء علي إیجابیًا ینعكس مما للعمالء، وضالقر وتقدیم المختلفة
 

        :               :التالیة التوصیات اقتراح تم  نتائج من الدراسة إلیھ توصلت ما على بناء 
 بشكل لھ تخول ةقانونی الزام قوة ذي الودائع تأمین لنظام تشریعات مصر تبني ضرورة   -

 مراقبة لھ وتخول االقتصادیة لألحوال ومالئم وتأمینھا، الودائع حمایة صالحیة   صریح
 كوسیلة یعمل حتي للبنوك، المتباینة الخصائص مراعاة وضرورة  البنكیة االستثمارات

                          .المودعین أموال وحمایة األزمات لعالج
 وتعویضي وعالجي وقائي بدور القیام شأنھ من والذي الودائع نتأمی نظام تفعیل ضرورة  -

 أعمالھا ونتائج للبنوك المالیة األوضاع وتقییم متابعة على المركزي البنك مع وبالتعاون
 إدارتھا وضمان المطلوبة بالصورة للودائع وكضامن كحامي بدورھا القیام من لتتمكن
 مستوي تحسین وأیضًا المالي االستقرار لتقویة یؤدي مما بكفاءة والتصفیة التعویض لعملیة

  .البنوك أداء
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  :العربیة المراجع :أوًال
 النھضة دار ،البنكیة الودائع وتأمین ضمان أسالیب ،)٢٠١٠(، اسماعیل الدین محي الدین، علم

   .والتوزیع للنشر العربیة
 حقوق حمایة في الودائع لضمان الفلسطینیة المؤسسة دور" ،)٢٠١٩( موسي، أنس العون، أبو

 النشر مجلس - الكویت جامعة ،"مقارنة دراسة :الفلسطینیة البنوك في المودعین
   .٤ع ، ٤٣مج ،العلمي

 الصناعة استقرار على الودائع ضمان سیاسة أثر" ،)٢٠١٨( الرحیم، عبد محمود عدس، أبو
 والعلوم االقتصاد كلیھ البیت، ال جامعة ،ماجستیر رسالة ،"األردنیة المصرفیة
                              .األردن االداریھ،

 النظام فى الودائع وضمان صندوق تجربة تقویم" ، )٢٠١٥( ، الختم سر محمد أحمد، 
 ،دكتوراة رسالة ،"٢٠١٢ - ٢٠٠٠ من الفترة فى السودان فى حالة دراسة المصرفى

   .،السودان اإلسالمیة درمان أم جامعة
 تخفیض في القروض وضمان ودائعال ضمان مؤسسة دور" ، )٢٠١٩( ،كامل محمد الخوالدة، 

 االقتصاد ،كلیھ البیت ال جامعة ،ماجستیر رسالة ،"االردني المصرفي الجھاز مخاطر
                      .األردن االداریھ، والعلوم

 جمعیة نشرة ،"المودعین حقوق وحمایة الودائع على التأمین" ،) (1994محمد، زكریا بیومي،
   15. لعددا 4 مجلد ،المصریة الضرائب

 في ودوره العراق في الودائع على التامین نظام تطبیق" ،)٢٠١٥(   العبیدي، ونھاد، علي زاید،
   .٣٣ مجلد ،واالقتصادیة اإلداریة للعلوم الغري مجلة ،" التجاریة المصارف أداء سالمة
            1. العدد

 السیولة مخاطر إدارة حسینت في الودائع على التأمین أنظمة دور" ،)٢٠١٧( محمد، الزعنون،
 قناة جامعة والبیئیة، التجاریة للدراسات العلمیة المجلة ،"مقارنة دراسة :البنوك في

  .األول العدد الثامن، المجلد باالسماعیلیة، التجارة كلیة -  السویس
 العلوم كلیھ ،"الجزائري التشریع في الودائع علي التامین نظام" ،)٢٠٢٠) محمد، شیخ زكریا، 

              .٦١   العدد ،األول الحسن جامعھ ،واالجتماعیة واالقتصادیة القانونیة
 رسالة ،"التعثر من البنوك سالمة في الودائع على التأمین نظام دور" ،)٢٠١١ (كمال، زیتوني،

   .المسیلة جامعة والتسییر، والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة ،الماجستیر
 في االئتمان مخاطر إدارة على الودائع تأمین أثر" ،)٢٠١٧( ضان،رم منصور محمد الزعنون،

 قناة جامعة والبیئیة، التجاریة للدراسات العلمیة المجلة ،"مقارنة دراسة :البنوك
  األول العدد الثامن، المجلد باالسماعیلیة، التجارة كلیة -  السویس

 حالة دراسة– والمعارضة التأیید بین :المصرفیة الودائع ضمان نظام )٢٠١٨( أنیسة سدرة
 15 المجلد ،افریقیا شمال اقتصادیات مجلة ،٢٠١٨ لسنة المستجدات آخر وفق الجزائر

 2العدد
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 عھدم ماجستیر، رسالة ،"المصرفیة النقدیة الودیعة لعقد دراسة" ،)٢٠٢٠( نسیمة، مالك،
   .الجزائر جامعة اإلداریة، والعلوم الحقوق

 الجھاز استقرار تحقیق في الودائع ضمان دور" )٢٠١٧( جمعة، ،وعقیل الرحمن عبد میالد،
 ،"اللیبي المصرفي الجھاز على میدانیة دراسة – المصرفیة الثقة وتعزیز المصرفي

                                              )٦( ١ .واالقتصادیة اإلداریة العلوم مجلة
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Abstract: 

 Deposit insurance systems are considered one of the most 
important financial safety nets, and are considered a real guarantee for 
the banks from the dangers that may be exposed to, for various reasons, 
including economic and political conditions, which leads to the 
successive withdrawal of depositors of their money from banks, which 
affects the financial stability of banks, and from here countries have 
resorted To develop policies and legislation that reduce these risks, and 
the supervisory authorities imposed systems for deposit insurance to 
enhance financial stability and protect small savers when the bank 
defaulted or went bankrupt. Therefore, the study aimed to test the effect 
of deposit insurance on both the stability and the soundness of financial 
performance in Egyptian banks. The results of the study showed that 
deposit insurance has an effect on both the stability and the safety of 
financial performance in Egyptian banks., and the study recommended 
the necessity of activating the deposit insurance system, which would 
play a preventive, curative and compensatory role, leading to a balance of 
liquidity ratios, and the supervisory authorities ’role to play side by side, 
which leads to strengthening stability Financial and also improving the 
performance of banks. 
Key words: Deposit Insurance, Deposit Stability, Loan Stability, 

Financial Performance 

 


