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 الجهاز المصرفي الفلسطيني نظام ضمان الودائع على استقرار إنشاءتأثير 
 *ميدانيةدراسة تحليلية 

 د. علي عبد هللا شاهين
 كلية التجارة –أستاذ مشارك 

 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 األعرج يأ. رأفت عل
 ماجستير محاسبة وتمويل
 سلطة النقد الفلسطينية

 دولة فلسطين
 ملخـص:

الدراسة إلى تحليل مدد  تديرير إاشداظ ا داا  دماد الوداىدا تلدى اسدتقرار الجردا  المسدرفي الفلسدطيني مدن  دال   هدفت هذه
ة ذات العالقدة، ومناقشدة رىيسدواستعراض المالمح والمبررات التي تددتو إلدى إاشداظ الن داا والعوامدل المديررة فيده والق دا ا ال ،مناقشته

إلددى جاادد   ،ي وظيفددة البنددم المركددزض كمقددرض أ يددر والرقاةددة المسددرفية وتعليمددات السددالمةمكواددات كددبكة ا مدداد المددالي المتم لددة فدد
 .تو يح جواا  العالقات المتدا لة وآلية تباد  المعلومات والتنسيق بين مختلف مكواات تلم الشبكة

ىدا وأهميترددا فددي وقدد اتتمدددت الدراسدة تلددى المدنري الوحددفي التحليلدي فددي تحليددل الجوااد  ا ساسددية لدن    ددماد الودا
وقد ت   ،أسئلترا وا تبار فر ياتراجاةة تن حممت لرذا الغرض لإل استبااةكما استخدمت الدراسة  ،تدتي  االستقرار المالي

مفددردة والمكددود مددن المدددراظ العدداملين واددوابر  ومسدداتد ر  فددي  85أفددراد المجتمددا البددالم تدددده   كددل مددنتلددى  اسددتبااةتو يددا 
وقدد تد  اسدترداد  ،ةاإل افة إلى موظفي داىرة الرقاةة تلى المسارف فدي سدلطة النقدد الفلسدطينية ،سطينالبنوك العاملة في فل

 %77.6بنسبة منرا  استبااة 66تدد 
هددذا وقددد أظرددرت اتدداىي الدراسددة وجددود تدديرير كبيددر وجددوهرض إلاشدداظ ا دداا  ددماد الوداىددا تلددى  يددادة درجددة ال قددة فددي 

 يددادة درجددة االسددتقرار فددي الوداىددا وجددذا المزيددد مددن المددد رات، ةاإل ددافة إلددى تدديريره وكددذلم  ،الجرددا  المسددرفي الفلسددطيني
 اإل جابي تلى  يادة مرواة السياسات االىتمااية.

وقد أوحت الدراسة ة رورة االهتماا ةإاشاظ ا داا  دماد وداىدا فلسدطين تتبنداه وتددتو إليده سدلطة النقدد الفلسدطينية، ةدالن ر إلدى 
 .في  دمة االقتساد والمجتما المالي الفلسطيني فاتليتهي احو تقوية وتعزيز االستقرار المسرفي و يادة وأرره اإل جاب هدور 

 تمهيد:
ة بددين ا هددداف الددذض  م ددل مرتبددة ةمتقدمددة االسددتقرار المسددرفي تحقيددق متطلبددات وأهمرددا ،مددن التحددد ات العد دددتواجدده البنددوك 
 دإا مدددك والمنافسدددة و يدددادة الوفددداظة والفاتليدددة المسدددرفية والفاتليدددة االقتسددداد ة،دض النمدددو االقتسدددا  ددددت  ممدددا ،االقتسددداد ة والتنمويدددة
 أ(. :1994)حشاد،  االستقرارلدت  هذا  أحد أه  البنود الال مةالجرا  المسرفي تشكل معدالت الوداىا في 

                                                 

 .2010 أكتوبر، وُقبل للنشر في 2010 ما وفي ت  تسل  البحث  *
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المة الن داا النقددض واجبدة التسدد د، ومدن البدد ري أد سد ، وهديةطبيعتردا د دود تلدى المسدارف هدي فالوداىا المسرفية
 للن داا النقددض امباكدرا  ال ترد ددا قوا تلى سالمة أدواته: النقدود والوداىدا وأض  طدر  رددد هدذه الوداىدا وال قدة فيردا  شدكت الا إجما

(، لذلم ظررت الحاجة إلى وجود ا اا ل ماد الوداىدا  عمدل تلدى تدوفير إمكاايدة تعدوي  فئدات مدن 23 : 1974)البساط، 
أاددوام معينددة مددن الوداىددا بنسددبة مددن وداىعردد  التددي تتعددرض للخطددر اتيجددة تع ددر البنددم وتوقفدده تددن الدددفا المددودتين أحددحاا 

 (.83: 1992)اتحاد المسارف العربية، 

وقد ظررت أهمية التيمين تلى الوداىا وحما ة المودتين في الفترة ا  يدرة ةاتتبدار أد ا داا التديمين تلدى الوداىدا وحما دة 
 التي تواجه الميسسات المالية التي تقبل الوداىا ةسفة تامدة والبندوكالفعالة في التغل  تلى المشكالت  المودتين من العناحر

دتدن ذلدم فقدد اتتبدر وجدود هدذا الن داا أمدرا  الا وف د (27 : 1994)حشداد،  . احدة التجارية ةسفة  سداتد فدي دتد  كدبكة  اا هاما
 :(1: 2006)الجمعية الدولية ل امني الوداىا، تتوود من التيا ماد المالي في المسارف ويشكل احد أه  مكوااترا 

 .Lender of Last Resortالبنم المركزض كملجي أ ير  -1
 .Prudential Regulation and Supervision of Banksالرقاةة المسرفية وتعليمات السالمة  -2
 .Deposit Insurance Systemا اا  ماد الوداىا  -3

قددد بدددأ فددي مزاولددة أتمالدده  كدداد الجرددا  المسددرفي الفلسددطيني أد، فمددن المعلددوا احلياددأمددا فيمددا  تعلددق ةالو ددا القدداى  م
، حيددث بلددم تدددد المسددارف العاملددة فددي اتسدد  بزيددادة تدددد وحداتددهندده لو واسددتمر فددي العمددل فددي ظددل ظددروف غيددر مسددتقرة،

لمسددارف تشددكل ا ،(209وبإجمددالي كددبكة فددروم ومكاتدد  تددددها ) ،ا( مسددرفا 20)تدددد  2009 تدداافلسددطين كمددا فددي ارا ددة 
( مسدارف 8، منردا )( مسدرف10، أمدا ةداقي المسدارف ا  در  فردي مسدارف وافددة وتدددها )( مسدرف10الوطنية منرا )

فدي الجردا   هدذا )مطلوبدات( موجودات إجمالي وقد بلم ،، ةاإل افة إلى مسرف أجنبي واحدأرداية، ومسرف مسرض واحد
وقد اتخذت قيمة هذه  ،مليود دوالر 6296.6كل حج  الوداىا منرا حوالي مليود دوالر،  ش 7876.6احو  2009 ارا ة تاا

وهدو ميكدر تلدى  ةالعاا السابق، % مقاراة7.7إذ ارتفعت بنسبة و  ، ال  السنوات الساةقة اتساتد ا  االوداىا في النحو اتجاها 
، أمددا ةالنسددبة لددى المن ومددة المسددرفيةإ واالد اريددةارتفدام درجددة ال قددة فددي الجرددا  المسددرفي واسددتمرار تدددفق الفدواى  الماليددة 

فوااددت ا ك ددر أهميددة فددي توظيددف ا مددوا  فددي االقتسدداد لحجدد  التسددريالت االىتماايددة المباكددرة للجرددا  المسددرفي الفلسددطيني 
مليدود  2234.3القطاتدات االقتسداد ة، حيدث ارتفدا إجمدالي تلدم التسدريالت لتسدل إلدى  جمياالمحلي لتيريرها الواسا تلى 

 .2009ارا ة تاا  دوالر ما

ففدي ا ردد  ،ا  در  نجد أارا منخف دة مقارادة ةالددو  ف ،اسبة تلم التسريالت وتالقترا كنسبة من الوداىاأما ةخسوص 
ويعددز  السددب  فددي ذلددم إلددى  ،2009العدداا  ارا ددة% فددي 51وفددي مسددر بلغددت  ،%65.6تلددى سددبيل الم ددا  بلغددت هددذه النسددبة 

ا مدر  ،جردا المسدارف اتيجدة ال دروف االقتسداد ة والسياسدية فدي ا را دي الفلسدطينيةرتنت التدي السياسات االىتماايدة المتحف دة
احدو ربدا الوداىدا لدد  ميسسدات ماليدة مسدرفية  دار   ةالتوجده االذض دفا المسارف إلى اللجوظ لتوظيفرا في مجاالت أك ر أمناد

 .(2010 ،سطينيةاية )سلطة النقد الفلآمن وقوترا في أ مات سيولة  اوذلم  وفا  ،فلسطين

 د احدو دتعااي منه المسارف ةسدب  ال دروف المحيطدة إلدى جااد  حرحدرا الشد الذضوبذلم  تبين أد تدا االستقرار النسبي 
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 للوقدوم فدي المخداطر الماليدة. مدن اتجنباد ،احدو توظيفردا فدي مجداالت أقدل ربحيدة وأك در سديولة راالمحاف ة تلدى وداىدا تمالىردا  ددفع
مددن  ددال  سياسددات هادفددة إلددى جددذا المزيددد منرددا إلددى  وتحفيددزه طمياددة جمرددور المددودتين تددن وداىعردد  الحاجددة إلددى  ت رددرهنددا 

توظيدف أموالردا فدي مجداالت أك در  إلدى –مدن ااحيدة أ در   –اإلدارة المسدرفية  ودفدا –ااحيدة  مدن –الجرا  المسرفي الفلسدطيني 
 ربحية وذات آجا  متوسطة دود الخوف من وقوترا في أ مات.

 :البحثمشكلة 
المسدرفي  رتعزيدز االسدتقرافدي ا  دماد الوداىدا اا د تديريربناظا تلى ما تقدا تيتي هدذه الدراسدة لمحاولدة الوقدوف تلدى 

د مشدكلة هدذا البحدث تددور حدو  إوذلم ةدالتطبيق تلدى الجردا  المسدرفي الفلسدطيني، وبالتدالي فد ،كبكة ا ماد المالي ودت 
 التالي: رىيسالسيا  ال

 لجرا  المسرفي الفلسطينيةلدت  كبكة ا ماد المالي تعزيز االستقرار و  ا  ماد الوداىا فياا  تيرر إاشاظةما 

 :أهداف الدراسة
 تي: ردف هذا البحث إلى تحقيق اآل

 تفاحيل الخاحة بن    ماد الوداىا والعوامل الميررة فيرا.الوقوف تلى أه  المالمح وال -1

 ا    ماد الوداىا. ظإاشاالوقوف تلى أه  المعال  الال مة لتبني  -2

 الوقوف تلى أةعاد كبكة ا ماد المالي وتالقاترا المتراةطة. -3

 :فرضيات الدراسة
 : لي في  وظ مشكلة الدراسة وأهدافرا  مكن حياغة الفر يات كما

 ا اا  ماد الوداىا  زيد من درجة ال قة في الجرا  المسرفي الفلسطيني. إاشاظ -1
تلى درجة استقرار الوداىا وجذا المزيد من المد رات في الجرا  المسرفي  اةااإ جا اا  ماد الوداىا  يرر  إاشاظ -2

 الفلسطيني.

 ياسات االىتمااية في الجرا  المسرفي الفلسطيني.ه  في  يادة مرواة الساالوداىا  سا اا  ماد  إاشاظ -3

 :أهمية الدراسة
 دافة إلدى لتدتي  كدبكة ا مداد المدالي، ةاإلتومن أهمية هذه الدراسة في كوارا تسلا ال وظ تلى ا    ماد للوداىا 

 العمدددل تلدددى تعزيدددز ال قدددة فدددي الجردددا مدددن  دددال   المندددافا المتوقدددا إ دددافترا إلدددى المن ومدددة الماليدددة والمسدددرفية فدددي فلسدددطين
 مدا  ندتيو  تقوية كدبكة ا مداد المداليوبالتالي  ،المساهمة في استقرار وتطوير سياسة استقطاا الوداىاو المسرفي الفلسطيني 

تلدى المجتمدا المدالي  ةاإل جداامما  نعكس  ،تنه من تعزيز للدور االقتسادض والتنموض للبنوك و يادة كفاظة أداىرا وفاتليترا
 واالقتساد الوطني.
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 :الدراسات السابقة
احتمددا  حدددوم أ مددات  وااقشددتDemirguc-Kunt, Asli and Detragiache, Enrica (2000 )دراســة  -1

ل ددماد اجدداا ا دداا  ددماد  الميسسدديةفر بيئددة العمددل االمحدددودة، وأكددارت إلددى  ددرورة تددو مسددرفية فددي حالددة التغطيددة 
ومدن هدذه الميكدرات مدد   ،الوداىا، حيث  مكن االستركاد ةالميكرات المستقاة من جودة العمل الميسسدي دا دل الدولدة

ين أد الدولة التي تتمتا ةميسسات ويب ،ومد  ممارسة الفساد كيدلة تلى وجود مراقبة والتزاا ةالتعليمات ،سيطرة القااود 
دد مشددكالت تودداد فيرددا ذات كفدداظة ، اا  طددار ا  القيددة الناتجددة تددن الن دداا السددريح ل ددماد الوداىددا توددود معدومددة تماما

مدا ا  دذ ةعدين االتتبدار العناحدر  ،ا مر الذض  عني مراتاة ال روف الخاحة ةالدولة فيما  تعلق بن    ماد الوداىدا
 لشبكة ا ماد المالي ةالتزامن ما وجود بيئة العمل الميسسي السحيحة والسليمة. ا  ر  المكواة

كددا يسدديا وأمر آفددي كددل  مددن  اتتندداو  مو ددوم ا  مددات الماليددة التددي حدددرت مددي را و Sorge, Marco (2003 )دراســة  -2
ية الدوليدة فيمدا  تعلدق ردا قدد أدت إلدى ظردور العد دد مدن التسدا الت حدو  فاتليدة التعليمدات المسدرفحيدث إاالالتينية مدن 

تزيدد هدل  ومدن هدذه التسدا الت تلدى سدبيل الم دا ... ةالتحك  في المخاطر التي تواجه المسارف في ا سواق الناميدة...
ا    ماد الوداىا السخية )ذات سقوف التغطية المرتفعة( من قبو  البنوك للمخاطر  ال  أوقدات متفاوتدة   – الا فع –

اليددة تددزود البنددوك ةالقدددرة الوافيددة والمالىمددة لمقاومددة التدديريرات العكسددية المحتملددة للمخدداطر هددل متطلبددات رأم المددا  الح
المتراةطة لول  من مخاطر االىتماد ومخاطر حرف العمالت ا جنبية  هل االتتماد المتزا د تلدى تسدنيف الدد ود مدن 

 .قبل من مي تمل البنوك هو اتتماد تاد  ومبرر 

، وتوحدلت إلدى أد القواتدد التن يميدة المسدرفية الحاليدة المطبقدة فدي اوتملياد اوالمناقشة ا ريا  وتعر ت الدراسة ةالتحليل
تنددد تطبيقرددا فددي الدددو  الناميددة، وفددي مالح ددة افسدده العد ددد مددن الدددو  السددناتية ال تحقددق ةال ددرورة مسددتو  الفاتليددة 

 ،ك البنددوك فددي تحمددل المخدداطر احددة أ ددر  أظرددر البحددث أد  ددماد الوداىددا قددد  دديرر ةشددكل سددلبي تلددى رغبددة مددال
 المتفاوتة الوبيرة. فروق وفي ظل أسواق االىتماد ذات ال ،في ظل تدا تطبيق تعليمات مشددة او سوحا 

تناولددت مو ددوم الددن   السددريحة ل ددماد وAsli Demirguc-Kunt and Edward J. Kane (2003 )دراســة  -3
دأو  ،ا  يدرةالوداىا من حيث كوارا قد ااتشرت ةسرتة كبيرة في العقود  ا فدي دو  ذات مسدتويات ماليدة د هدذا االاتشدار أ  ا

واستعر دت ا دلدة التدي  ،وميسسية منخف ة، كما أكارت الدراسة إلى اال تالفات فيما بين الدو  في ا    دماد الوداىدا
ي تو دددح كيدددف أد ميدددزات التسدددمي  الخددداص لردددذه الدددن   تددديرر تلدددى اا دددباط سدددوق القطدددام الخددداص واالسدددتقرار المسدددرف

 والتنمية المالية وفعالية ا    ماد الوداىا في حل ا  مات.

وأكددارت الدراسددة إلددى  ددرورة تشددجيا الدددو  لوددي تتبنددى الن دداا السددريح ل ددماد الوداىددا دود إ قدداف اإلتااددة والعددال  
وداىدا وُا تتمدت الدراسدة بدبع  التوحديات ةخسدوص ا داا  دماد ال لل عف الموجود في البيئدة المعلوماتيدة والرقابيدة.

ظدل فدي  –حيدث أربتدت ا ةحدام  ،ومنردا أد ا داا ال دماد السدريح  جد  أد  سدتعمل ةحدذر ،المطبق فدي دولدة تشديلي
ددأوجددود بيئددة ميسسددية  ددعيفة  رددار سددلبية إذا لدد  تتخددذ إجددراظات وقاىيددة ورقابيددة آل اد ا دداا  ددماد الوداىددا  كددود معر ا

 أ ر  تحد من احتما  حدوم أ مات مستقبلية.
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تناولددت مو ددوم ا  مددة المسددرفية ا  يددرة التددي حدددرت فددي تركيددا حيددث تركددز تليرددا Yilmaz, Rasim (2003 )دراســة  -4
فدي  الى أض مد   مكدن ل دماد الوداىدا أد  لعد  دورا إو  ... وكيف ... تسا الت من اوم ماذا لوجاةة تن كحالة تملية لإل
وتد  ا تبدار الفر دية القاىلدة ةديد وجدود ا داا  .تركيداوت  التعرف تلى أسباا إفدالم وااريدار البندوك فدي  ،م ل هذه ا  مات

وتددد  تحليدددل ةعددد  التددديريرات المرتبطدددة  ، دددماد وداىدددا كامدددل التغطيدددة قدددد  ددديرر تلدددى ال دددروف المحيطدددة ةدددالبنوك التركيدددة
طيدة التغ ضةالمخاطر في البنوك المنرارة، وقد ت  تحليل ةع  النس  المالية قبل وبعد تطبيق وتنفيذ ا اا  ماد الوداىدا ذ

 الواملة.

التغطية الواملدة، وتلدى  ضوقد أكارت النتاىي إلى أد فشل ةع  البنوك في تركيا قد جاظ ما ظرور ا اا  ماد الوداىا ذ
د االرغ  من أد هذه النتاىي قد أكارت إلى أد ا اا  ماد الوداىا ذ  اومناسدبا  االتغطيدة الواملدة مدن الممكدن أد ال  كدود اافعا

تددن اإلفددالم والددذتر المسددرفي فددي  ااتدداىي متاةعددات إحددد  الدراسددات السددغيرة التددي أجريددت مددي را  ، لوددنفددي الدددو  الناميددة
الدذتر المسدرفي،  مشدكالتأد أض تغيير في حدود التغطيدة لن داا  دماد الوداىدا مدن الممكدن أد  زيدد مدن  أربتت –تركيا 

الوفدداظ ةالتزاماترددا والبنددوك غيددر سددتطيا تد حددغار المددودتين غيددر قددادرين تلددى التمييددز بددين البنددوك التددي إوبشددكل وا ددح فدد
القادرة تلى الوفاظ ةالتزاماترا  ال  فترة محددة، و لص البحث إلى  رورة وجود سقوف تغطية ل دماد الوداىدا حتدى ولدو 

 وكذلم للحد من تيريرات ااتقا  تدو  الذتر المسرفي. ،وذلم لحما ة حغار المودتين البسطاظ ،بنس  قليلة

تناولددددت ةالتحليددددل والمناقشددددة السددددلوك العدددداا للمددددودتين وإمكاايددددة إرددددارة الددددذتر Yorulmazer, Tanju (2003 )دراســــة  -5
المسددرفي، وأو ددحت أد البنددوك المركزيددة تلعدد  دور الملجددي أو المقددرض ا  يددر الددذض  مكددن أد  خفددف مددن ةعدد  التودداليف 

ة فدي حالدة غيداا المعلومدات ا كيددة، وبالتدالي ولونرا ال تستطيا أد تمنا الذتر في البنوك الجيد ،المساحبة للذتر المسرفي
والسدددماا بنسددد  محددددودة مدددن الدددذتر المسدددرفي وسدددح  الوداىدددا  حقدددق مسدددالح  ،د تددددا تدددوفير حما دددة كاملدددة للمدددودتينإفددد

 المودتين ةشكل أف ل تلى المد  الطويل.

ت من الممكن أد تخفف مدن واقترحت سياسا ،تلى العوامل الميررة تلى حدة الذتر المسرفي اوقد ركزت الدراسة أ  ا 
وتوحدلت الدراسدة إلدى أد ا داا  دماد  .وتقلل مدن رغبدة أحدحاا الوداىدا مدن سدح  أمدوالر  مدن البندوك حدة اإلفالم

 اه سيساتد في تقليص حدة هذا الذتر.إأو محدود ف الوداىا حتى لو كاد ةسقف تغطية متدد  

العوامدل التدي تناولدت تحد دد Asli Demirguc-Kunt, Edward J. Kane and Luc Laeven (2006 )دراسـة  -6
تدديرر فددي القددرارات المتعلقددة ةشددبكة ا مدداد المددالي لمختلددف الدددو ، وذلددم ةاسددتخداا قاتدددة البيااددات غيددر العاد ددة الشدداملة 

وقد تعر ت الدراسة ةالتحليل والمناقشة إلى كيفية ومدد   .2003وحتى  1960غطي الفترة من دولة والتي ت 170 لعدد
 تسمي  وفلسفة ا    ماد الوداىا. و غوط ا  مات والميسسات السياسية تلى رات الخارجيةمن المير تيرير كل  

وكددذلم  ،وكدداد مددن أهدد  اتدداىي الدراسددة أد ال ددغوط لمحاكدداة وتقليددد الدددو  المتقدمددة فددي تبنددي وتسددمي  ا طددر التعليماتيددة
ستيدض إلى دفدا الدولدة ةاتجداه تبندي وتسدمي   ،ارال غوط التي تمارسرا الميسسات السياسية التي تشارك في حنا القر 

 ا    ماد وداىا غير مناسبة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
محددددة ذات تالقددة ةمو ددوم ا دداا و  ةرمددم مددن  ددال  اسددتعراض الدراسددات السدداةقة تبددين أارددا تمحددورت حددو  مناقشددة ق ددا ا

 .افسه لالستفادة منرا كتجارا ساةقة في المجا  اجيدا  ات أساسا  ماد الوداىا وا مور المرتبطة ةه. وقد ككلت هذه الدراسا

د إوبالتالي ف ،تلم الدراسات لجما البيااات ومقاراترا ما اتاىيالحالية  وقد ساتدت هذه الدراسات في بناظ أداة الدراسة
لجردددا  اىدددا فدددي امو دددوم ا ددد   دددماد وتددديمين الودإلدددى  مدددا  ميدددز هدددذه الدراسدددة هدددي أاردددا ا ولدددى مدددن اوتردددا التدددي تتعدددرض

ه  فدي اد هدذه الدراسدة تسدإوبالتدالي فد تتميدز ةخسوحديترا مدن حيدث هيكليدة الجردا  واوتيتده، بيئة وذلم في ظل ،المسرفي
 ي ددذ فددي االتتبددار ال ددروف البيئيددة  ،ال ددوظ ةالتحليددل والمناقشددة تلددى أهميددة إاشدداظ ا دداا  ددماد الوداىددا فددي فلسددطين إلقدداظ

ودتين والمست مرين لجذا ا موا  طمياة المإلى  والحاجة ،الجرا  من ااحيةهذا تبا ةيداظ الساىدة في ظل المخاطر التي تر 
 لدت  االقتساد الوطني وتطويره. إليرالالست مار في فلسطين والتي هي في أمس الحاجة 

 فهرس البحث:
 المسرفية والعوامل الميررة فيرا. الوداىا المبحث األول:
 اىا ) المفروا ومبررات اإلاشاظ(.ا    ماد الود المبحث الثاني:
 اإلطار العاا إلاشاظ ا    ماد الوداىا. المبحث الثالث:
 أطراف كبكة ا ماد المسرفي. المبحث الرابع:

 الدراسة التطبيقية. المبحث الخامس:

 :المؤثرة فيها الودائع المصرفية والعوامل -المبحث األول
 :ةـمقدم -1

ددةهددي تقددد ةمقت دداه  مسددرفيةالود عددة ال دد ا سددل  كددخص مبلغا  امددن النقددود إلددى البنددم الددذض  لتددزا بددرده لددد  الطلدد  أو وفقا
ة جوهرية هي أد البنم  كتس  ملوية النقدود المودتدة ويكدود لده الحدق احيللشروط المتفق تليراة. وتتميز الود عة النقد ة ةخ

 .(61: 2005 )طه، في التسرف فيرا لحاجات اشاطه الخاص، تلى أد  لتزا برد مبلم ممارل إلى المودم

ةتبددارة تددن د ددود مسددتحقة  حددحابرا تلددى ذمددة المسددارف التجاريددة، وأد هددذه   ددذكر ةياردداللود عددة   ددرآوفددي تعريدد  
د اتيجدة إل ددام ا فدراد أمدوالر   يةديد الوداىدا ال تنشد االد ود اقود  مكن استخدامرا إلبراظ الذم  أو الد ود في الوقت افسه، تلما

 (.245: 1999 )تبد هللا، ة إلقراض المسارف لألفراداتيج افقا، وإاما أ  ا 

تملدة كاادت والمودتدة  ة دحيت ترفردا ةياردا ةتلدم المبدالم المسدرا بردا فدي أ ،للود عة اموسعا   رآ اهناك من أتطى تعريفا و 
 (.135: 2002 )آ  تلي، أو ةعد إاذار أو في تاريخ استحقاق معينة لد  المسرف والواجبة التيد ة تند الطل ،

 :المؤثرة في استقرارهالودائع والعوامل ا -2

مددن حيددث تدداريخ اسددتردادها إلددى وداىددا لددد  الطلدد ، ووداىددا ةشددرط اإل طددار السددابق، ووداىددا  مسددرفيةتنقسدد  الوداىددا ال
 (:63-61: 2005 )طه،  لي وذلم كما ،اد ارية جل، ووداىا مخسسة لغرض معين، ووداىا 
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لما  ا، وفيرا  كود للمودم أد  طل  استردادها في أض وقت. وا را رفية: هي أه  الوداىا المسالودائع لدى الطلب -
 قت يه هذا النوم من الوداىا من احتفاظ البنم في  زااته بنقود كافية لدفا المبالم المودتة، فإد البنم ال  دفا 

اماته تن طريق تنرا أ ة فاىدة أو  دفا فاىدة  ئيلة. ويقسد المودم هنا استخداا الود عة كيداة لتسوية التز 
 المودم دفتر كيكات لرذا الغرض. الشيكات أو أوامر النقل المسرفي. ولذا  سل  البنم تادةا إلى

هي الوداىا التي ال  جو  استردادها إال ةعد إ طار البنم قبل االسترداد ةمدة ما كيومين أو  :اإلخطارب الودائع -
. وتحس  للمودم فاىدة تن هذه الوداىا ال  تجاو  سعرها رالرة حتى  تمكن البنم من تدبير النقود الال مة للرد

 تادةا سعر الفاىدة تن الوداىا لد  الطل .

جل معين كستة أكرر أو سنة. وهذا النوم أك ر أهي الوداىا التي  تفق تلى تدا استردادها إال ةعد  الودائع ألجل: -
 .ااسبيا  االفاىدة فيرا مرتفعا  إذ  تمتا ةحرية أوفر في استعمالرا، ولذا  كود سعر ،فاىدة للبنم

هي الوداىا التي تسل  فيرا النقود إلى البنم ويسدر البنم دفتر توفير  ذكر  :(ودائع التوفير) الودائع االدخارية -
ويدود فيه المدفوتات والمسحوبات، وتوود البيااات الواردة ةالدفتر الموقا تليرا من  ،فيه اس  من حدر لسالحه
 إربات تلم البيااات في العالقة بين البنم ومن حدر الدفتر لسالحه.موظف البنم حجة في 

لعمليددات حيددث تخ ددا تلددم الوداىددا  ،تدددة توامددل تدديرر فددي رباترددا وتقلبردداهددذا وحددو  مددد  اسددتقرار تلددم الوداىددا هندداك 
جرددا  المسددرفي المسددرف الواحددد أا تلددى مسددتو  الة تعلددق ذلددمأالسددح  واإل دددام المتوددررة  ددال  فتددرة  منيددة معينددة، سددواظ 

 :(146: 2002 )آ  تلي،  لي ومن أه  هذه العوامل ما .ككل

 المنافسة بين المصارف للحصول على الودائع: -

المنافسددة تلددى الوداىددا  تقتسددرهدي مددن أهدد  العوامددل المدديررة فدي حجدد  الوداىددا تلددى مسددتو  المسددرف الواحدد، وتندددما 
بدل هدي تمليدة إتدادة  ،المسدرفي ككدل ال  كسد  وداىدا جد ددة د الجردا إفد ، درآالوداىدا مدن مسدرف إلدى تلدم تحويل  تلى

 .اتو يا للوداىا بين المسارف المكواة لر

 التقلبات الموسمية: -

تتعرض وداىا المسرف الواحد لتقلبات موسمية،  احةا المسدارف التدي تتركدز فروتردا فدي منداطق تعتمدد اقتسداداترا 
 الواحد.ناطق الزراتية ذات الموس  متلى قطام واحد، أو مجاالت محدودة غير متنوتة كال

 التقلبات الدورية أو الدورة االقتصادية: -

د المسدددرف إتتغيددر الوداىدددا فدددي فتدددرات االاتعددداط والركددود، وامطردددا  كددداد  ماردددل امدددا تبدداد  التقلبدددات الموسدددمية، كمدددا 
رة، فردو  سدتطيا تخفدي  اسدبة المركزض  ستطيا التيرير في حج  االحتياطيات النقد ة لدد  المسدارف التجاريدة ةسدورة مباكد

تاا من الجمرور أو مدن المسدارف مباكدرة، و إتادة الخس ، واإلقراض لسالح مسارف أو كراظ د ن االحتياطي القااواي أ
 متعددة تلى أاوام معينة من القروض واالست مارات، وبذلم  ستطيا معاكسة التقلبات االقتساد ة. اإ افة لفر ه قيودا 

 مد:التقلبات طويلة األ -
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اشداطه فيردا ومسدتو  المسدرف ةعددد سدكاد المنطقدة التدي  مدارم  ف الواحد في الجردا  المسدرفيوداىا المسر ترتبا 
حد  تتبدا هجدرة تلدى مدر الدزمن، والوداىدا ةشدكل مال تزدهدر أ در  د لر ، وتتفاوت البالد في درجة اموها، فتتدهور مناطق و 

 ث تتواجد منشآت ا تما  الجد دة.وحيفري تتجه حيث  تجه السكاد،  ،السكاد وااتقالر 

 الحكومة في المنطقة: أنشطة -

إذ تشرد  ،تزداد فيرا فعاليات الحكومة، ويرتفا فيرا حج  اإلافاق العااتندما  زداد حج  الوداىا في المسرف التجارض 
الوداىدا فدي المنداطق التدي مقارادة ةالمنداطق ا  در ، كمدا تدزداد  ،فدي الوداىدا اح ادمال االعامدة امدوا  مشروتاتمناطق إاشاظ ال

  وجد فيرا الدواىر الحكومية وأجرزترا ةالقيام ما غيرها من المناطق التي تقل أو تخلو منرا.

 العوامل المؤثرة في جذب الودائع على مستوى الجهاز المصرفي: -3

 :(2005، )سلطاد فيفي جذا الوداىا تلى مستو  الجرا  المسر  تيررتد د من العوامل تن العوامل الساةقة هناك  الا ف 
 السمات الماد ة والشخسية للمسرف. -
 تقد   مزا ا جد دة ومبتورة ومجزية للمودتين. -

 تحسين مستو  واوتية الخدمات المسرفية. -

 موقا المسرف والمكاد الذض  شغله. -

 مراقبة المسرف وكررته. -

 ، السيولة، رأم الما (.اإلقراضة للمسرف )سياسات الوداىا، رىيسالسياسات ال -

 :(اإلنشاءالمفهوم ومبررات نظم ضمان الودائع ) -لمبحث الثانيا
 :تمهيد -1

 ،ماليددة تعر ددت لرددا المسددارف تلددى وجدده التحد ددداتيجددة   مددات جدداظت ميسسددات  ددماد الوداىددا فددي ك يددر مددن الدددو  
ارة فدي النشداط الجردا  المسدرفي فدي كدل بلدد السددبدرو  دور و  ،و ادت أهمية  ماد الوداىا ما اتسام رقعة التعامل المسرفي

مقاراددة ةمواردهددا الذاتيددة ممددا جعلرددا  ،تددن اتتمدداد المسددارف تلددى الوداىددا كمسدددر أساسددي للتمويددل الا المددالي واالقتسددادض، ف دد
سسدات ولردذا أ دحت مي  ،مد نة ةيرحدة  خمة من أموا  المودتين لدرجدة ال تتناسد  مدا حقدوق الملويدة لدد  هدذه المسدارف

 (.19: 2000 )أحمد، ه ةالنسبة لعمل الن اا المسرفي الحد ثتن ال غنىا  ا ماد الوداىا أمرا 

د العواقددد  االقتسددداد ة إالن ددداا المسدددرفي والمدددالي  دددرورض الاسدددياا النشددداط االقتسدددادض الحدددد ث، كمدددا  اسدددتقرارإد 
الحدد ث. ر  في االقتساد مواالجتماتية  ض فشل في أداظ الجرا  المسرفي ت يمة  همية الدور الذض  لعبه هذا الجرا  ال

 د  سارة المجتما من فشل أض مسرف  اص أكبر مدن الخسدارة الخاحدة التدي قدد تسدي  ةعد  ا فدراد تنددما تنردارإكما 
 ،التي توجد برا تلم الشركةافسرا ال  يرر ةال رورة تلى الموقف المالي للشركات ا  ر  في السناتة  د ذلم  ،كركة ما

 التشداةمإلدى  ةدالن رالن داا المسدرفي  فديفدإد فقدداد ال قدة  نتشدر  ،القطام المداليولون تندما  فقد النام ال قة في جزظ من 
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 (.8: 1986 )الميسسة العربية ل ماد االست مار، لرذا ا مر أجزاىه وحساسيتهوالتدا ل بين 

سدنوات ال فدي عتبر التيمين تلى الوداىا وحما ة المدودتين مدن أهد  المو دوتات المطروحدة تلدى السداحة المسدرفية لذلم 
ال مااينيدات، والتدي أدت إلدى  دال  تقدد ك يدرة الما ية وحتى الوقت الراهن. ويرجا ذلم إلى ا  مدات الماليدة التدي كدردترا دو  

 (144: 2006 وآ رود، )الدورض، . مريكيةافي الوال ات المتحدة  او سوحا  ،العد د من المسارفتع ر 

دد ،خسدداىر الناتجددة تددن فشددل مسددارفر وأد ا دداا  ددماد الوداىددا ال  عددوض المددودتين تددن ال  افحسدد  بددل  عتبددر ا اما
تددن الن دداا تلددى الو ددا المددالي للمسددارف  المسددئولةمددن  ددال  إطددالم الميسسددة  ،ةاإل ددافة إلددى وظيفتدده العالجيددة اوقاىيادد

 .(4: 2007لعاا  السنوض التقرير  ،والقياا بتحليله. ) مسرف سوريا المركزض 

المدددودتين للمحاف دددة تلدددى االسدددتقرار ا مدددة التددديمين تلدددى الوداىدددا وحما دددة تبندددي أالددددو  ل ا مدددندتدددا ك يدددرا  الدددذض مدددرا 
المسرفي واكتساا رقة ا فراد فيه. ومن الجد ر ةالذكر أد هناك ةع  الددو  التدي طبقدت أا مدة التديمين تلدى الوداىدا قبدل 

ة فدي  دوظ ا  مدات التدي تعر دت ات، ولونرا حاولت إحالا ال غرات الموجودة في تلدم ا ا مديحدوم أ مات تقد ال مااين
ترددددف الحكومدددات فدددي كدددل دو  العدددال  إلدددى حما دددة د دددود المسدددارف المتم لدددة فدددي و (.145: 2006 )الددددورض، وآ دددرود، لردددا

مما قد  ردد الجرا   ،وداىعرا، فري د ن تلى المسارف لمودتيرا، وأض  طر فيرا  مكن أد  ردد سالمترا ودرجة ال قة فيرا
 (.111: 2007 ،ةر أبو سم) المسرفي ككل

 :وأهدافه م نظام ضمان الودائعمفهو  -2

 نسددرف المفرددوا ا ساسددي لن دداا التدديمين تلددى الوداىددا فددي الدددو  التددي تطبددق هددذا الن دداا إلددى حما ددة حددغار المددودتين 
فددي ةالعملددة المحليددة للدولددة مددن مخدداطر إفددالم البنددوك أو توقفرددا تددن الدددفا مددن  ددال  مسدداهمة البنددوك المشددتركة فددي الن دداا 

أو مدن  دال  تقريدر حقدوق امتيدا   ،البندوك ةسددادها ةموجد  رسدوا أو اكدتراكات تلتدزا   غذ والذض حندوق للتيمين تلى الوداىا
فدي حددود مبدالم معيندة مدن وداىعرد  كحددود قسدو . وفدي مع د   –فدي حالدة إفالسده  –للمودتين تلى حسيلة التسدفية ةالبندم 

 اوذلدم تيكيددا  ،مدن وداىدا العميدل الواحدد لدد  البندم لودي  شدمله التديمينحدد أقسدى  ا حوا  تقوا تلم ا ا مة تلى أسام و ا
 (.184: 1993 )اتحاد المسارف العربية، تلى الغرض ا ساسي من الن اا وهو حما ة حغار المودتين

لد ده إلدى  إجمدالي الوداىدا التدي وتتلخص فورة التيمين تلى الوداىا فدي أد  قدوا كدل بندم تجدارض بددفا اسدبة معيندة مدن
وفدي حالدة تع در البندم فدي رد الوداىدا  حدحابرا تتدولى هدذه الجردة  نم المركزض أو  شارك فدي إدارتردا،جرة معينة  نشئرا الب

 (79: 2002 )تبد الحميد،.تليرا رد الوداىا في حدود المبالم الميمن

أد ةا داا إلدى  حيدث أكدار ،فدي دراسدته (Zhong – wen, LIU,2007: 56) ذكدره ومما ُكت  في هذا المو دوم، مدا
ةعدد  لتيسدديس ميسسددة مددا  ددماد الوداىددا هددو ذاك النددوم مددن أا مددة التدديمين الددذض تتجمددا فيدده الميسسددات الماليددة ةع ددرا 

تيمين و ماد، حيث تقوا هذه الميسسات المالية )ا ت اظ في الن اا( بو ا السياسة الخاحة ةالن اا، وذلدم ةحكد  أارد  
إذا تعرض أحد أت اظ هدذا الن داا إلدى أ مدة ماليدة فدإد هدذا الن داا سدرتاد ما تمويله، وفي حا  من  قومود ةالدفا للن اا و 

 .ويقوا ةالدفا للمودتين إذا لزا ا مرة ،الحل المناس  ويقوا بتمويل تواليف هذا الحل إل جادما  تد ل 

رغدد  فددي توددوين حددندوق د فوددرة  ددماد الوداىددا تقددوا تلددى تجميددا اكددتراكات ماليددة مددن تدددد مددن المسددارف تإكمددا 
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للمسدرف  د دللسدب  إدارض أو اىتمدااي أو لعوامدل  ارجيدة ال  امشترك لمساتدة هذه المسارف ا ت اظ تنددما تتع در مالياد
د ةعد  الددو  إإذ  ،وفدي ةعد  الحداالت ال تقتسدر مدوارد هدذا السدندوق المشدترك تلدى المسدارف ا ت داظ .المعني فيرا

 (.27: 2000 )أحمد، ه  ةالما  لدت  هذا السندوق اات الخزااة، تستن طريق مسارفرا المركزية وو ار 

دد دد اوتموما للدددور المنددوط ةميسسددات  ددماد الوداىددا، لتحقددق فددي  افددإد مفرددوا التدديمين تلددى الوداىددا  تسددا وي دديق طبقا
 (185: 1993 )اتحاد المسارف العربية، التاليين:النرا ة الردفين 

حيث  قوا  ،ن اا المالي ككل، وبالتالي تحقيق االستقرار لرذه الميسسات يادة ال قة في الميسسات المالية، وال -
في الوساطة المالية، واتيجة لوود الوداىا المسرفية قسيرة ا جل،  رىيسالجرا  المسرفي في مع   الدو  بدور 

ولة فمن ال رورض مساتدة البنوك التي تواجه أ مة سي ،ومن السع  تحويل مقابلرا إلى اقد في وقت قسير
االستقرار للميسسات المالية  ولرذا فإد الردف من تيمين الوداىا من وجرة ا ر السلطات النقد ة هو تحقيق ،مالية

االقتساد ة التي تنتي تن  مشكالتوبالتالي الحد من ال ،تلى النحو الذض  كفل  يادة ال قة في الن اا المالي
 .تجنبرا إتسار البنوك

تما  كفله من  الا المالية تلى جذا الوداىا وتقد    دمات مسرفية أف ل، ف   يادة المنافسة بين الميسسات -
المساواة في المنافسة بين البنوك تلى مختلف أحجامرا، ففي حالة تدا وجود هذا الن اا تعتبر البنوك الوبيرة هي 

من البنوك المحلية، وفي  اااا تن البنوك السغيرة، والبنوك ا جنبية في ةع  الدو  النامية تعد أك ر أم اا ك ر أمااا 
طر التي السيما من ااحية المخا ،الفروق بين مجموتات البنوك المختلفة اظل وجود ا اا تيمين للوداىا تقل اسبيا 

تيمين تلى الميسسات  فريفورة  ماد الوداىا تنطوض تلى مغز  توافلي،  دإوتليه ف تعرض لرا المودم السغير، 
ارا تطبيق حرف لعقد التيمين المعروف الذض  قسد ةه إإذ  ،وممتلواتر ن تلى ا فراد كما في حالة التيميالمالية 

التيمين تلى  ، ولون(28: 2000 )أحمد، لألفراد والميسسات اىر المالية والعينيةترمي  ا  رار وتعوي  الخس
  لي: في تدة أوجه، وذلم كما  ختلف تن التيمين تلى ا فراد الوداىا

 كل في  الا موجه لحما ة فرد أو ميسسة أو جماتة معينة، ولونه موجه احو المجتما تامةا مم د التيمين غير إ
 (.64: 1993 )اتحاد المسارف العربية، ا كخاص والميسسات المودتة  موا  في الجرا  المسرفي

 رية ال  ستردف ةال رورة الربح من الجرة ال امنة. وبالتالي فإد ال امن في الغال  هو ليس جرة تجا
تسعى إلى الربح، وإاما الغا ة ا ساسية هي تعزيز ال قة العامة لد  جمرور المد رين والمودتين في ا اا 

 ،)الدورض  ةقدرة وكفاظةلمسرفي من القياا بدوره المجتمعي البلد المسرفي، مما  مكن ةالتالي الجرا  ا
 (.145: 2006وآ رود،

 الجرا  المسرفي من جرة ين همارىيستوامل بين طرفين د  ماد الوداىا المسرفية  قوا تلى فلسفة الإ 
ا التيكد المودتود الذ ن سيحسلود تلى فواىد أقل تلى وداىعر  مقابل التخلص من المخاطرة وظروف تدو 

ة التي يعاا مقابل الموارد الحقيقحيث  شارك جميا المواطنين في الفواىد الناجمة تن تجن  حاالت الفزم ال
 (.2003 )الطي ، ال ماد تخسص إلدارة أا مة

نظــام  إنشــاءبعنايــة عنــد  إليهــاعض االعتبــارات التــي نتعــين النظـر ببــويــرتبم مفهــوم ضــمان الودائــع المصـرفية هـذا 
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 :لضمان الودائع، أهمها

، أمدا اتيمينياد اإذا اقتسر دور ميسسة  ماد الوداىا تلى حما دة حدغار المدودتين فردي فدي هدذه الحالدة تلعد  دورا  -
ومدن  ،(146: 2006 وآ درود، ،)الددورض  تودافلي هندادور وكمل مساادة المسدارف فدي ا  مدات فددورها إذا امتد ال

 :(186: 1992)اتحاد المسارف العربية، هنا ااقسمت البنوك إ اظ ا   التيمين تلى الوداىا إلى فريقين
لددى تقددد   ال ددماد   دد  البنددوك ال ددعيفة وهددي التددي تييددد الن دداا ةكددل مددا أوتيددت مددن قددوة حيددث  دديدض إ -األول

 لسغار المودتين ويحو  دود تحولر  إلى البنوك الوبيرة.
ل دعف احتمداالت  ابدل إد ةع درا أ دذ موقدف المعدارض ا درا  ،للن داا اوتلدم أقدل تي يددا  ،    البنوك القوية  -الثاني

د ن داا والتدي ةسدب  التولفدة التدي  فر درا ال اتعرض تلم البنوك لإلتسار ةسدب  متاادة مراكزهدا الماليدة، وأ  ا
تتم ل في ا قساط التي  ج  تليرا سدادها بنس  من إجمالي الوداىا، في حين أد تلم البنوك  كود لدد را 

كمدا  الا ألدف دوالر مد  100حساةات وداىا كبيرة تتجاو  مبلم الحد ا قسدى الخا دا للتديمين أو التعدوي  )
ا غيددر المدديمن تليرددا )أو غيددر المسددتفيدة مدددن فددي الوال ددات المتحدددة ا مريكيددة(، وبالتددالي فددإد اسددبة الوداىدد

الن دداا( إلددى إجمددالي الوداىددا سددوف توددود كبيددرة، ممددا  عنددي أد تلددم البنددوك سددوف تدددفا أك ددر مددن البنددوك 
 من الدت  لسالح البنوك السغيرة. االسغيرة بال مقابل مناس ، وهو ما تعتبره اوتا 

كدل مدن مسداهمي المسدرف والمدودتين   تحملرداف ةسددادها إد تولفة التيمين )أقسداط االكدتراك( التدي تلدزا المسدار  -
 (146: 2006 وآ رود، ،)الدورض :والمقتر ين وذلم تلى النحو التالي

  المساهمود في ككل تاىد أقل تلى رأسمالر. 
  المودتود في ككل فاىدة داىنة أقل تلى وداىعر. 
  المقتر ود في ككل سعر فاىدة مد ن أتلى تلى قرو ر. 

فدي البندوك   احدة – سداه  فدي حما دة أمدوا  المدودتين  اجيددا  اإاشاظ ا اا  ماد الوداىا  عد أمرا  إدفسبق  وحو  ما
 من قدرترا تلى المنافسة أماا البنوك الوبيرة. ويقو   –السغيرة 

مع د  هدذه  دإفد -ذكدره كمدا سدبق – ا( مسدرفا 20وفيما  تعلق بواقا الجرا  المسرفي الفلسطيني والبالم تددد وحداتده )
وبتحليل أداظ هذا الجردا   تبدين أد مدن  ،بنوك منراأربعة ةاست ناظ تدد  احدات تعتبر من المتوسطة والسغيرة الحج  اسبيا الو 

من تاا  لسافي الموجودات  ال  الفترة السنوض هو االتجاه التساتدض في حج  موجوداته إذا بلم المعد   البار ةأه  سماته 
ه النسبة من النس  المرتفعة مقاراة بنس  النمو في ا جرزة المسدرفية لدبع  % وتعتبر هذ12.7( احو 2009 – 2007) 

وقدد  .%13.1وفدي جمروريدة مسدر العربيدة  ،%9.6فدي ا ردد افسدرا حيث بلم متوسا معد  النمدو للفتدرة  ،الدو  المحيطة
تغطيتردا مدن  تتمد التديق الماليدة التسريالت االىتمااية ومحف دة ا وراكل من تركز هذا النمو في بنود توظيفات ا موا  في 

% مقارادة 7.7بنسدبة  يدادة  ،مليدود دوالر 449.7قيمتده  مدا 2009 ال  النمو في حج  الوداىدا والتدي بلغدت فدي ارا دة تداا 
 .(2010) سلطة النقد الفلسطينية،  في العاا السابقتما كاات تليه 

طيني، وبالتددالي فددإد تطبيددق ا دداا الوداىددا  يمددل أد ويشددير ذلددم إلددى مددد  اسددتمرارية ال قددة فددي الجرددا  المسددرفي الفلسدد
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ددإممددا  دددت  اسددتقرارها واموهددا و يددادة حجمرددا، كمددا  ،وحدددات الجرددا  جميددا زيددد مددن درجددة تعزيددز تلددم ال قددة فددي   اد ذلددم أ  ا
داترا فدي إل د فدي الخدار  نالمقيمدي نالفلسدطينييطنين االمدو فر لدد  اسيحفز احو المزيد من جدذا الوداىدا والمدد رات التدي تتدو 

متطلبددات االسددتفادة منرددا فددي جميددا مندداحي االقتسدداد وأغددراض التنميددة الال مددة فددي  تحقيددقهددذا الجرددا  ب قددة أكبددر، ومددن ردد  
 .فلسطين

 معالجتهـا:فـي  التأمين علـى الودائـع والسـلطات المختصـة األسباب والمشكالت المصرفية التي تهدد البنك باإلفالس ودور نظم -3
 (188: 1992)اتحاد المسارف العربية،  : ليفيما مسرفية التي تردد البنم ةاإلفالم أه  المشكالت ال تنحسر

 :ئمشكلة االئتمان الرد -

دد مشددكالتتعددد مشددكلة االىتمدداد الددردب مددن أحددع  ال ال  االتددي تواجدده البنددوك وهددي تعنددي ببسدداطة أد  مددنح البنددم قرو ا
الىتمدداد الددردب إمددا  سددباا ترجددا إلددى البنددم وقسددور فددي  سددتطيا اسددتعادترا ومددن ةدداا أولددى الفواىددد المحسددلة، وقددد  نشددي ا

، أو  سددباا مشددكالتاسددتيفاىه لألسددالي  والددنري االىتماايددة السددليمة، أو  سددباا ترجددا للعميددل واشدداطه ومددا قددد  عتريدده مددن 
 .اقتساد ة تامة

  مشكلة عجز السيولة: -

ة دار ممدا  توجد  تلدى اإل البنم واسدتقراره، مأو اية التي تيرر تلى ساستعتبر مشكلة تجز السيولة من المشكالت ا 
 .وتناحر االلتزامات حو المسرفية المواظمة بين تناحر ا 

 عدم كفاية رأس المال:مشكلة  -

الخسدداىر  امتسدداصرمددة التددي  قددوا برددا والتددي مددن أهمرددا ةالنسددبة للمسددارف مترجددا أهميددة رأم المددا  إلددى الوظدداىف ال
دتين وكدذا رقدة السدلطات الرقابيدة فدي قددرة المسدرف تلدى مواجردة المشدكالت، إذ  دد  الناتجة من التشدغيل وتددتي  رقدة المدو 

فددإد ميسسددات  ددماد  ، هميددة كفا ددة رأم المددا  ارأم مددا  المسددرف تلددى درجددة المددالظة التددي  تمتددا برددا المسددرف، وا ددرا 
رأم المدا  إلدى كدل مدن الوداىدا،  ، فعلدى سدبيل الم دا  تراقد  اسدبةو دماارا الوداىا ت ا العد د مدن المعدا ير لقيدام كفا تده

 االموجودات، والموجودات ذات المخاطر، كما أارا تتد ل في تحد د  يادة االحتياطيات، أو ا رباا المحتجزة، وتفرض أحيااا 
 .ةض مساادو  يادة رأم الما  تن طريق  يادة اقد ة جد دة من المساهمين، أو تفرض قياا المساهمين بتقد   قر 

مسدادر المنافسدة  وإ الدةتددتي  اسدتقرار الن داا المسدرفي الددولي  بردف مو وم كفا ة رأم الما ، 2اقية ةا   وقد تناولت اتف
 احدة فدي مجدا  متطلبدات الرقاةدة الوطنيدة ةشديد رأم المدا  المسدرفي، وفدي سدبيل تحقيدق ذلدم فقدد حداغت اللجندة  ،غير العادلدة

 (:381: 2003)تاكور،  ا  ليومن أبر  تناحره م ،لوفا ة رأم الما  اجد دا  اطارا إ
 اأو توميليا  اأساسيا  الا تحد د رأم الما  المسرفي، وما  مكن أد  كود رأم ما. 
 . أو اد المخاطر لقيام كفا ة رأم الما 
 لدو  حس  درجة المخاطر المسرفية.تسنيف ا 

 التركز في أنشطة البنك سواًء في مجال الودائع أو القروض أو االستثمارات:مشكلة  -
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تتركدز  ممدا –ير من ا حياد تشكل ظاهرة التركز لد  المسارف تقبة كبيرة للبنم إذا ما واجده تميدل أو اشداط في ك 
، ومن ر  فيجد  تددا تركدز اسدبة كبيدرة مدن وداىدا البندم فدي تميدل أو تددد محددود اأو إتسارا  حعوبات –فيه تمليات البنم 

وتتدد ل ميسسدات  ،ةالنسبة للقروضافسه وا مر  ،تات النشاطمن العمالظ أو حتى تركز الوداىا دا ل قطام واحد من قطا
 دددماد الوداىدددا فدددي مراقبدددة قيددداا المسدددارف المن دددمة لردددا بتحقيدددق المدددزيي المناسددد  مدددن تمدددالظ الوداىدددا وتمدددالظ القدددروض 

 .ادض معينلتركز مخاطر البنم بتركز تملياته في تميل أو قطام اقتس اةالمجتما تفاد ا  ،وتو يعر  تلى القطاتات المختلفة

 مشكلة ظهور خسائر: -

قد ُت ردر اتداىي أتمدا  المسدرف  سداىر اتيجدة  سدباا أ در  غيدر تلدم السدابق ذكرهدا، فقدد ترجدا الخسداىر إلدى سدوظ 
سدبق   ردر دور  وحدو  مدا .احتيدا أو  ا دتالمأو اتيجة غد  أو  إدارة، أو  يادة في المسروفات اإلدارية )تواليف التشغيل(

ومن ذلدم تلدى سدبيل الم دا  مدا  ،النقد ة السلطاتة هذه المشكالت من  ال  اإلجراظات التي تتخذها ةع  ا   الوداىا في معالج
ا  المسددرفي ا رداددي ردداتخذتدده الحكومددة ا ردايددة ل ددماد جميددا الوداىددا لددد  البنددوك العاملددة فددي المملوددة بردددف دتدد  ال قددة فددي الج

 .(24 :2009 ،ة سوق فلسطين لألوراق الماليةلمج)

 :نظم ضمان الودائع إلنشاءالعام  اإلطار -حث الثالثالمب

 :دـتمهي -1

 ،تامدة ةسدفة والن داا المدالي ، احةةسفة  الوداىا استقرارتلى ا ساسي لن   تيمين الوداىا هو التيكيد  الغرضإد 
توتسد   بدذلم ممدا قدد  حددم فدي ميسسدة أ در ، ،والوقا دةمسدرف الحما ة أموا  المودتين الميمنين في حالة فشدل غرض ة

)الميسسددة العربيدة ل ددماد  ودود أد تتدديرر وداىدا ميسسددة أ در  الوداىدا مناتددة  دد المخدداطر التدي قددد تحدل ةميسسددة معيندة 
 (.12: 1986 االست مار،

إد ا اا حما ة الوداىا قد  مكن المسارف السغيرة والجد دة من التندافس مدا المسدارف الوبيدرة الراسدخة التدي قدد تسدتفيد مدن 
مني ةيارددا ة دخمة لدرجددة أاردا لدن تنرددارة، ا مدر الددذض  زيدد مددن الطداةا التنافسدي للجرددا  المسدرفي تددن طريدق  يددادة االتتقداد ال د

تخفددي  اإلافدداق الحكددومي تندددما تجبددر إلددى  ادده  قدددا تغطيددة محدددودة قددد تدديدضإا مددإمكاايددة د ددو  مسددارف جد دددة إلددى السددوق، ك
 (.56: 1998 وآ رود، )الادو، في حاالت المسارف المتع رة سياسية السلطات تلى حما ة جميا المودتين اتتبارات

 المتطلبات المسبقة الالزمة إلنشاء نظام ضمان للودائع: -2
 (Talley, et al., 1990: 24):   لي ما وأهمرا ا اا  ماد الوداىا، إلاشاظهناك ةع  المتطلبات الال مة 

 .في الن اا المسرفي االستقرارمن  وجود الحد ا داى -
 .تعليمات السالمة المسرفية التي تحك  العمل المسرفي ةالتزامن ما وجود ا اا رقابي قوض وجود  -
إظرار الرغبة والنية في تقد   التمويل الال ا لن اا  ماد الوداىا والعمل تلى منح الدت  الحكومي الال ا في  -

 .الن اا   مات أو  غوط الفترات التي  تعرض فيرا
 .د دةسن التشريعات المسرفية الج -

 .تحد ث ا ا مة المسرفية وتطويرها -
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 .المسرفيةالرقاةة الدا لية في الميسسات  يزتعز  -

 :م ضمان الودائعانظإنشاء مبادئ  -3

أو التددي تعمددل تلددى إاشدداظ  ،ل ددماد الوداىدداحددريح أو ددحت ا ةحددام التجريبيددة أادده فددي الدددو  التددي قامددت ةالفعددل ةإاشدداظ ا دداا 
قويددة، فددإد  ددعف تية ميسسددابيئددات حتددى فددي و . إهمالردداال  مكددن مبددادب مشددتركة للتسددمي  الجيددد  هندداك سددتة توددود ، اهددذا الن دداا حاليادد

فدي وللسديطرة والدتحك   .الدذض تتلقداه البندوك االا دباطتسمي  ا اا  ماد الوداىدا  مكدن أد  زيدد مدن هشاكدة الو دا المدالي ويقلدل مدن 
 :(Demirguc-Kunt, et al., 2006: 21-22) هي بمبادتدة ، هناك هذه التيريرات السلبية

وإلاجا  ذلم البد أد  كود الن اا  .ته بطريقة سليمةإدار يجب أن نؤكد النظام على فعاليته و المبدأ األول:  -
أموالر  في ميمن  أد –تت  إدارته ةطريقة تقنا جمرور المودتين، وحملة الد ن، والبنوك المراسلة ةحيث  امسمما 

 مخاطر. ةوبعيدة تن أ 

واتسام حج   إلى الزيادة في هذا ا مر ييدضو  ي: جعل العضوية في نظام ضمان الودائع إلزامية.المبدأ الثان -
 كود السندوق في   احة تندما ،الخرو  من هذه الع وية ا تيارويمنا الميسسات القوية من  ،ال ماد قاتدة

 أموا  جد دة )أو في حاجه إلى تمويل إ افي(. رظومحاجة إلى 

 الشراكةتيدض  لية اإلشراف على النظام.مسئو  ال القطاعات العامة والخاصة تتحمل معً المبدأ الثالث: جع -
 .تحسين أداىرا اإلدارض  تلىفي النرا ة  يات المراقبة والتوا د والتي تعملإلى تيسيس تمل الخاحة العامة

المبدأ ةياه في حالة   تعلق هذا المبدأ الرابع: الحد من قدرة النظام على تحويل الخسارة إلى دافعي الضرائب. -
 ت  فإد هذه التغطية  ،بنم أضتغطية  ساىر من الوا ح أد  فإاه ،احتفاظ الن اا ةا موا  الوافية من تدمه

كاات  اكتراكاتفرة لد  ا اا  ماد الوداىا التي هي ةا سام االحسو  تليرا ةشكل أساسي من ا موا  المتو 
فإد ذلم  ج  أد  ت   ،لق ةاللجوظ إلى مساتدة دافعي ال راى البنوك، أما فيما  تع جمياقد دفعت من قبل 

 االست ناىيةتحد ده ةشكل قااواي ومن  ال  بنود قااواية ت من أد  ت  ذلم فقا في ال روف غير الطبيعية أو 
 .است ناىيةإجراظات  اتبامومن  ال  القياا ة

أد يث أظررت تدة دراسات وأةحام . حالمبدأ الخامس: ضرورة تسعير خدمات ضمان الودائع بشكل مناسب -
 مختلفة لتسعير  ماد الوداىا ةشكل دقيق وم الي. اهناك طرقا 

القرارات حول توقيت وكيفية حل  اتخاذالمبدأ السادس: يقوم على أن نظام ضمان الودائع يجب أن يشترك في  -
  إفالم البنوك. كما لمودتين في حاا تعوي   تن مسئو وذلم  د ا اا ال ماد  مشكالت اإلفالس المصرفي؟
لطبيعة المخاطر  االبنوك أك ر فرما  ليمسئو ةاتتبار أد  ،أك ر كفاظة من المحاك   عد أد ا اا  ماد الوداىا

 المسرفية وكيفية معالجترا.

 :شبكة األمان المالي أطراف -الرابعالمبحث 
 :تمهيد -1
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فدددي أا مدددة المددددفوتات والتسدددويات  امحورياددد العددد  دورا حيدددث   ،فدددي جدددو منافسدددة ةشدددكل تددداا الجردددا  المسدددرفي عمدددل 
 .(Nicholas J, et al., 1999: 221-222) للتيرير تلى االقتسداد تطبيق السياسة النقد ة في اهاما  اتنسرا  كما  عد ،الخاحة

 واالسددتقرار تشددجيا النمددو االقتسددادضتعزيددز و  فددي ظددلو  المسددرفي، شددبكة ا مددادلترتيبددات ووجددود  وارا دتلددم  وبندداظا تلددى
)الجمعيدة الدوليدة  يهدو  من ا   الرقاةة وا مداد تتوود من مجموتة متدا لةو مختلفة  الا د هذه الترتيبات تي ذ أككاإف، المالي

 :(1: 2006 ل امني الوداىا،
 .Deposit Insurance Systemا اا  ماد الوداىا  -
 .Prudential Regulation and Supervision of Banksالرقاةة المسرفية وتعليمات السالمة  -
 .Lender of Last Resortالبنم المركزض كملجي أ ير  -

ال  تجزأ من البنية ا ساسية المالية، وهي  رورية للنروض  اجزظا  االبلداد تقريبا  جمياتعتبر كبكات ا ماد المالي في 
وهمدا المقدرض  ،ينسدرىي تحتدوض تلدى تنسدرينوهدذه الشدبكة ارا تعز  ال قة في الجرا  المسدرفي، ،  ةاستقرار الن   المالية

 (.52: 1998 وآ رود، )الادو، المسرف المركزض وا اا التيمين تلى الوداىا تادةا ا  ير وهو 
إد كددبكات ا مدداد المددالي الفعالددة تددادةا مددا تتوددود مددن: تعليمددات السددالمة والرقاةددة المسددرفية، مقددرض المددالذ ا  يددر، 

الجمعيددة الدوليددة ل ددامني ) ة للبنددوك فددي تعر ددرا لمشددكالت ماليددة مددالوكددذلم اآلليددات والحلددو  ال ،تدديمين الوداىددا المسددرفية
 .(5: 2006الوداىا، 

 :ضمان الودائع طبيعة ودور نظام -2

د إاشداظ ر عتبد تددتي  رقدة المدودتين فدي الجردا  المسدرفي ولزيدادة قددرة البندوك تلدى ل اوحيوياد اا داا  دماد الوداىدا مرما
مجتمدا البندوك  خسدر الوداىدا حيدث تدذه  هددذه  حيدث إد، وإقرا ددهالمجتمدا تجميدا المدد رات التدي سديعاد اسدتخدامرا لددت  

الجرددا  فددي حيويددة ال أجددل بددث مددن االوداىددا إلددى حسدداةات الوسددطاظ وأسددواق رأم المددا . وهكددذا فددإد  ددماد الوداىددا مردد  جدددا 
دا فدددي إقدددراض تسدددتخهدددي المسددددر ا ساسدددي لألمدددوا  التدددي ة رىيسدددالوداىدددا ال حيدددث إدالمسدددرفي وبدددث روا المنافسدددة فيددده، 

 .(Thomas, 2000: 2)  يدض ةشكل أساسي إلى اإل رار ةكل المجتماة رىيسليه فإد ت ا   الوداىا الوت ،المجتما
 حيدث إدد اجاا الميسسات المسرفية  توقف إلى حد  كبير تلى مدد  رقدة الجمردور بردا، و   اوا را  ،وفى هذا السدد

 وتلددى قدددرتر  تلددى السددح  منرددا فددي أض وقددت )أو حسدد  أجالرددا( اىعردد دتين تلددى ودهددذه ال قددة ترتوددز تلددى اطمئندداد المددو 
السلطات النقد ة ةالتعاود ما الجرا  المسرفي إلى إاشاظ آليات ل ماد الوداىا وتجني  المدودتين الخسداىر المترتبدة  تسعى

ة مدن حيدث تددتي  أهدداف السدلطات النقد د تحقيدقتلدى   سداتد الدذض ا مدر ،تن توقف ميسسدة مسدرفية أو أك در تدن الددفا
ارددا تسدداه  فددي تخفيددف ا تبدداظ التددي تترتدد  تنددد حدددوم إ فاقددات إوبالتددالي ةالجرددا  المسددرفي ككددل، كمددا  ،ال قددة ةددالوداىا

 (.44: 1999 )حندوق النقد العربي، مسرفية
ة والسددالمة قيمددة كبيددرة بددين المكواددات ا  ددر  لشددبكة ا مدداد المددالي المتواملددة مددا الرقاةدد ا دداا  ددماد الوداىددا  شددكل إد

مجموته الشبكة المتواملة لألمداد المدالي، كمدا  ذلم مد ل  منالمسرفية، والدور الذض  لعبه البنم المركزض كملجي أ ير، كل 
لمتاةعدة البندوك مدن  دال  تعليمدات السدالمة والرقاةدة المسدرفية  ديدض إلدى  المذكورةدوات ا د ا اا  ماد الوداىا بدود وجود إ

 .(Beck, 2001: 4-5) ئ إلى كبكة ا ماد الماليي سا مر الذض  ،ات مخاطر مرتفعةستويقبو  البنوك ةم
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 :السالمة المصرفيةدور تعليمات الرقابة و  -3

دد ا عددد الدددور الرقددابي فددي المجددا  المسددرفي دورا  تلددى  ة المسددرفية ةالسدديطرةدار قيدداا اإلال  قتسددر تلددى التيكددد مددن  اهاما
ير الوساىل والن   الحسيفة لمواجرترا كحددود دايدا مدن المعدا ير التدي تحمدي البندم المخاطر، بل  متد إلى تنمية وتطو  جميا

أوجده النشداط ةيسدلوا مناسد  ومقبدو ،  جميدامن تحمل مخاطر ةسورة غيدر حكيمدة، وتيكدد تلدى قددرة البندم تلدى ممارسدة 
ت الحادردة تلدى السداحة المسدرفية، لتطدوراللرقاةدة مدا ا تقيي  الدورض لمد  مناسدبة المتطلبدات الحسديفةالذلم في إطار يت  و 
 رارها تلى إجمالي مستويات المخاطر لول اشاط، والمخاطر المتدا لة وأسالي  القيام المتبعة في البنم.آو 

ةمدددنح  تعليمدددات الرقابيدددة المتعلقدددةهيكدددل ال تددددة جوااددد  تتم دددل فدددي سدددالمة والرقاةدددة المسدددرفية تت دددمند تعليمدددات الإ
قيدددود تلدددى أادددوام ا حدددو  التدددي  سدددمح للبندددوك الو ، اإلفسدددااة ومتطلبدددات دار مجلدددس اإل وروكفا دددة رأم المدددا  ودالتدددرا يص 
)الجمعيدة الدوليدة  سالمة الن اا المسدرفيمن و أبردف تحقيق  ،ا اشطة التي  سمح ةممارسترا افة إلى ، ةاإلةاالحتفاظ برا

 .(5: 2006ل امني الوداىا، 

بد من تزويدها ةا دوات  ال –في اإلكراف والرقاةة  دورهامن ممارسة  وحتى تتمكن السلطات النقد ة اإلكرافية -لذلم 
الال مة والسالحيات الواسعة التي تمكنرا من تخطيا وتنفيذ سياسات اقد دة مدن كديارا أد تعمدل تلدى حما دة الن داا  الرقابية
  حددإلرقاةدة المسدرفية كد السلطات النقد دة ترددف مدن  دال  تطبيدق  دواةا اإ، وتليه ف(294: 1992 )ةسيسو، المسرفي

 (44-43: 2005)السيقلي،  :تيتحقيق اآل إلى – الوساىل الال مة لتدتي  كبكة ا ماد المسرفي
 .حما ة أموا  المودتين والداىنين اآل رين -أ
 .الحفاظ تلى جرا  مسرفي قوض وسلي   -ا
 .المسارف ةالقوااين والتشريعات المسرفية التزاااالطمئناد إلى  - 
 .في ملوية المسارفالحد من التركز  -د
 .المحاف ة تلى سالمة المراكز المالية للمسارف، وسالمة ا داظ المسرفي -ه
 .ف ومساتدترا والتنسيق فيما بينرادت  المسار  -و

 :يروظيفة المالذ األخ -4

 وآ دددرود، )الاددددو، غدددراض أساسددديةفدددي العدددادة إلدددى تحقيدددق رالردددة أ  للبندددوك المركزيدددة ترددددف سياسدددات المقدددرض ا  يدددر
1998 :52): 
 حما ة سالمة ا اا المدفوتات. -
أو امتداد أض آرار جاابية منه إلى المسارف ا  ر  ةحيدث  ،تجن  أض ترافت تلى المسرف لسح  ا موا  منه -

 تتطور إلى أ مة في الن اا ةيكمله.

 لى إتساره.من أد تيدض بال دام إ المسرفمنا اقص السيولة في  -

 ،تمد ةشكل أساسي تلى فاتلية أداظ مكواات كبكة ا ماد المالي للدولدة ككدل ع ، إد اجاا كبكة ا ماد المالياوأخيرً 
، وسياسدات وآليدات حدل ات القاىمدةالسياسات اإلكرافية والممارسدو المعا ير التن يمية، و وذلم م ل تسريالت المقرض ا  ير، 
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هذه المكواات  د كلإولذا ف ،تلى ةع  ةع هد ا داظ السلي  لرذه المكواات هو أداظ  عتمد إالبنوك المعسرة. كما  مشكالت
 .(Laeven, 2002: 56) متراةا إطارمرا  من تسمي من البد

 :الميدانيةالدراسة  -الخامس المبحث
 :منهج الدراسة -1

تلددى دراسددة أحدددام  حيددث  عمددل ،لووادده  ناسدد  دراسددة هددذه ال دداهرة ،التحليلددي الوحددفيهددذه الدراسددة المددنري  فددي خدااسددتُ 
 العوامدل المتدا لدة تحليدل، وذلدم مدن  دال  مجرياتردا فدي دود تدد ل الباحدث هديحة للدراسة والقيدام كمدا وظواهر موجودة ومتا

 التفسير المناس  لرا.لتوحل إلى مجموتة من النتاىي وو ا ةغرض ا ،حف مد  تراةطراال اهرة وو  في

 مصادر جمع البيانات -2

الوتدد  والمجددالت العلميددة المتخسسددة  فدديالمسددادر ال ااويددة   ددلوتتم ،اسددتخداا المسددادر ال ااويددة وا وليددة لجمددا البياادداتتدد  
 .لرذا الغرض اأتدت  سيسا  استبااةتسمي  في  فتتم ل، أما المسادر ا ولية ةوظقر والتقارير والوراىق وا  بار الم

 :ةالدراس وعينة مجتمع -3
 مجتمع الدراسة: -أ

حيدددث  ،ليات قياد ددة وإكددرافيةمسدددئو الددذ ن  تولددود  العدداملين فدددي الجرددا  المسددرفي الفلسدددطيني  توددود مجتمددا الدراسدددة مددن
أسدئلة االسدتبااة فدي كدل  مدن سدلطة النقدد الفلسدطينية، والمسدارف الوطنيدة جاةة تن تيهلر  مواقعر  الوظيفية من إبداظ الرأض واإل

 .افردا  85تلى التوالي ةإجمالي  فردا 50 ،35وذلم لعدد  ،والوافدة العاملة في فلسطين
 ـة:عينــة الدراســ -ب

دد تلددى أسدددلوا  لمحدود ددة تددددد أفددراد المجتمددا، تددد  االتتمدداد ا ددرا وا ،المبحدددورين إجاةدداتلالسددتفادة القسدددو  مددن  اتحقيقا
 66 منردا بلدم تددد االسدتبااات المسدتردة، حيدث اسدة تلدى جميدا مفدردات المجتمدات  تو يا اسدتبااة الدر  ، وقدالحسر الشامل
 استبااة(. 85اات المو تة )تدد االستبا إجمالي% من 77.6استبااة بنسبة 

 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها: -4

نظـام ضـمان الودائـع سـيزيد مـن درجـة الثقـة فــي  إنشـاء"نصـت الفرضـية األولـى علـى أن  :الفرضـية األولـى اختبـار -الً أو 
 :"الجهاز المصرفي الفلسطيني

وكدذلم المتوسدا الحسدابي  ،قدرات المجدا  ا و للتحقق من ذلم ت  إ جاد النسبة المئوية الستجاةات أفراد العيندة تلدى ف
لالسددتجاةات تلددى كددل فقددرة، ردد  إ جدداد قيمددة ا تبددار اإلكددارة لوددل فقددرة مددن فقددرات المجددا  والدرجددة الوليددة للمجددا  حددو  درجددة 

 :النتاىي الخاحة ةالفر ية ا ولي مو حة من  ال  الجدو  التالي حيث إد، 3الحياد والتي تساوض 
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 (1جدول )
 لفقرات المجال األول مئوية وقيم اختبار اإلشارة ومستوى المعنويةالنسب ال

 "تأثير إنشاء نظام ضمان الودائع على درجة الثقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني"

 الفقرة الرقم

غير 
موافق 

 %بشدة

غير 
 موافق
% 

 محاند
% 

 موافق
% 

موافق 
 بشدة
% 

 المتوسم

%  
األهمية 
 النسبية

Z-

test 

مستوى 
 الداللة

1 

 ددديدض إاشددداظ ا ددداا  دددماد الوداىدددا إلدددى العمدددل تلدددى 
وا و ددددددددام  التقليددددددددل مددددددددن ا رددددددددر السددددددددلبي لل ددددددددروف
 االقتساد ة الساىدة تلى الجرا  المسرفي 

0.0 4.5 9.1 60.6 25.8 4.1 81.5 -6.6 0.01 

2 

 

ا دددداا  ددددماد الوداىددددا وسدددداىل اإلاددددذار المبكددددر  عددددز  
مدددات واإلركدددادات التحذ ريدددة التدددي تندددذر ةقدددرا وقدددوم أ  

 مالية لد  البنوك
0.0 13.6 18.2 62.1 6.1 3.6 72.1 -4.9 0.01 

3 
ا ددددداا  دددددماد الوداىدددددا فدددددي حدددددياغة وتطبيدددددق  سددددداه  

 0.01 5.6- 75.5 3.8 12.1 62.1 18.2 6.1 1.5 أسالي  وقاىية الحتواظ ا  مات قبل وقوترا

4 

 ات مددا  اا  ددماد الوداىددا فددي التعامددل مددا سدداه  ا دد
دوررا( مددددددن  دددددددال  رسددددددد  حسدددددد  طبيعتردددددددا )قبددددددل حددددددد

 للسيطرة تليرا هات بد لةسيناريو 
0.0 7.6 25.8 54.5 12.1 3.7 74.2 -5.5 0.01 

5 

ا دداا  ددماد الوداىددا   ددمن التقليددل مددن أرددر ا  مددات 
المالية من  ال  تو ديح  طدوات تنفيدذ السديناريوهات 

 البد لة في حاالت حدوم ا  مات 
0.0 6.1 22.7 62.1 9.1 3.7 74.8 -5.9 0.01 

6 
ا دداا  ددماد الوداىددا مددن حدددوم حدداالت الددذتر  حددد 

 0.01 7.1- 87.3 4.4 42.4 53.0 3.0 1.5 0.0 المسرفي لد  جمرور المودتين

7 
ا دداا  ددماد الوداىددا  عمددل تلددى  ددماد تدددا اتسددام 

 0.01 4.7- 73.0 3.7 16.7 40.9 34.8 6.1 1.5 أ مة مالية ةأ 

8 
أ مددة  ةقددا  أ ددا دداا  ددماد الوداىددا  عمددل تلددى منددا اات

 0.01 3.6- 70.3 3.5 16.7 37.9 28.8 13.6 3.0  رآمالية من بنم إلى 

9 
 عمددل ا دداا  ددماد الوداىددا تلددى التددزاا البنددوك ةقاتدددة كافيددة 

 0.01 5.7- 76.7 3.8 18.2 56.1 16.7 9.1 0.0 ا موا  وأارا  من التعليمات والحدود المقررة رظوممن 

10 
اىددا الدددور الرقددابي تلددى وجددود ا دداا  ددماد الود عددز  

 0.01 6.4- 78.5 3.9 16.7 62.1 18.2 3.0 0.0 الجرا  المسرفي

11 

 سددددداه  ا ددددداا  دددددماد الوداىدددددا فدددددي مندددددا حددددددوم أض 
ا تالالت جوهرية من  دال  متاةعدة الميكدرات الماليدة 

 للبنوك
0.0 3.0 25.8 65.2 6.1 3.7 74.8 -6.3 0.01 

12 

عة فدددددي ا ددددداا  ددددماد الوداىدددددا حددددالحيات واسددددد ددددوفر 
إقددرار الطريقددة وا سددلوا الواجدد  تطبيقدده تنددد تعددرض 

 أ مة ةأحد المسارف إلى أ 
0.0 3.0 25.8 57.6 13.6 3.8 76.4 -6.1 0.01 

13 
 وجددود ا دداا  ددماد وداىددا وتطبيقدده ةشددكل سددلي   دديدض

 0.01 6.9- 83.6 4.2 28.8 62.1 7.6 1.5 0.0 تحسين ا داظ المسرفيإلى 

14 
اد الوداىدا فدي اسدتقرار أسدعار إاشداظ ا داا  دم ساه  

 0.01 3.5- 68.5 3.4 12.1 33.3 39.4 15.2 0.0 البنوك في سوق فلسطين لألوراق المالية

 0.01 -6.6 76.9 3.8 18.2 55.2 20.0 6.3 0.4 الدرجة الولية 
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اا  دماد الوداىدا تلدى  ت ح أد العوامل ال الردة التاليدة كاادت مدن أبدر  توامدل تديرير ا د (1رق  ) من  ال  الجدو  السابق
  لي: درجة ال قة في الجرا  المسرفي الفلسطيني، وهذه العوامل مرتبة حس  كدة الموافقة كما

 الحد من حاالت الذتر المسرفي لد  جمرور المودتين. -1
 تحسين ا داظ المسرفي في حالة التطبيق السلي  لن اا  ماد الوداىا. -2
 و ام االقتساد ة الساىدة تلى الجرا  المسرفي الفلسطيني.تقليل ا رر السلبي لل روف السياسية وا  -3

تلى التوالي وهي جميعرا أتلى  4.1 ،4.2 ،4.4حيث بلم متوسا استجاةات أفراد العينة تلى العوامل ال الرة الساةقة 
العوامددل وجددود موافقددة قويددة وجوهريددة تلددى هددذه إلددى  ممددا  شددير ،( حسدد  المقيددام المسددتخدا4مددن درجددة الموافقددة )الدرجددة 

 ا اا  ماد الوداىا. إلاشاظةاتتبارها ااعكاسات جوهرية وا جابية 

 ا( وهدي مرتفعدة اسدبيا 3.5إلدى  3.9تدراوا بدين )  في حين كاد متوسدا إجاةدات ةداقي المبحدورين تلدى العوامدل ا  در  
ز قاتددة رأم المدا  فدي تطبيدق وتعزيد وتتعلق بتيرير ا اا الوداىا تلدى تعزيدز الددور الرقدابي واالسدتمرار فدي اسدتقرار السدوق،

ا ندمو ض أ مدة ماليدة، أ دماد تددا اتسدام و  ،ووجود سيناريوهات بد لدة للتعامدل مدا ا  مدات ،أسالي  وقاىية الحتواظ ا  مات
 ااتقا  ا  مات المالية إلى بنوك أ ر . اوتد هرية في متاةعة الميكرات المالية،حدوم ا تالالت جو 

القيمددة االحتماليددة و ، % 76.9متوسددا الحسددابي النسددبي لجميددا فقددرات المجددا   سدداوض وبشددكل تدداا  مكددن القددو  ةدديد ال
.(Sig)  0.05تنددد مسددتو  داللددة  االمجددا  ا و  دا  إحسدداىيا فلددذلم  0.01تسدداوض  ، ممددا  ددد  تلددى أد متوسددا درجددة

 عندي أد هنداك موافقدة مدن قبدل أفدراد العيندة تلدى هدذا  وهذا ،3تن درجة الحياد وهي  ااالستجاةة لرذا المجا   ختلف جوهريا 
قـة نظام ضمان الودائع سـيزيد مـن درجـة الث إنشاءتضح صحة الفرضية األولى التي تنص على أن ت. وبناًء عليه المجدا 

 في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

 ددرورة وجددود ا دداا ل ددماد إلددى  رتالتددي أكددا (Yilmaz, 2003)تتفددق مددا دراسددة  ردداافإبنتيجددة الدراسددة هددذه فيمددا  تعلددق و 
 ،داىددا لمددا لدده مددن أرددر فددي الحددد مددن تدديريرات ااتقددا  تدددو  الددذتر المسددرفي )ترافددت المددودتين تلددى سددح  أمددوالر  مددن البنددوك(و ال

 يدادة إلدى  أد ا داا  دماد الوداىدا سدييدضإلدى  (Alsalem, 2000)دراسدة  أكدارت ال قة في الجردا  المسدرفي. كمداتزيد وبالتالي 
مددن أد بددرامي  ددماد الوداىددا معنيددة  (Krieg, 1999)دراسددة  إليددهمددا أكددارت  ددافة إلددى ق االسددتقرار للجرددا  المسددرفي. ةاإلتحقيدد
 ةيد تحمي استقرار الجرا  المسرفي. اأساسا 

علـى درجـة  انظـام ضـمان الودائـع سـيؤثر ايجابًيـ إنشـاءالفرضـية الثانيـة: تـنص الفرضـية الثانيـة علـى أن )اختبار  -اثانيً 
 :تقرار الودائع وجذب المزيد من المدخرات في الجهاز المصرفي الفلسطيني(اس

لحسدابي وكدذلم المتوسدا ا ،للتحقق من ذلم ت  إ جاد النسبة المئوية الستجاةات أفراد العينة تلى فقرات المجدا  ال دااي
الدرجدة الوليددة للمجدا  حددو  درجددة و  ،  إ جدداد قيمدة ا تبددار اإلكدارة لوددل فقدرة مددن فقدرات المجددا لالسدتجاةات تلددى كدل فقددرة، تد

 النتاىي الخاحة ةالفر ية ال ااية مو حة من  ال  الجدو  التالي: حيث إد، 3الحياد التي تساوض 
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 (2جدول )
 لفقرات المجال الثاني النسب المئوية وقيم اختبار اإلشارة ومستوى المعنوية

 جذب المزيد من المدخرات إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني""تأثير إنشاء نظام ضمان الودائع على درجة استقرار الودائع و 

 الفقرة الرقم

 غير
موافق 

 % بشدة

غير 
 موافق
% 

 محاند
% 

 موافق
% 

 موافق
 بشدة
% 

Mean 

% 

األهمية 
 النسبية 

Z-

test 
Sig 

1 
 ساه  ا اا  ماد الوداىا في الحد من ا  طار التي 

 0.01 7.2- 88.2 4.4 42.4 56.1 1.5 0.0 0.0 تردد المودتين في ال روف الحرجة

2 

غرامات وتقوبات  عمل ا اا  ماد الوداىا تلى فرض 
  يتعر  تلى البنوك تند حدوم مخالفات من كيارا

 أموا  المودتين إلى الخطر
0.0 4.5 27.3 47.0 21.2 3.8 77.0 -5.8 0.01 

3 

ا اا  ماد الوداىا  يدض إلى إقبا  المودتين إل دام 
وإحجامر  تن إ داترا لد  جرات أموالر  لد  البنوك 

 غير مر ص لرا بتلقي وداىا
0.0 0.0 1.5 50.0 48.5 4.5 89.4 -7.2 0.01 

4 
ا اا  ماد الوداىا  قلل من التيرير السلبي لمخاطر 

 0.01 6.5- 78.8 3.9 16.7 63.6 16.7 3.0 0.0 تجز السيولة لد  المسارف

5 
ودتين وجود ا اا  ماد الوداىا  ساه  في طمياة الم

 0.01 6.7- 83.9 4.2 34.8 51.5 12.1 1.5 0.0  ماتا في حاالت  براوتدا سحب

6 

 ض  ساه  ا اا  ماد الوداىا في تنمية الوتي االد ار 
مما  نعكس بدوره تلى قدرة الجرا  المسرفي تلى 

 اجتذاا المزيد من الوداىا الجد دة
0.0 0.0 7.6 62.1 30.3 4.2 84.5 -7.1 0.01 

7 

اد الوداىا  عمل تلى تغيير السلوك االد ارض ا اا  م
للمد رين ةشكل تاا و احة من  حتف ود ةيموالر  

  ار  الجرا  المسرفي
0.0 0.0 4.5 60.6 34.8 4.3 86.1 -7.2 0.01 

8 

 يدض إاشاظ ا اا  ماد الوداىا إلى جذا مزيد من 
فلسطين والذ ن  حتف ود  في اىا العمالظ المقيمينود

 بنوك  ار  فلسطينلد   بوداىعر 
0.0 3.0 10.6 63.6 22.7 4.1 81.2 -6.7 0.01 

9 

 ار   ا اا  ماد الوداىا  شجا المواطنين المقيمين
وداىعر  إلى البنوك العاملة في  فلسطين تلى تحويل

 فلسطين
0.0 7.6 21.2 50.0 21.2 3.8 77.0 -5.7 0.01 

10 
ق التي تعي مشكالتمن الوجود ا اا  ماد الوداىا  حد 

 0.01 7.1- 82.7 4.1 22.7 68.2 9.1 0.0 0.0  راتلى جذا المزيد من ارفالمس قدرة

11 
تن   تمل ا اا  ماد الوداىا  جود تشريعات وقوااينو 

 0.01 7.0- 91.5 4.6 36.4 57.6 4.5 1.5 0.0 تيدض إلى توفير تامل أماد للمودتين

12 
 ا اا  ماد الوداىا  قلل من درجة المخاطرة المرتبطة

 0.01 6.2- 77.6 3.9 15.2 63.6 15.2 6.1 0.0 بوداىا العمالظ إلى أداى مستو  

13 
ا اا  ماد الوداىا  حقق ميزة تنافسية كبيرة للبنوك في 

 0.01 5.9- 78.8 3.9 24.2 51.5 19.7 3.0 1.5 استقطاا الوداىا

 0.01 7.0- 82.8 4.1 28.0 58.2 11.5 2.2 0.1 الدرجة الولية  
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تلدى  ت دح أد العوامدل التاليدة كاادت مدن أبدر  توامدل تديرير ا داا  دماد الوداىدا  (2رق  ) لجدو  السابقمن  ال  ا
، وهذه العوامل مرتبة حس  كدة الموافقة درجة استقرار الوداىا وجذا المزيد من المد رات إلى الجرا  المسرفي الفلسطيني

  لي: كما
 يدض إلى توفير تامل أماد للمودتين.    تمل ا اا  ماد الوداىا وجود التشريعات والقوااين ذات العالقة التي تن -1
ا دداا  ددماد الوداىددا إلددى إقبددا  المددودتين إل دددام أمددوالر  لددد  البنددوك وإحجددامر  تددن إ ددداترا لددد  جرددات غيددر  دديدض  -2

 مر ص لرا بتلقي وداىا.
 لحرجة. ساه  ا اا  ماد الوداىا في الحد من ا  طار التي تردد المودتين في ال روف ا -3

( 4التددي تم ددل درجددة الموافقددة )الدرجددة الدرجددة متوسددا اسددتجاةات أفددراد العينددة تلددى العوامددل السدداةقة أكبددر مددن  حيددث إد
وجددود موافقددة قويددة وجوهريددة تلددى هددذه العوامددل ةاتتبارهددا ااعكاسددات جوهريددة إلددى  رممددا  شددي ،حسدد  المقيددام المسددتخدا

 ا اا  ماد الوداىا. إلاشاظوا جابية 
 للمد رين. االد ارض اد الوداىا  عمل تلى تغيير السلوك ا اا  م -4
 ا اا  ماد الوداىا  ساه  في طمياة المودتين. -5

 الجد دة.. ا اا  ماد الوداىا في  يادة قدرة الجرا  المسرفي في جل  المزيد من الوداىا ساه   -6

 .نالفلسطينييا المزيد من مد رات ذج تلى ا اا  ماد الوداىا  عمل -7

 :( للعوامل التالية3.8-3.9ةاقي إجاةات المبحورين تتراوا ما بين ) في حين كاات 
ويحقدددق ميدددزة تنافسدددية كبيدددرة فدددي اسدددتقطاا  ،ا ددداا  دددماد الوداىدددا  قلدددل مدددن درجدددة المخددداطرة المرتبطدددة بوداىدددا العمدددالظ -1

 الوداىا.
 في الخار . نالمقيمي نالفلسطينييا اا  ماد الوداىا تلى جذا المزيد من مد رات  عمل  -2

 ا اا  ماد الوداىا تلى فرض تقوبات تلى البنوك المخالفة التي تعرض أموا  المودتين للخطر.مل  ع -3

 ايا إحسداىوهدو معندوض  ،%82.8وبدو د اسدبي بلدم  ،4.1المتوسدا الحسدابي لجميدا فقدرات المجدا   وبشكل تاا فقد بلدم
0.05تنددد مسددتو  داللددة   ،تددن درجددة الحيدداد  اة االسددتجاةة لرددذا المجددا   ختلددف جوهرياددممددا  ددد  تلددى أد متوسددا درجدد

 .وهذا  عني أد هناك موافقة من قبل أفراد العينة تلى هذا المجا  ،3وهي 

علـى درجـة  ايً يجابإنظام ضمان الودائع سيؤثر  إنشاءالتي تنص على أن ثانية تضح صحة الفرضية التوبناًء عليه 
 دخرات في الجهاز المصرفي الفلسطيني.استقرار الودائع وجذب المزيد من الم

 التدي أكدارت (Yorulmazer, 2003)وبمقاراة هذه النتيجة مدا اتداىي الدراسدات السداةقة  ت دح أاردا تتفدق مدا دراسدة 
التقليدل مدن رغبدة أحدحاا ا مدوا  والوداىدا إلدى  اده سدييدضإف ا اا  ماد الوداىا حتى لو كاد ةسدقف تغطيدة متددد   أدإلى 
 ك.  من البنو سح  أموالر في
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هم فـي زيـادة مرونـة السياسـات انشاء نظام ضمان الودائع سيسـإعلى أن ) الفرضية تنص الفرضية الثالثة: اختبار -اثالثً 
 :االئتمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني(

متوسدددا الحسدددابي وكدددذلم ال ،للتحقدددق مدددن ذلدددم تددد  إ جددداد النسدددبة المئويدددة السدددتجاةات أفدددراد العيندددة تلدددى فقدددرات المجدددا  ال الدددثو 
لالسدتجاةات تلددى كددل فقددرة، ردد  إ جداد قيمددة ا تبددار اإلكددارة لوددل فقدرة مددن فقددرات المجددا  والدرجددة الوليدة للمجددا  حددو  درجددة الحيدداد التددي 

 النتاىي الخاحة ةالفر ية ال ال ة مو حة من  ال  الجدو  التالي: حيث إد، 3تساوض 
 (3جدول )

 لفقرات المجال الثالث  مستوى المعنويةالنسب المئوية وقيم اختبار اإلشارة و 
 "تأثير إنشاء نظام ضمان الودائع على زيادة مرونة السياسات االئتمانية في الجهاز المصرفي الفلسطيني"

 الفقرة الرق 
غير 
موافق 

 %بشدة

غير 
 موافق
% 

 محاند
% 

 موافق
% 

موافق 
 بشدة
% 

Mean 
% 

األهمية 
 النسبية 

Z-
test 

Sig 

1 
 ماد الوداىا إلى  يادة مستو    يدض إاشاظ ا اا

لي االىتماد مسئو السالحيات وسقوف االىتماد الممنوحة ل
 في الفروم ولد  اإلدارات العامة واإلقليمية

1.5 21.2 33.3 34.8 9.1 3.3 65.8 -2.4 0.01 

2 
وجود ا اا  ماد الوداىا  شجا البنوك تلى الد و  

 0.01 3.7- 68.8 3.4 6.1 47.0 33.3 12.1 1.5 حيوية وبمبالم كبيرة مشروتاتفي تمويل 

3 
وجود ا اا  ماد الوداىا  عطي البنوك مرواة أكبر في تقد   

 0.01 4.3- 70.9 3.5 7.6 54.5 24.2 12.1 1.5 ةرىيستمويل لمختلف القطاتات االقتساد ة ال

4 
ا اا  ماد الوداىا تلى تشجيا البنوك تلى الد و  في  عمل 

 0.01 3.4- 68.5 3.4 7.6 47.0 27.3 16.7 1.5 سنوات( 5ا جل )أك ر من  تمليات منح تمويل طويل

5 
 اتباموجود ا اا  ماد الوداىا المسارف تلى  شجا 

سياسات اىتمااية توسعية ةغرض تمويل كراظ ا سر  
 واالست مار في سوق فلسطين لألوراق المالية

1.5 21.2 39.4 28.8 9.1 3.2 64.5 -2.0 *0.1 

6 
اا  ماد الوداىا في و ا  واةا حو  اوتية ا  ساه  

 0.01 5.3- 74.5 3.7 13.6 54.5 24.2 6.1 1.5 وحج  االىتماد الممنوا

7 
ا اا  ماد الوداىا  شجا المسارف تلى منح التمويل 
للقطاتات االقتساد ة التي تتس  ةمخاطر تالية م ل القطام 

 الزراتي والقطام السياحي وقطام اإلاشاظات
1.5 28.8 39.4 21.2 9.1 3.1 61.5 -0.7 *0.5 

8 
وجود ا اا  ماد الوداىا تلى تخفي  مخاطر  عمل 

 0.01 5.9- 63.0 3.9 7.6 28.8 36.4 25.8 1.5 اإلقراض والتمويل

9 
وجود ا اا  ماد الوداىا في  ف  تولفة منح  ساه  
 0.9* 0.2- 59.7 3.0 1.5 39.4 22.7 28.8 7.6 التمويل

10 
 اتبامالوداىا  شجا المسارف تلى  وجود ا اا  ماد

 0.1* 1.6- 64.2 3.2 13.6 28.8 27.3 25.8 4.5 سياسات اىتمااية غير متشددة

 0.01 3.1- 66.9 3.3 8.7 40.2 30.0 18.9 2.2 الدرجة الولية  

0.05 تند مستو  داللة ايا إحساى ض غير معنو *   

تدديرير إاشدداظ ا دداا  ددماد الوداىددا  ت ددح أد العوامددل ال الرددة التاليددة كااددت مددن أبددر  توامددل  (3رقدد  ) مددن  ددال  الجدددو  السددابق
 :يكما  لالموافقة  مرتبة حس  درجة ، وهذه العواملتلى  يادة مرواة السياسات االىتمااية في الجرا  المسرفي الفلسطيني

 وجود ا اا  ماد الوداىا تلى تخفي  مخاطر اإلقراض والتمويل. عمل  -1
 .ا اا  ماد الوداىا في و ا  واةا حو  اوتية وحج  االىتماد الممنواساه    -2
 ة.رىيسوجود ا اا  ماد الوداىا  عطي البنوك مرواة أكبر في تقد   تمويل لمختلف القطاتات االقتساد ة ال -3
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ي وهددي تم ددل تلددى التددوال 3.5 ،3.7 ،3.9حيددث بلددم متوسددطات اسددتجاةات أفددراد العينددة تلددى العوامددل ال الرددة السدداةقة 
 أتلى المتوسطات تلى فقرات المجا  ال الث.

 :( وهي الفقرات التالية3-3.4ما بين )إجاةات المبحورين  تراوحتأما ةاقي فقرات المجا  فقد 
 حيوية جد دة. مشروتاتوجود ا اا  ماد الوداىا البنوك تلى الد و  في تمويل  شجا  -1
 ا جل. طويلةمجاالت تمويل في و  وجود ا اا  ماد الوداىا البنوك تلى الد  شجا  -2
 .لينمسئو  يادة مستو  حالحيات سقوف االىتماد الممنوحة لل تلى وجود ا اا  ماد الوداىا عمل  -3
 .اتبام سياسات اىتمااية غير متشددةوجود ا اا  ماد الوداىا البنوك تلى  شجا  -4
 .في ا وراق الماليةتوسيا المحاف  االست مارية وجود ا اا  ماد الوداىا البنوك تلى  شجا  -5
 .العاليةةالمخاطر  تتس  وجود ا اا  ماد الوداىا البنوك تلى د و  مجاالت اىتمااية وتمويلية شجا  -6
 التمويالت.تخفي  تولفة وجود ا اا  ماد الوداىا البنوك تلى  شجا  -7

 اوهدو دا  إحسداىيا ، 66.9% وبدو د اسدبي  سداوض  ،3.3وبشكل تاا فقد بلم المتوسدا الحسدابي لجميدا فقدرات المجدا  
0.05تند مستو  داللة   ، تدن درجدة  امما  د  تلى أد متوسا استجاةات أفراد العينة تلى هذا المجا   ختلف جوهريا
 اد كااددت هددذه الموافقددة متدايددة اسددبيا إوهددذا  عنددي أد هندداك موافقددة مددن قبددل أفددراد العينددة تلددى هددذا المجددا . و  ،3الحيدداد وهددي 

 راظ أفراد العينة تلى المجالين الساةقين.آراة ما اتاىي مقا
ه  في اا اا  ماد الوداىا  س إاشاظت ح ححة الفر ية ال ال ة التي تنص تلى أد تية حساىوبناظا تلى النتيجة اإل

ه حيدث إاداسدبي  يادة مرواة السياسات االىتمااية في الجرا  المسرفي الفلسطيني. ما ا  دذ ةعدين االتتبدار أد هدذا التديرير 
ويددل للقطاتددات االقتسدداد ة ذات المخدداطر العاليددة موكددذلم مددنح الت ،لددن  توقددا أد  كددود هندداك أرددر مددن حيددث تولفددة التمويددل

 .قة ةسياسات االىتماد كما سبق تو يحهوغيرها من الجواا  المتعل
وجددود ا دد   ددماد الوداىددا  لددى أدإ التددي تشددير (Krieg, 1999) مددا دراسددة ا تلفددت فإارددابرددذه النتيجددة فيمددا  تعلددق و 

تقبل الد و  في أاشطة تمويلية واست مارية تنطوض تلدى مخداطرة تلى أد شجا البنوك يكيحد مكواات كبكة ا ماد المالي س
لل روف القاىمة والمحيطة ةالجرا   ا الفا  ،وهو أمر  مكن قبوله في ظل ظروف اقتساد ة وسياسية واجتماتية مواتيةكبيرة، 

 يني.المسرفي الفلسط

 النتائج والتوصيات
 نتائج الدراسة: -الً أو 
الاسددياا النشدداط االقتسدادض وحما تدده مددن العواقدد  االقتسدداد ة  ا ددروريا  اأد اسدتقرار الن دداا المسددرفي والمددالي  عدد أمددرا  -1

 وذلم ةالن ر إلى دور الجرا  المسرفي الراا في االقتساد الحد ث. ،واالجتماتية

تلدى السداحة المسدرفية ةدالن ر إلدى  ةمدن المو دوتات التدي بددأت توتسد  أهميدة كبيدر   عتبر ا اا التيمين تلى الوداىدا -2
الرددف مدن تديمين  دإحيدث  ،ا  مات المالية التي تشردها الو ير من الدو  والتي أدت إلدى تع در العد دد مدن المسدارف

وبالتدالي الحدد مدن  ،الن داا المداليو الذض  كفل  يادة ال قدة فدي حالوداىا هو تحقيق االستقرار للميسسات المالية تلى الن
 ار البنوك.ستفاق  المشكالت االقتساد ة التي تنتي تن إت
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إد مفردوا ا داا  دماد الوداىدا المسدرفية  درتبا بدبع  االتتبدارات المتعلقدة بددور ميسسدة ا داا الوداىدا وتوجرردا احدو  -3
 المالية.حما ة حغار المودتين أو امتداد دورها ليشمل مساادة المسارف في ا  مات 

تعمددل كددبكة ا مدداد المددالي المكواددة مددن ا دداا  ددماد الوداىددا والرقاةددة المسددرفية الفاتلددة، والبنددم المركددزض كملجددي أ يددر  -4
 الجرا  المسرفي.ةتلى تدتي  البنية ا ساسية المالية للنروض ةاستقرار الن   المالية وتعزيز ال قة 

 هحيددث إادد ،ي تلددى درجددة ال قددة فددي الجرددا  المسددرفي الفلسددطينيد إاشداظ ا دداا  ددماد الوداىددا سدديكود لدده تدديرير ا جددابإ -5
وسدداىل اإلاددذار المبكددر   عددز ا مددر الددذض  ، عمددل تلددى الحددد مددن ا رددر السددلبي لل ددروف وا و ددام االقتسدداد ة السدداىدة

 .واإلركادات التحذ رية
ل حددوررا( مدن  دال  رسد  حسد  طبيعتردا )قبد ا  ماتالتعامل ما  آلياتا اا  ماد الوداىا في تشجيا و ا  ساه   -6

 .سيناريوهات بد لة ت رر ا  مات وا سالي  الم لى للسيطرة تليرا
تدن دوره فدي  دماد التدزاا البندوك  الا  در، ف دآأ مدة ماليدة ومندا ااتقالردا مدن بندم إلدى  ة عمل الن داا تلدى  دماد تددا اتسدام أ د -7

 ا تالالت جوهرية في أداىه. ةفي منا حدوم أ  ه اا موا ، مما  عز  الدور الرقابي، ويس رظومةقاتدة كافية من 
يسداه  فدي الحدد مدن ا  طدار و  ،من درجة استقرار الوداىا وجذا المزيد مدن المدد راتإاشاظ ا اا  ماد الوداىا  زيد  -8

 ،طميادة المدودتينتن دوره فدي  الا ف  ،موا تلى إ دام ا قبا  اإلالتي تردد المودتين في ال روف الحرجة، ويزيد من 
 مية الوتي االد ارض.تنو 

سددبة طفيفددة، تلددى  يددادة مرواددة السياسددات االىتماايددة فددي الجرددا  المسددرفي الفلسددطيني بنإاشدداظ ا دداا  ددماد الوداىددا أد  دديرر  -9
ل  شجا البندوك تلدى الدد و  فدي تمويدد، كما لي االىتمامسئو  يدض إلى  يادة مستو  السالحيات وسقوف االىتماد الممنوحة ل

 .ةرىيسالقطاتات االقتساد ة ال مرواة أكبر في تقد   تمويل لمختلفرا يعطيالم كبيرة، و حيوية وبمب مشروتات
 توصيـات الدراسة: -اثانيً 

 في ضوء النتائج السابقة، فيما نلي أهم التوصيات التي أسفرت عنها الدراسة:
 اإ جاةاد دنعكس ممدا  ،المسدرفي الفلسدطيني   يادة ال قة فدي الجردا في الوبيرة أهميتهوذلم ةسب   ،رة إاشاظ ا اا  ماد وداىا رو  -1

 يددادة  ةالتدداليمرواددة السياسددات االىتماايددة، و درجددة اسددتقرار الوداىددا وجددذا المزيددد مددن المددد رات و يددادة  ،تلددى قددوة ومتااددة الجرددا 
 المجتما المالي في فلسطين.دفا تجلة التنمية والنروض بواقا في  لعبه الجرا  الدور الحيوض الذض 

ن   الماليددة الدداسدتقرار  ةمدا  سدداه  فددي ،الماليددة لرددا ا ساسديةمدداد المددالي و يدادة فاتليددة البنيددة تدد  كدبكة ا العمدل تلددى د -2
 وتعزيز ال قة في الجرا  المسرفي.

العمدددل تلدددى تطدددوير أا مدددة وتعليمدددات السدددالمة المسدددرفية الال مدددة لددددت  اسدددتقرار الجردددا  المسدددرفي والمحاف دددة تلدددى  -3
 مات.في مواجرة ا   ذلم  استمرار

االتتبدددار المقومدددات والمتطلبدددات فدددي ا ددداا ل دددماد الوداىدددا  ي دددذ  إاشددداظ دددرورة اهتمددداا سدددلطة النقدددد الفلسدددطينية بتبندددي  -4
اشددداظ هدددذا الن ددداا إل الال مدددة التشدددريعات القااوايدددة وإحددددارفية، المخددداطر المسدددر  جميدددا فدددي ذلدددمةمدددا  إلاشددداىهالال مدددة 

 .ليلمافي تدتي  كبكة ا ماد ا وحما ته ل ماد اجاحه
 اإلطداروذلدم برددف و دا  ،لين في سلطة النقد والبنوك العاملة في فلسطينمسئو الالعمل تلى تقد وركات تمل ت    -5

 .والركاىز التي  قوا تليرا طلوا وتو يح أه  معالمهالن اا الم إاشاظالال ا لتبني 
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 عــالمراج
 العربية: باللغة مراجع -الً أو 
 .اتحاد المسارف العربيةلبناد:  ،بيروت. ف وضمان الودائع المصرفية في لبنان""سرية المصار  (.1974. )البساط، هشاا -
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ABSTRACT 

This study aims to put under analyzes Range of the impact of Deposit Insurance System 

on the stability of the banking system in terms of reviewing the features, details, reasons of its 

establishment and the main issues related to the deposit insurance systems. as well as 

explaining the other components of the financial safety net which is the function of the central 

bank as the Lender of Last Resort and Prudential Regulations and Supervision of Banks, also 

this research clarifies the nature of interrelationships and the mechanism of information 

exchange and the coordination between the various components of the financial safety net. 

The study used the analytical descriptive method and the comprehensive survey to study 

and analyze various aspects of the deposit insurance systems and its importance in supporting 

the financial safety net. The study used the questionnaires to collect data from the origin 

recourses, which has been distributed to all members of the study community which are (85) 

employee represented by general/regional managers, their deputies and assistants in operating 

banks in Palestine, in addition to the staff of banking supervision department and department 

of research and monetary policies in the Palestine Monetary Authority. 

The study concludes that there is a presence of a significant and essential influence to 

establish a system in order to insure the Palestinian deposits in order to increase the degree of 

confidence in the Palestinian banking system, as well as to increase the stability of deposits and 

attracting more savings, as well as the positive influence on increasing the flexibility of credit 

policies in the Palestinian Banking System. 

The study recommends the need to establish a system to insure that Palestinian deposits 

in the light of what was cleared of a positive impact on strengthening and enhancing the 

stability of the banking system and increase the vital role played by banks in serving of the 

Palestinian economy and society. 


