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كهًخ يجهض اإلدارح
ثظى هللا انزحًٍ انزحُى
يسر مجمس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين أن يقدم التقرير السنوي األول لمصندوق  ،منذ تأسيسو،

ويغطي الفترة .0202 -0202

وييدف التقرير لمتعريف بنظام ضمان الودائع  ،ودور الصندوق في ىذا المجال  ،ويستعرض أنشطة

الصندوق المختمفة في إطار دوره الستكمال بناء شبكة الحماية المصرفية في ليبيا.

ويعتبر صندوق ضمان أموال المودعين إحدى المؤسسات المكونة لمنظام المالي  ،ويمثل ركناً من أركان
القطاع المصرفي ويعزز دوره في الوساطة المالية وتعبئة المدخرات وتوفير التمويل الالزم لنشاط االستثمار

وتقديم الخدمات المصرفية الالزمة لألفراد والمؤسسات العاممة في النشاط االقتصادي .

وفي ىذا اإلطار يتكامل دور الصندوق مع الدور الذي تمعبو المؤسسات المالية والمصرفية األخرى العاممة

وعمى النحو الذي يحقق االستقرار المالي ويدعم النمو االقتصادي.

كما يقدم التقرير أىم المؤشرات المالية لممصارف األعضاء بالصندوق  ،من خالل تحميل الميزانية المجمعة
الموحدة لممصارف التجارية العاممة  ،بيدف تسميط الضوء عمى نقاط القوة والضعف بالقطاع المصرفي
وبما يمكن الصندوق من وضع االستراتيجيات والخطط الكفيمة بالتصدي الحتماالت التعثر وما قد تقضي

إليو من تصفية أو تفميس لبعض المصارف.

ويستعرض التقرير بالتفصيل تطور موارد الصندوق ومصادرىا  ،وبناء احتياطاتو وفقاً لما نص عميو النظام
األساسي لمصندوق .وتتطمع إدارة الصندوق أن يكون ىذا التقرير  ،والتقارير التالية لو  ،إحدى الوسائل

الرئيسية لمتعريف بأىميتو في القطاع المصرفي  ،والتواصل مع المصارف وجميور المتعاممين معيا ،
وعمى النحو الذي يعزز الثقة في معامالت القطاع المصرفي ودوره في النشاط االقتصادي .

وبمناسبة صدور ىذا التقرير األول نتقدم بالشكر إلدارة الصندوق والعاممين بو  ،والى الفريق الذي أشرف

عمى إعداد ىذا التقرير  ،متمنياً ليم دوام التوفيق والنجاح.

واهلل المستعان ....

د .محمد عبدالجميل أبوسنينة
نائب رئيس مجمس اإلدارة
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كهًخ انًذَز انؼبو
ثظى هللا انزحًٍ انزحُى
يسرني أن أقدم لجميع المتخصصين والميتمين بالشأن االقتصادي والمالي المصرفي التقرير السنوي
لصندوق ضمان أموال المودعين في ليبيا  ،والذي نسعى من خاللو أن يكون أحد أدوات التواصل معيم ،

حيث يعمل الصندوق من خالل ىذا التقرير عمى توضيح رسالتو إلى جميع المعنيين والمودعين واطالعيم

عمى أىم التطورات واإلنجازات التي يحققيا الصندوق في مجال حماية أموال المودعين لدى الجياز

المصرفي في ليبيا .

وحيث أن ىذا التقرير ىو التقرير األول الذي يضعو الصندوق بين يدي المتخصصين والمعنيين  ،فقد رأينا

أن يتناول التطورات التي مرت بالصندوق منذ تأسيسو في عام  0202وحتى نياية السنة المالية 0202

متضمناً الجوانب اإلدارية باإلضافة إلى تطور رأس المال واحتياطيات الصندوق وسياسة استثمار أموالو

والعوائد المتحققة منيا  ،باإلضافة إلى البيانات المالية لمصندوق عن عام ( 0202الميزانية العمومية وقائمة

الدخل  ،وذلك تعزي اًز لمبدأ الشفافية واإلفصاح المذين يمثالن أىم أركان الحوكمة المؤسسية التي يعمل
الصندوق عمى تطبيقيا وااللتزام بيا.

إن ضمان أموال المودعين وخاصة صغار المودعين يعتبر أحد الوسائل التي من شأنيا تعزيز الثقة بالنظام

المصرفي  ،جنبا إلى جنب مع السياسات والوسائل األخرى ومن أىميا الرقابة المصرفية التي يمارسيا

مصرف ليبيا المركزي  ،فضالً عن تحفيز المودعين في اتجاه متابعة أوضاع مصارفيم واالطمئنان عمى
سالمتيا  ،ذلك أن استمرار االستقرار المالي يتوقف عمى مدى وعي جميور المودعين ومعرفتيم بنطاق

عمل الصندوق وحدود وسقف ضماناتو  ،حيث يدرك الصندوق األىمية البارزة لدور التوعية اإلعالمية في

أداء عممو والتعريف بدوره وبدور المصارف األعضاء.

وختاماً نأمل أن يكون قد وفقنا اهلل في إعداد ىذا التقرير الذي سيصدر مستقبالً عمى أساس سنوي منتظم،
ونرحب بأي استفسارات أو مالحظات تساعد الصندوق عمى تطوير نشاطو وتوضيح دوره .

أطبيخ يحًذ انُؼبص
انًذَز انؼبو
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يجهض اإلدارح
انظُذ  /ػهٍ يحًذ طبنى

َبئت يحبفظ يصزف نُجُب انًزكشٌ

رئُظب

انظُذ  /يحًذ ػجذانجهُم أثىطُُُخ

انًظتشبر االلتصبدٌ ثًصزف نُجُب انًزكشٌ

َبئجب نهزئُض

انظُذ  /ايزاجغ غُث طهًُبٌ

وكُم وسارح انًبنُخ

ػعى ا

انظُذ  /ػجذ انًطهىة ثىشُحخ

وكُم وسارح االلتصبد

ػعى ا

انظُذ  /ػجذ انكزَى ئثزاهُى أثى ئصجغ

ػعى ا

انظُذ  /فبخز يفتبح أثىفزَخ

ػعى ا
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انهُكم انتُظًٍُ
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لبئًخ انًصطهحبد
 انًصبرف األػعبء ثبنصُذوق  :ؾّ١غ جٌّقحسف جٌطؿحس٠س جٌؼحٍِس ف١ٌ ٟر١ح ٠ٚ ،مطقش ٔطحق
ػن٠ٛس جٌّقحسف جإلعالِ١س ذحٌقٕذٚق ػٍِ ٝح ٠ىٌ ْٛذ٘ ٜزٖ جٌّقحسف ِٓ ٚدجتغ ضكص جٌطٍد.
 انىدائغ انخبظؼخ ألحكبو انُظبو األطبطٍ  :جٌٛدجتغ ٌذ ٜجٌّقحسف جألػنحء  ،ذحعطػٕحء جٌٛدجتغ
ذحٌؼٍّس جألؾٕر١س ٚجٌّرحٌغ جٌطٚ ٟمؼٙح جٌؾخـ ضإِٔ١ح ً ٌمشٚك أ ٚضغ١ٙالش ِقشف١س  ،ققً ػٍٙ١ح
ؽخـ آخش ،ئال ئرج ذم ٟسف١ذ دجتٓ ِٓ ضٍه جٌّرحٌغ ذؼذ عذجد جالٌطضجِحش جٌطٚ ٟمؼص مّحٔح ً ٌٙح.
 طمف انعًبٌ  :جٌكذ جألػٍ ٝجٌز٠ ٞم َٛجٌقٕذٚق ذذفؼٗ وطؼ٠ٛل فٛسٌٍّٛ ٞدع جٌٛجقذ ٌذ ٜأٞ
ِقشف ػن٠ ٛطمشس ضقف١طٗ ،أ ٚعكد جإلرْ جٌّّٕٛـ ٌٗ ذّّحسعس ٔؾحهٗ ذّٛؾد جٌطؾش٠ؼحش
جٌٕحفزز ٠ ،غح )250( ٜٚأٌف دٕ٠حس ٌ١ر. ٟ
 انىدائغ انخبظؼخ نهتؼىَط انفىرٌ  :جٌٛدجتغ جٌخحمؼس ألقىحَ جٌٕظحَ جألعحعٚ ٟذّح ٠ؿحٚص جٌمُ١
جٌّمحذٍس ٌىً ؽش٠كس ِٓ ؽشجتف جٌٛدجتغ جٌطحٌ١س :
 وحًِ لّ١س جٌٛد٠ؼس  ،ئرج وحٔص ذّمذجس  100000ػؾشز أالف دٕ٠حس أ ٚألً.
ٔ قف لّ١س جٌٛد٠ؼس  ،ػّح ٠ض٠ذ ػٍ 100000 ٝػؾشز أالف دٕ٠حس ٚال ٠طؿحٚص ِحتس أٌف دٕ٠حس.
 سذغ لّ١س جٌٛد٠ؼس ،ػّح ٠ض٠ذ ػٍ 100 ٝأٌف دٕ٠حسٚ ،ال ٠طؿحٚص  400أٌف دٕ٠حس.
 غّٓ لّ١س جٌٛد٠ؼس ،ػّح ٠ض٠ذ ػٍ 400 ٝأٌف دٕ٠حس ٚال ٠طؿحٚص ٍِ ْٛ١دٕ٠حس.
 ػؾش لّ١س جٌٛد٠ؼس ،ػّح ٠ض٠ذ ػٍ ْٛ١ٍِ ٝدٕ٠حس ذكذ جألٌلقٌٍ ٝنّحْ  250أٌف دٕ٠حس.
ٚؾّ١غ ٘زٖ جٌم ُ١ضغطكك جألدجء ٌىحفس جٌّٛدػ ٓ١ف ٟقحٌس جٌطقف١س ،أ ٚػٕذ عكد جإلرْ ذّّحسعس
جٌٕؾحه .
 انىدائغ انًعًىَخ كهُب ً  :جٌٛدجتغ جٌخحمؼس ألقىحَ جٌٕظحَ جألعحع ٟجٌط ٟضغح ٞٚأ ٚضمً ػٓ ()10
ػؾشز جألف دٕ٠حس .
 انىدائغ انًعًىَخ جشئُب ً  :جٌٛدجتغ جٌخحمؼس ألقىحَ جٌٕظحَ جألعحعٚ ٟجٌط ٟضض٠ذ لّ١طٙح ػٍ ٝجٌمُ١
جٌّمحذٍس ٌىً ؽش٠كس ِٓ ؽشجتف جٌٛدجتغ جٌّزوٛسز آٔفح ً .
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لبئًخ انًصطهحبد
 انجًؼُخ انذونُخ نعًبٌ انىدائغ (١٘ : )IADIثس ال ضغؼٌٍ ٝشذف رجش ؽخق١س جػطرحس٠س ِغطمٍس ،
أٔؾثص ذّٛؾد جٌمحٔ ْٛجٌغ٠ٛغش ٞف ٟؽٙش ِحِٚ 2002 ٛ٠مش٘ح فِ ٟذٕ٠س ذحصي جٌغ٠ٛغش٠س ٚ ،ضطخز
ِٓ ذٕه جٌطغ٠ٛحش جٌذ١ٌٚس ِمشجً ٌٙح.
٠ٚرٍغ ػذد ِإعغحش مّحْ جٌٛدجتغ جٌّؾحسوس ف ٟجٌؿّؼ١س قحٌ١ح ً ( )80ػنٛجً ِٓ ذٕٙ١ح فٕذٚق
مّحْ أِٛجي جٌّٛدػ ٓ١جٌٍ١ر. ٟ
 انًجبدئ االطبطُخ ألَظًخ ظًبٌ انىدائغ ِ :ؿّٛػس جٌّرحدب ألٔظّس مّحْ جٌٛدجتغ ٚػذد ()16
ِرذأ أعحع١ح ً فذسش ػٓ جٌؿّؼ١س جٌذ١ٌٚس ٌنّحْ جٌٛدجتغ (ٌٚ (IADIؿٕس ذحصي ٌٍشلحذس جٌّقشف١س
(ٚ ، )BCBSلذ لحَ جٌقٕذٚق ذطشؾّس ٘زٖ جٌّرحدب ئٌ ٝجٌٍغس جٌؼشذ١س ٚٚمؼٙح ػٍِٛ ٝلؼٗ
جالٌىطش( .ٟٔٚجٔظش جٌٍّكك).

تظهُى درع انهُئخ انذونُخ نعبيٍُ انىدائغ ئنً يذَز ػبو انصُذوق
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تطىر َظبو ظًبٌ انىدائغ فٍ انؼبنى
ضؼشك جاللطقحد جٌؼحٌّ ٟف ٟػمذ جٌػّحٔ١ٕ١حش ِٕٚطقف جٌطغؼ١ٕ١حش ِٓ جٌمشْ جٌؼؾشٌ ٓ٠ؼذز أصِحش ِحٌ١س
ِٚقشف١س وحْ أّ٘ٙح ِؾىٍس جٌذ ْٛ٠جٌؼحٌّ١س جٌطٚ ٟلؼص ف ٟجٌػّحٔ١ٕ١حش ِٓ جٌمشْ جٌّحمٚ ٟجالصِس جٌّحٌ١س
جٌط ٟقذغص ف ٟجٌٕقف جٌػحٔ ِٓ ٟػحَ ٚ 2008جٌط ٟأدش ئٌ ٝجمؼحف جٌٕظحَ جٌّقشف ٟجٌذٚ ٌٟٚوؾفص
ٌٍؿّ١غ أٚمحع جٌٕظحَ جٌّقشف ٟجٌؼحٌّ ٟجٌذجػٌٍ ٟمٍك  ،ئر جضنف أْ جٌّقحسف جٌطؿحس٠س جٌؼحٌّ١س جٌطٌ ٟؼرص
دٚسجً ٘حِح ً ف٘ ٟزج جٌٕظحَ أفركص ضؼحٔ ِٓ ٟمؼف سأط ِحٌٙح ٚػذَ ؾٛدز أفٌٙٛح ٚجسضفحع ٔغرس دٙٔٛ٠ح
جٌّؾىٛن فٙ١حٚ ،لذ عحّ٘ص ٘زٖ جٌؼٛجًِ ف ٟجالعشجع ئٌ ٝضأع١ظ أٔظّس ٌنّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س فٟ
ذؼل جٌذٚي ٚصجد جال٘طّحَ ذزٌه فحضغؼص دجتشز جأللطحس جٌط ٟضططٍغ ئٌ ٝضرٕ ٟأ ٚجضخحر خطٛجش ٚئؾشجءجش
ضؾش٠ؼ١س ٚضٕظ١ّ١س ٌكّح٠س ٚدجتغ جٌؿّٛٙس ٌذِ ٞإعغحش جٌؿٙحص جٌّقشف ٟػٍ ٟجخطالف أٔٛجػٙح
ِٚغّ١حضٙح.
ٌمذ ؾحء ٔظحَ مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ػٍ ٝخٍف١س ضطر١محش ػمٛد جٌطحِ ٓ١جٌط ٟضٙذف ػحدز ئٌ ٝضؼ٠ٛل
جٌؾخـ جٌّنّ ْٛػٓ جٌخغحتش جٌط٠ ٟطؼشك ٌٙح ف ٟجألِٛجي ٚجٌّّطٍىحش ٚجٌغٍغ ،أ ٚػٓ جٌخغحتش
ٚجألمشجس جٌرؾش٠س عٛجء فِ ٟؼشك ِّحسعس جٌٕؾحهحش جاللطقحد٠س أ ٚف ٟقحالش جٌطؼشك ئٌ ٝأمشجس ِٓ
ؾشجء أقذجظ غ١ش ِطٛلؼس .
ٚف ٟقحٌس مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س فاْ ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌطحِ٠ ٓ١طّ١ض ذح٢ض:ٟ
ـ ئْ مّحْ جٌٛدجتغ غ١ش ِٛؾٗ ٌكّح٠س فشد أِ ٚإعغس أ ٚؾّحػس ِؼٕ١س ٌٚ ،ىٕٗ ِٛؾٗ ٔك ٛوحفس أفشجد
جٌّؿطّغ ٚذقفس خحفس فغحس جٌّٛدػ ٓ١جٌٍز ٓ٠لذ ال ضطٛفش ٌذ ُٙ٠جٌّؼٍِٛحش جٌىحف١س ػٓ جٌّشجوض جٌّحٌ١س
ٌٍّقحسف جٌطٛ٠ ٟدػ ْٛفٙ١ح ِذخشجض. ُٙ
 ئْ مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ال ٠غطٙذف ضكم١ك جٌشذف ٌٍؿٙس جٌنحِٕس ٚ ،ئّٔح جٌغح٠س جألعحع١س ٌؼٍّ١سجٌنّحْ ٘ ٟضؼض٠ض جٌػمس جٌؼحِس ٌذ ٜؾّٛٙس جٌّٛدػ ٓ١ف ٟجٌٕظحَ جٌّقشفٚ ٟذحٌطحٌ ٟضكم١ك جالعطمشجس
ٌٛقذجش ٘زج جٌٕظحَ قط ٝضطّىٓ ِٓ جٌم١حَ ذذٚس٘ح ػٍ ٝجٌٛعحهس جٌّحٌ١س ػٍ ٝأوًّ ٚؾٗ.
 ئْ مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ٠م َٛػٍ ٝفٍغفس جٌطىحًِ ذ ٓ١هشف ٓ١ست١غّ٘ ٓ١١ح جٌؿٙحص جٌّقشفِٓ ٟؾٙس (ٚذحٌطحٌ ٟجٌّٛدػ ْٛجٌز ٓ٠ع١كقٍ ْٛػٍ ٝػٛجتذ ألً ػٍٚ ٝدجتؼِ ُٙمحذً جٌطخٍـ ِٓ جٌّخحهشز
ٚقحالش ػذَ جٌطأوذ) ٚجٌؿٙس جٌنحِٕس ِٓ ؾٙس أخشٚ( ٜذحٌطحٌ ٟجاللطقحد جٌٛهٕ ٟذأوٍّٗ ق١ع ٠ؾحسن ؾّ١غ
جٌّٛجهٕ ٓ١ف ٟجالعطفحدز ِٓ جٌفٛجتذ جٌٕحؾّس ػٓ ضؿٕد قحالش جٌفضع جٌؼحَ ِمحذً جٌّٛجسد جٌكم١م١س جٌطٟ
عطخقـ إلدجسز أٔظّس جٌنّحْ).
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ٌمذ ظٙش أٚي ٔظحَ ٌنّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ف ٟجٌؼحٌُ فٚ ٟال٠س ٔٛ٠ٛ١سن جألِش٠ى١س ٚرٌه ػحَ  1829غُ
لحِص ػذز ٚال٠حش ذأؾحء ٔظُ ِّحغٍسِٚ .غ ٔٙح٠س جٌمشْ جٌطحعغ ػؾش جخطفص ؾّ١غ أٔظّس مّحْ جٌٛدجتغ
ٚرٌه ٌؼذز أعرحخ ِٓ أذشص٘ح ػذَ وفح٠س سأط جٌّحي ٔٚمـ جٌغٌٛ١س .
ٚػٍ ٝجٌشغُ ِٓ أْ جٌٛال٠حش جٌّطكذز وحٔص أٚي دٌٚس ضمٔ ُ١ظحِح ً ٌنّحْ جٌٛدجتغ  ،ئال أْ دٌٚس
ضؾ١ىٛعٍٛفحو١ح جٌغحذمس ضؼطرش أٚي دٌٚس أٔؾأش ٔظحِح ِططٛسج ٌكّح٠س جٌٛدجتغ ٚجٌمشٚك ػٍ ٝجٌّغطٜٛ
جٌمٚ ِٟٛرٌه ػحَ ٚ ،1924لذ وحٔص ٚصجسز جٌّحٌ١س ٘ ٟجٌط ٟضذ٠ش ٘زٖ جألِٛجي ذحٌطؾحٚس ِغ ِّػٍٟ
جٌّقحسفٚ .ف ٟػحَ  َ1933فحدق جٌىٔٛغشط جألِش٠ى ٟػٍ ٝلحٔ ْٛجٌّقحسف جٌز ٞوحْ ٙ٠ذف ئٌٝ
ِؼحٌؿس ٚضالف ٟجٌؼٛ١خ جٌط ٟظٙشش ف ٟجٌٕظحَ جٌّحٌ ٟجألِش٠ىٚ ٟأدش ئٌ ٝجفالط جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّقحسف فٟ
فطشز (جٌىغحد جٌىر١ش) ٚذّٛؾد ٘زج جٌمحٔ ْٛأٔؾثص جٌّإعغس جٌف١ذسجٌ١س ٌٍطحِ ٓ١ػٍ ٝجٌٛدجتغ Federal
) Deposit Insurance corporation (FDICػحَ ٌ 1934طذ٠ش ٔظحَ جٌطحِ ٓ١ػٍ ٝجٌٛدجتغ ٌذٜ
جٌّقحسف جٌطؿحس٠سٚ .لذ ِنص فطشز هٍ٠ٛس لرً أْ ضٕؾة ذٍذجٔح أخشِ ٜإعغحش ِؾحذٙسٚ .لذ لحِص ضشو١ح
ذطأع١ظ “فٕذٚق ضقف١س جٌّقحسف” ػحَ ٚ 1960لذ قزش قز٘ٚح ذٍذجْ ػذ٠ذز ذأؾحء ٔظحَ ٌنّحْ
جٌٛدجتغ  ،ق١ع ذذأش جٌذٚي جألٚسذ١س ٚذؼل دٚي جٌؼحٌُ جٌػحٌع ذحال٘طّحَ ذّٛمٛع قّح٠س جٌّٛدػ ٓ١فأٔؾأش
أٌّحٔ١ح ػحَ  1974فٕذٚلح خحفح ً ٌكّح٠س أِٛجي جٌّٛدػ ،ٓ١ذؼذ جٔ١ٙحس ِقشف ٘١شعطحش  Herstattقٓ١
ػؿض جٌّقشف جٌف١ذسجٌ ٟجألٌّحٔ ٟػٓ جقطٛجء آغحس جٌفؾً جٌّحٌٌٍّ ٟقشفٚ ،ف ٟذش٠طحٔ١ح أد ٜقذٚظ
أصِحش ِقشف١س قحدز ِغ ذذج٠س جٌغرؼ١ٕ١حش ِٓ جٌمشْ جٌغحذك ئٌ ٝئٔؾحء ٔظحَ ٌكّح٠س جٌّٛدػDeposit ٓ١
 Protection Schemeف ٟػحَ ٚ .1979أٔؾأش ئ٠طحٌ١ح ف ٟذذج٠س جٌػّحٔ١ٕ١حش ٔظحِح ً ٌكّح٠س جٌٛدجتغ ،ضٍطٙح
فشٔغح ف ٟجٌؼحَ  .1985أِح ف ٟجٌٛهٓ جٌؼشذ ،ٟضؼطرش ٌرٕحْ أٚي دٌٚس ػشذ١س ضم َٛذأؾحء ٔظحَ ٌكّح٠س
جٌّٛدػ ،ٓ١ق١ع أعغص ف ٟػحَ ِ 1967إعغس ٚهٕ١س ٌنّحْ جٌٛدجتغ  ،وّح أٔؾأش دٌٚس جٌركشِ ٓ٠ؿٍظ
قّح٠س جٌٛدجتغ ػحَ  ،1993ضٍطٙح جٌغٛدجْ ذأؾحء فٕذٚق مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ػحَ ٚ ، 1996لحَ
جألسدْ ذأؾحء ِإعغس مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ف ٟػحَ  ، 2000وّح جعغص دٌٚس ٌ١ر١ح ف ٟػحَ "2010
صُذوق ظًبٌ أيىال انًىدػٍُ ".
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٠ٚالقع ذأْ ٔظُ مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ف ٟجغٍد ذٍذجْ جٌؼحَ ٘ٔ ٟظُ قذ٠ػس جٌؼٙذ ٔغر١حًٚ ،جٌّططرغ
ٌألقذجظ جٌّقشف١س ٠القع أٔٗ فِ ٟؼظُ جٌكحالش ضمش٠رح ً وحْ ئٔؾحء أٔظّس مّحْ جٌٛدجتغ ؾضءجً ِٓ ِؿّٛػس
ئفالقحش ؽٍّص ضؼض٠ض جٌقالق١حش جإلؽشجف١س ٚجٌطٕظ١ّ١س ٚجٌشلحذ١س ٌٍغٍطحش جٌٕمذ٠س.
ٚػٍ ٝجٌشغُ ِٓ ٚؾٛد ذؼل أٔظّس جٌنّحْ جٌط ٟضذجس ذذ ْٚضذخً قى ،ِٟٛفاْ جغٍد أٔظّس جٌنّحْ
ضذ٠ش٘ح جٌغٍطحش جٌٕمذ٠س ف ٟجٌذٌٚس جٌّؼٕ١س ٚ .ف ٟجغٍد جٌذٚي ٠ى ْٛجؽطشجن جٌّقحسف جٌطؿحس٠س ف ٟأٔظّس
جٌنّحْ ئؾرحس٠ح ٚال ٠طأغش ٘زج جٌؼحًِ ذذسؾس جٌطمذَ جاللطقحدٌٍ ٞذٌٚس  ِٓٚ .ق١ع جٌطغط١س٠ ،مٔ َٛظحَ
مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ف ٟجٌؼحدز ػٍ ٝأعظ ؽحٍِس ذّؼٕ ٝأٔٗ ٠ؾًّ جٌّإعغحش جٌّقشف١س جٌٛهٕ١س
ٚجألؾٕ ر١س ٚفشٚػٙح دجخً جٌمطش جٌّؼٕٚ ٟال ٠ؾًّ ٚدجتغ فشٚع جٌّقحسف جٌٛهٕ١س ف ٟجٌذٚي جألؾٕر١س.
ٚؾّ١غ أٔظّس جٌنّحْ ضكّٚ ٟدجتغ جٌّمٚ ٓ١ّ١غ١ش جٌّمٌٚ ٓ١ّ١ىٕٙح ضٕمغُ ضمش٠رح ِٓ ق١ع مّحْ جٌٛدجتغ
ذحٌؼّالش جألؾٕر١س ٚػذَ مّحٔٙح .ففِ ٟؼظُ جٌرٍذجْ ٕ٘حن قذأ أػٌٍٍ ٝنّحْ ذحٌٕغرس ٌىً ِٛدع ٠ؾًّ ػذدج
ور١شج ِٓ جٌّٛدػٔٚ ٓ١غرس جفغش ِٓ ل ُ١أ ٚقؿُ جٌٛدجتغ جٌّنّٔٛسٚ .جٌؿذ٠ش ذحٌزوش ف٘ ٟزج جٌقذد أٔٗ لذ
خٍقص جٌذسجعحش جٌط ٟأؾشج٘ح فٕذٚق جٌٕمذ جٌذ ٌٟٚئٌ ٝقىُ ِؼُّ ( )A rule of the thumbذأٔٗ ِٓ
جٌّٕحعد أْ ٠ى ْٛجٌكذ جألػٍ ٝجٌّنّ ِٓ ْٛجٌٛدجتغ ذّمذجس ِػً أِ ٚػٍِ ٟطٛعو ٔق١د جٌفشد ِٓ جٌٕحضؽ
جٌّكٍ ٟجإلؾّحٌ. )One or two times The GDP per capita ) ٟ
ِّٚح ضؿذس جإلؽحسز ئٌ ٗ١جٔٗ ف ٟجغٍد أٔظّس مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ضمطن ٟجٌمٛجٔ ٓ١أْ ٠طكًّ جٌّٛدع
ِّٙح وحْ فغ١شجً ؾضءجً ِٓ جٌخغحتشٚ ،أال ضى ْٛجٌطغط١س ػحٌ١س ألْ ٘زٖ جٌٕظُ أٔؾثص ٌقحٌف فغحس
جٌّٛدػ ،ٓ١أِح ورحس جٌّٛدػ ٓ١ف١طٛلغ ِٕ ُٙأْ ٠ىٛٔٛج لحدس ٓ٠ػٍ ٝضطرغ أقٛجي جٌّقحسف جٌطٛ٠ ٟدػ ْٛذٙح
أِٛجٌٚ ،ُٙذحٌطحٌ٠ ٟىٕ٘ ْٛحٌه لذس ِؼمٛي ِٓ جٔنرحه جٌغٛق( )Market Disciplineقط ٝال ٠إدٞ
مّحْ جٌٛدجتغ ئٌِ ٝخحهش عٍٛو١س ( )Moral Hazardضطّػً ف ٟضمحػظ جٌّٛدػ ٓ١ػٓ ِطحذؼس أٚمحع
ِقحسف ُٙفطقرف جٌّقحسف ٔفغٙح أوػش ِغحِشز ف ٟأػّحٌٙحٚ .ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ رٌه ٔؿذ أْ جٌكذ جألػٍٝ
جٌّنّ ِٓ ْٛجٌٛدجتغ ٠شضفغ ضذس٠ؿ١ح ػرش جٌضِٓ ٌٛ١جود ِح أِىٓ جٌطغ١شجش جاللطقحد٠س ف ّٛٔ ٟجٌذخً
جٌمٚ ِٟٛجسضفحع ِؼذالش جٌطنخُ ،ذحإلمحفس ئٌ ٝرٌه ٔؿذ أْ ذؼل جٌرٍذجْ ضنغ قٍٛال ٌٍّقحسف جٌّطؼػشز
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ذخالف ضقف١طٙح وأْ ضؼًّ ػٍ ٝئػحدز ٘١ىٍطٙح ِحٌ١ح ٚئدجس٠ح ئٌ ٝأْ ضطكغٓ أٚمحػٙح جٌّحٌ١س  ،أ ٚذ١ؼٙح أٚ
دِؿٙح فِ ٟقحسف أخش ٜرجش ِشجوض ِحٌ١س ؾ١ذز.
ٚفّ١ح ٠طؼٍك ذّقحدس ضّ ً٠ٛأٔظّس جٌنّحْ ٔؿذ أْ ِؼظُ لٛجٔ ٓ١مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ضكذد ِقحدس
أِٛجي جٌّإعغس ذشأط جٌّحي جٌز ٞػحدز ِح ٠طىِ ِٓ ْٛغحّ٘حش أعحع١س ئٌضجِ١س ضذفؼٙح جٌّقحسف جٌطؿحس٠س
جألػنحء ػٕذ ضأع١ظ ٔظحَ جٌنّحْ ذحإلمحفس ئٌِ ٝغحّ٘س جٌّقشف جٌّشوضٚٚ ٞصجسز جٌّحٌ١س ذؿحٔد
جأللغحه جٌذٚس٠س أ ٚجٌّغحّ٘حش جٌغٕ٠ٛس جٌط ٟضطمحمح٘ح أٔظّس جٌنّحْ عٕ٠ٛح ً ٔظ١ش جٌنّحْ أ ٚجٌكّح٠س جٌطٟ
ضم َٛذٙح ػالٚز ػٍ ٝجألسذحـ جٌّطأض١س ِٓ جعطػّحس أِٛجٌٙح ٚأ٠س أِٛجي ضمطشمٙح أٔظّس جٌنّحْ ٚفمح ً ألقىحَ
لٛجٕٔٙ١حٚ .فِ ٟؼظُ أٔظّس جٌنّحْ ضى ْٛجٌّغحّ٘س جٌغٕ٠ٛس جٌّفشٚمس ػٍ ٝجٌّقحسف ٚجٌّإعغحش جٌّحٌ١س
ذٕغرس ِث٠ٛس ِٛقذز ( ِٓ )Flat Rateقؿُ ٚدجتؼٙح ٚضخطٍف ٘زٖ جٌٕغرس ِٓ دٌٚس ئٌ ٝأخش ،ٜئال أْ ٕ٘حن
ذؼل جٌذٚي ضطرٕٔ ٝظحِح ً ٌٍّغحّ٘حش جٌغٕ٠ٛس ٠م َٛػٍ ٝدسؾس جٌّخحهش ٌٍّقحسف جألػنحء ف ٟجٌٕظحَ
( )Risk Based Assessmentوّح ٘ ٛجٌكحي ف ٟجٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س ٚذحٌشغُ ِٓ أْ ٘زج جٌٕظحَ
٠ؼطرش أوػش ػذجٌس ٚوفحءز  ،ئال أٔٗ أوػش ضؼم١ذج ٚفؼٛذس ِٓ جٌٕحق١س جإلدجس٠س ٚجٌفٕ١س الػطّحدٖ ػٍ ٝضمذ٠ش
دسؾس جٌّخحهشز جٌّطٛلؼس ف ٟوً ِقشف ٚذحٌطحٌ ٟال ٕ٠حعد أٔظّس جٌنّحْ فِ ٟشجقً ّٔ٘ٛح جأل.ٌٝٚ
أْ جٌذٚس جألعحع ٟألٔظّس مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ٚجٌّطّػً ف ٟغمس ؾّٛٙس جٌّٛدػ ٓ١ف ٟجٌؿٙحص
جٌّقشفٚ ٟلذسضٗ ػٍ ٝقّح٠س ٚدجتؼٗ ٛ٘ ،جألعحط جٌّط ٓ١فٚ ٟؾٛد ؾٙحص ِقشف ٟلِٚ ٞٛططٛس ٚلحدس
ػٍِٛ ٝجورس جٌطغ١شجش جٌّغطّشز ف ٟجٌقٕحػس جٌّقشف١س ٚ ،ذحٌطحٌ ٟلحدس ػٍ ٝضكم١ك أ٘ذجفٗ جاللطقحد٠س
ٚجالؾطّحػ١س ذفحػٍ١س ٚوفحءز.

انهُئخ انذونُخ نعبيٍُ انىدائغ : IADI
ضأعغص جٌ١ٙثس جٌذ١ٌٚس ٌنحِٕ ٟجٌٛدجتغ  IADIف ٟجٌؼحَ ِٚ ، 2002مش٘ح ذحصي (ع٠ٛغشج ) ٌٍّغحّ٘س فٟ
ضؼض٠ض أٔظّس فؼحٌس ٌٍطأِ ٓ١ػٍ ٝجٌٛدجتغ ِٓ خالي جٌطٛؾٚ ٗ١جٌطؼح ْٚجٌذ ،ٌٟٚق١ع ٠م َٛأػنحء جٌ١ٙثس جٌذ١ٌٚس
ذاؾشجء جٌركٛظ ٚجٌذسجعحش ذٙذف ضكغٔ ٓ١ظحَ جٌطأِ ٓ١ػٍ ٝجٌٛدجتغ ف ٟجٌذٚي جألػنحء  ،وّح ٠طُ ضرحدي
جٌّؼشفس ٚجٌخرشز ِٓ خالي جٌّؾحسوس فٚ ٟسػ جٌؼًّ ٚجٌّإضّشجش جٌذ١ٌٚس ٚغ١ش٘ح .
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تطىر َظبو ظًبٌ انىدائغ فٍ انؼبنى
ضنُ جٌ١ٙثس جٌذ١ٌٚس ٌنّحْ جٌٛدجتغ ف ٟػن٠ٛطٙح ِ 80إعغس ٌٍطأِ ٓ١ػٍ ٝجٌٛدجتغ ِٓ  77دٌٚس ٚ ،لذ أٔظُ
فٕذٚق مّحْ أِٛجي جٌّٛدػ ٓ١ف١ٌ ٟر١ح ٌؼن٠ٛس جٌ١ٙثس ف ٟعٕس ٛ٠ ٛ٘ٚ ، 2012جود ِخطٍف ٔؾحهحش
ٚضطٛسجش جٌ١ٙثس .
ٚضؿذس جإلؽحسز ئٌ ٝأٔٗ ف ، 2009/06/18 ٟلحِص ٌؿٕس ذحصي ٌٍشلحذس جٌّقشف١س (ٚ )BCBSجٌ١ٙثس جٌذ١ٌٚس
ٌنّحْ جٌٛدجتغ ( ، )IADIذٕؾش جٌّرحدب جألعحع١س ألٔظّس مّحْ جٌٛدجتغٚ ،ضُ ٚمغ ِؼح١٠ش د١ٌٚس ٘حِس
العطخذجِٙح فِ ٟؿحي ئفالـ ٔظُ جٌطأِ ٓ١ػٍ ٝجٌٛدجتغ.

مسرح صبراته األثري
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صُذوق ظًبٌ أيىال انًىدػٍُ فٍ نُجُــب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رؤَتُب
أْ ٠ى ْٛجٌقٕذٚق ِإعغس سجتذز ِ١ٕٙح ً ٚجألفنً ف ٟقّح٠س أِٛجي جٌّٛدػ. ٓ١

رطبنتُب
قّح٠س أِٛجي جٌّٛدػٌ ٓ١ذ ٜجٌّقحسف ٚجٌّإعغحش جٌّحٌ١س جٌؼحٍِس ف١ٌ ٟر١ح ٚضؾؿ١غ جالدخحس جٌّكٍٟ
ٚجٌّغحّ٘س ف ٟضؼض٠ض جٌٕظحَ جٌّقشفٚ ٟضكم١ك جالعطمشجس جٌّحٌ ٟف١ٌ ٟر١ح .

لًُُب








جٌٕضج٘س
جٌّقذجل١س
جٌؾفحف١س
جٌطّ١ض
جٌطذس٠د ٚجٌطؼٍُ جٌّغطّش
جٌؼًّ ذشٚـ جٌفش٠ك

أهذافُب






جٌّكحفظس ػٍ ٝجٌمذسز جٌّحٌ١س ٚجٌطؾغ١ٍ١س ٌٍقٕذٚق.
جٌشفغ ِٓ لذسز جٌقٕذٚق فِ ٟؿحي مّحْ جٌٛدجتغ ٚضؼ٠ٛل جٌّٛدػ. ٓ١
ذٕحء ٔظحَ إلدجسز جٌّخحهش ٚجٌّكحفظس ػٍ ٝعالِس جٌمطحع جٌّقشف.ٟ
ٔؾش جٌٛػ ٟذٕظحَ مّحْ جٌٛدجتغ ٚذأ٘ذجف جٌقٕذٚق.
جٌّؾحسوس جٌفؼحٌس ف ٟأٔؾطس جالضكحدجش ٚجٌؿّؼ١حش جإللٍ١ّ١س ٚجٌذ١ٌٚس.

صورة تذكارية بمناسبة تأسيس الصندوق
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انتأطُض
ضُ ضأع١ظ فٕذٚق مّحْ أِٛجي جٌّٛدػٚ ٓ١فمح ٌٍمحٔ ْٛسلُ (ٌٍ )1ؼحَ  2005ذؾأْ جٌّقحسف  ،جٌّؼذي
ذحٌمحٔ ْٛسلُ (ٌٍ )46ؼحَ ٚ ، 2012فذس ٔظحِٗ جألعحع ٟذّٛؾد لشجس جٌٍؿٕس جٌؾؼر١س جٌؼحِس (عحذمح) سلُ
ٌ 513غٕس  ،2009جٌقحدس ذطحس٠خ ٚ ،2009/11/07لذ ذحؽش جٌقٕذٚق ِضجٌٚس ٔؾحهٗ ف، 2010/03/01 ٟ
ٚرٌه قط٠ ٝطّىٓ جٌمطحع جٌّقشف ٟف١ٌ ٟر١ح ِٓ ِٛجورس جٌططٛسجش جٌذ١ٌٚس ف٘ ٟزج جٌّؿحيٚ .لذ ؾحء ضأع١ظ
جٌقٕذٚق إلػحدز ٚضشع١خ جٌػمس ف ٟجٌمطحع جٌّقشفٍ١ٌ ٟؼد دٚسٖ جٌكم١م ٟف ٟخٍك جلطقحد ل٠ ٞٛذػّٗ
ؾٙحص ِقشفِ ٟطٌٍ . ٓ١قٕذٚق دٚس ٚلحت٠ ٟم َٛػٍ ٝجٌذسجعس ٚجٌركع ٚجٌطكٌٍٍّ ً١شجوض جٌّحٌ١س ٌٍّقحسف
جألػنحء ِ ،ىّالً ٌٍذٚس جٌز٠ ٞم َٛذٗ ِقشف ٌ١ر١ح جٌّشوض ٞذٛجعطس فش٠ك ِٓ جٌّفطؾٌٍٛ ٓ١لٛف ػٍٝ
أٚمحع جٌّقحسف ضفحد٠ح ً ٌطؼشمٙح ٌٍطؼػش أ ٚجالٔ١ٙحس  ،وّح ٌٍقٕذٚق دٚس ضؼ٠ٛنٚ ، ٟفمح ٌٕظحِٗ جألعحعٟ
ق١ع ٍ٠طضَ ذطؼ٠ٛل جٌّٛدػ ٓ١ػٕذ ضقف١س جٌّقشف جٌؼن ، ٛأ ٚعكد جإلرْ جٌّّٕٛـ ٌٗ ذّّحسعس ٔؾحهٗ.

يجهض اإلدارح
ضٕـ جٌّحدز ( ِٓ )5جٌٕظحَ جألعحع ٟػٍ ٝأْ ٠ذجس جٌقٕذٚق ذّؿٍظ ئدجسز ٠شأعٗ ٔحتد ِكحفع ِقشف ٌ١ر١ح
جٌّشوضٚ ،ٞػن٠ٛس والً ِٓ ٚوٚ ً١صجسز جٌّحٌ١س ٚ ،وٚ ً١صجسز جاللطقحد  ،جٌّذ٠ش جٌطٕف١زٌ ٞؿّؼ١س
جٌّقحسف جٌٍ١ر١س  ،ذحإلمحفس ئٌ ٝغالغس أػنحء أخش٠ ٓ٠ؼ ْٕٛ١ذمشجس ِٓ ِؿٍظ ئدجسز ِقشف ٌ١ر١ح
جٌّشوضٌّ ٞذز غالغس عٕٛجش لحذٍس ٌٍطؿذ٠ذ ٚ .لذ فذس لشجس ِؿٍظ ئدجسز ِقشف ٌ١ر١ح جٌّشوض ٞسلُ ()3
ٌغٕس  2010ذؾأْ ضؼ ٓ١١ست١ظ ٚجػنحء ِؿٍظ جدجسز جٌقٕذٚق ٚضكذ٠ذ ِىحفأض. ُٙ
٠ٚطِ ٌٝٛؿٍظ جإلدجسز ٚفمح ٌٕـ جٌّحدز ( ِٓ )6جٌٕظحَ جألعحعٌٍ ٟقٕذٚق جٌّٙحَ ٚجٌّغث١ٌٛحش جٌطحٌ١س :
ٚ .1مغ جٌغ١حعس جٌؼحِس ٌٍقٕذٚق.
 .2ئلشجس جٌخطس جٌؼحِس العطػّحس أِٛجي جٌقٕذٚق ٚفك أقىحَ جٌٕظحَ جألعحع.ٟ
ٚ .3مغ جٌ١ٙىً جٌطٕظٌٍ ّٟ١قٕذٚق ٚضٛف١ف جٌٛظحتف ٚضكذ٠ذ جٌّٙحَ ٚجٌّغث١ٌٛحش.
 .4ئلشجس جٌطؼٍّ١حش جٌطٕظ١ّ١س ٚجٌّحٌ١س ٚجإلدجس٠س ٌٍقٕذٚق.
 .5جلشجس جٌّٛجصٔس جٌغٕ٠ٛس جٌطمذ٠ش٠س ٌٍقٕذٚق.
 .6جػطّحد جٌطمحس٠ش جٌّحٌ١س ٚجٌكغحذحش جٌخطحِ١س ٌٍقٕذٚق.
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َجذح ػبيخ ػٍ انصُذوق
اإلدارح انتُفُذَخ
 انًذَز انؼبو
ضٕـ جٌّحدز ( ِٓ )12جٌٕظحَ جألعحعٌٍ ٟقٕذٚق ػٍ ٝأْ ٠ىٌٍ ْٛقٕذٚق ِذ٠شجً ػحِح ً "٠قذس ذطؼٕٗ١١
ٚضكذ٠ذ ِؼحٍِطٗ جٌّحٌ١س لشجس ِٓ ِؿٍظ جإلدجسز " ٚ ،لذ فذس لشجس ِؿٍظ ئدجسز جٌقٕذٚق سلُ (ٌ )4ؼحَ
 2010ذطؼِ ٓ١١ذ٠شج ػحِح ٌٍقٕذٚق ٚ .لذ ٔقص جٌّحدز جٌػحِٕس ِٓ جٌٕظحَ جالعحعٌٍ ٟقٕذٚق ذأْ ٠طٌٝٛ
جٌّذ٠ش جٌؼحَ جٌّٙحَ ٚجٌقالق١حش جٌطحٌ١س:
 .1ضٕف١ز جٌغ١حعس جٌؼحِس جٌط٠ ٟنؼٙح ِؿٍظ ئدجسز جٌقٕذٚق ٚ ،ضٕف١ز جٌمشجسجش ٚجٌطؼٍّ١حش جٌقحدسز ػٓ
جٌّؿٍظ.
 .2جإلؽشجف ػٍ ٝجٌؿٙحص جإلدجسٌٍ ٞقٕذٚق.
 .3ئػذجد جٌطمش٠ش جٌّحٌ ٟجٌغٌٍٕ ٞٛقٕذٚق ٚ ،قغحذحضٗ جٌخطحِ١س ٌ ،ؼشمٙح ػٍ ٝجٌّؿٍظ .
 .4ئػذجد ِؾشٚع جٌّٛجصٔس جٌغٕ٠ٛس جٌطمذ٠ش٠س ٌٍقٕذٚق.
 .5أ٠س ِٙحَ أخش٠ ٜىٍف ذٙح ِٓ ِؿٍظ جإلدجسز أ ٚضغٕذ ئٌ ٗ١ذّمطن ٝجٌمشجسجش ٚجٌطؼٍّ١حش جٌط ٟضقذس
ضطر١مح ألقىحَ جٌٕظحَ جألعحع.ٟ
 ئداراد ويكبتت انصُذوق :
أػطّذ ِؿٍظ جإلدجسز ،ذّٛؾد لشجسٖ سلُ (ٌٍ )1ؼحَ  2011جٌ١ٙىً جٌطٕظٌٍ ّٟ١قٕذٚق جٌز٠ ٞطىِٓ ْٛ
جإلدجسجش ٚجٌّىحضد جٌطحٌ١س:
 .1ئدارح انشإوٌ اإلدارَخ وانًىارد انجشزَخ :
ضط٘ ٌٝٛزٖ جإلدجسز ضٕف١ز جٌمٛجٔٚ ،ٓ١جٌٍٛجتفٚ ،جٌٕظُٚ ،جٌمشجسجش جٌّطؼٍمس ذحٌؾإ ْٚجإلدجس٠س ٚجٌّٛجسد
جٌرؾش٠سٚ ،جٌؼاللحش جٌؼحِسٚ ،جٌطذس٠د ٚجٌخذِحشٌٙٚ .ح ف ٟعر ً١ضكم١ك ِٙحِٙح  ،جالخطقحفحش
جٌطحٌ١س :
 ضٕف١ز جٌطؾش٠ؼحش ٚجٌٕظُ ٚجٌمٛجػذ جٌّٕظّس ٌٍؾث ْٛجإلدجس٠س ٚجٌّٛجسد جٌرؾش٠س ذحٌقٕذٚق .
 ضٛف١ش جقط١حؾحش وحفس ئدجسجش جٌقٕذٚق ِٓ جٌم ٜٛجٌرؾش٠س ِٚ ،طحذؼس ٚضم ُ١١أدجتٙح ٚ ،جٌؼًّ
ػٍ ٝضط٠ٛش٘ح.
 جٌم١حَ ذحعطىّحي وحفس جإلؾشجءجش جإلدجس٠س جٌّطؼٍمس ذحٌؾث ْٛجٌٛظ١ف١س ٌٍؼحٍِ. ٓ١

21

َجذح ػبيخ ػٍ انصُذوق
 جإلؽشجف ػٍ ٝئدجسز ٚف١حٔس ٔظُ جٌكحعٛخ ٚ ،رٌه ذّطحذؼس ضؾغ ً١جٌكحعٛخ جٌشت١غٟ
ٍِٚكمحضٗٚ ،ضمذ ُ٠جٌذػُ جٌفٕ ٟألٚ ٞقذز ئدجس٠س ذحٌقٕذٚق ٚ ،ضٕف١ز جإلؾشجءجش جٌ١ِٛ١س ٚجٌذٚس٠س
جٌالصِس العطخذجِٗ ذّح ٠نّٓ وفحءضٗ ٚ ،قغٓ جعطخذجِٗ ٚجعطّشجس٠طٗ ف ٟجٌؼًّ .
 .2ئدارح انًحبطجخ وانتًىَم :
ضطِ ٌٝٛطحذؼس وحفس جألٔؾطس ٚجٌؼٍّ١حش جٌّحٌ١س ذحٌقٕذٚقِ ِٓ ،غه جٌذفحضش ٚضٕف١ز جٌذٚسجش جٌّغطٕذ٠س
ٚجٌٕظُ جٌّكحعر١سِٚ ،طحذؼس ئػذجد ِؾشٚع جٌّٛجصٔس جٌطمذ٠ش٠س ٚجٌكغحذحش جٌخطحِ١س ٌٍقٕذٚقٚ ،جٌم١حَ
ذحٌؼٍّ١حش جٌّطؼٍمس ذحٌّٛجسد جٌّحٌ١س ٚجالقط١حه١حش.
ٌٙٚح ف ٟعر ً١جٌم١حَ ذّٙحِٙح  ،جالخطقحفحش جٌطحٌ١س :
ٚ مغ خطس ٚذشٔحِؽ ػًّ ضٕف١ز ٞألػّحي جإلدجسز ِٚ ،شجؾؼطٙح ٚ ،ضط٠ٛش٘ح وٍّح ٌضَ جألِش.
 ئدجسز جٌٕظحَ جٌّكحعرٌٍ ٟقٕذٚق.
 ئػذجد ِؾشٚع جٌّٛجصٔس جٌطمذ٠ش٠س ٌٍقٕذٚق ِٚ ،طحذؼس ضٕف١ز٘ح.
 ئػذجد جٌكغحذحش جٌخطحِ١س ٌٍقٕذٚق ف ٟجٌطٛجس٠خ جٌّكذدز ٚ ،ئقحٌطٙح ٌٍّذ٠ش جٌؼحَ الضخحر جإلؾشجء
جٌالصَ .
 .3ئدارح انًخبغز وانتفتُش :
ضم َٛذفكـ عؿالش جٌّقحسف جألػنحء ذحٌقٕذٚق جٌط ٟضٛجؾٗ ِؾحوً ٚفمح ً ٌّح ضغفش ػٕٗ جٌر١حٔحش
جٌّحٌ١س جٌّٕؾٛسز ٌٍّقحسف ٚ ،ئؾشجء جٌطكٍ ً١جٌّحٌٌٍ ٟر١حٔحش جٌّٕؾٛسز ِٚطحذؼس جٌّإؽشجش
جاللطقحد٠سٚ ،ػٍٚ ٝؾٗ جٌخقٛؿ ِح ٠طؼٍك ِٕٙح ذكشوس جٌٛدجتغ ٚجٌغٌٛ١س ٚجالقط١حه١حش ٚ ،ضمحس٠ش
سأط جٌّحي  ،جالتطّحْ ٚأٚمحع جٌّخحهش ذحٌّقحسفٔٚ ،ؾحه جألٚسجق جٌّحٌ١س.
ٌٙٚح ف ٟعر ً١جٌم١حَ ذّٙحِٙح  ،جالخطقحفحش جٌطحٌ١س :
ِ طحذؼس جضؿح٘حش جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ٚ ،جٌغٌٛ١س ٚ ،جالقط١حهحش ٚ ،سؤٚط جألِٛجي ٚ ،جالتطّحْ،
ٚجٌّخحهش جٌّقحقرس ٚغ١ش٘ح ِٓ جٌّإؽشجش جٌّطؼٍمس ذحٌمطحع جٌّقشفٚ ، ٟآغحس٘ح ػٍٝ
جٌقٕذٚق ٚ ،ئػذجد ضمحس٠ش قٌٙٛح ِؾفٛػس ذحٌطٛف١حش ضكحي ؾّ١ؼٙح ٌٍّذ٠ش جٌؼحَ الضخحر
جإلؾشجء جٌالصَ .



جلطشجـ آٌ١حش جٌطفط١ؼ ٚجٌّطحذؼس جٌط٠ ٟم َٛذٙح جٌقٕذٚق.



ِطحذؼس ضٕف١ز جٌمشجسجش جٌّطؼٍمس ذّؿحي ػًّ جٌقٕذٚق ٚ ،جٌقحدسز ػٓ ِقشف ٌ١ر١ح جٌّشوضٞ
ٚغ١شٖ ِٓ جٌؿٙحش رجش جٌؼاللس.
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 -4ئدارح انذراطبد واالطتثًبر :
ضط ٌٝٛئدجسز جٌذسجعحش ٚجالعطػّحس  ،ئػذجد جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ قٛي جألٔؾطس رجش جٌؼاللس ذّٙحَ
جٌقٕذٚق  ،وّح ضم َٛذادجسز جعطػّحسجش أِٛجي جٌقٕذٚق ِٚطحذؼس ػٛجتذ٘ح جٌط٠ ٟطُ جعطخذجِٙح ف ٟدػُ
جقط١حه١حش جٌقٕذٚق .
وّح أْ جٌقٕذٚق ال ٠م َٛذطٛص٠غ جالسذحـ جٌط٠ ٟطُ ضكم١مٙح ِٓ أدٚجش جالعطػّحس جٌّطحقس ٚ ،رٌه فمح
ألقىحَ جٌٕظحَ جألعحعٚ ٟجٌمشجسجش جٌقحدسز ػٓ ِؿٍظ جإلدجسز .
ٌٙٚح ػٍٚ ٝؾٗ جٌخقٛؿ ِّحسعس جٌّٙحَ جٌطحٌ١س :
 ئػذجد جٌذسجعحش ٚجألذكحظ جٌّ١ذجٔ١س ٚجٌّىطر١س.
ِ طحذؼس جعطػّحسجش جٌقٕذٚقٚ ،ئػذجد ضمحس٠ش دٚس٠س قٌٙٛح.
 جلطشجـ جالعطشجض١ؿ١حش ٚجٌخطو ٚج١ٌ٢حش ٚ ،جٌرشجِؽ جٌالصِس ٌطط٠ٛش أدجء جٌقٕذٚق. .
 ضكٍٚ ً١دسجعس جألٚمحع ٚجٌّإؽشجش جاللطقحد٠س ٔٚ ،ؾحه جألعٛجق جٌّحٌ١س ٚجٌٕمذ٠س رجش جٌؼاللس.
 .5يكتت انًزاجؼخ انذاخهُخ :
٠خطـ ذاؾشجء جٌطذل١ك ٚجٌّشجؾؼس ٌٍؼٍّ١حش جٌط ٟضطُ ف ٟجٌقٕذٚقٚ ،فكـ جٌغؿالش ٚجٌٛغحتك
ٚجٌىؾٛفحش ٚجٌّغطٕذجش ٚغ١ش٘ح ،ذّح ٠كمك دسؾس ػحٌ١س ِٓ جٌػمس قٛي فكس ٚدلس ضٕف١ز ضٍه
جٌّؼٍِٛحش.
 .6يكتت انشإوٌ انمبَىَُخ -:
٠ط ٌٝٛجٌّىطد ئذذجء جٌشأٚ ٞجالعطؾحسجش جٌمحٔ١ٔٛس قٛي جٌّٛمٛػحش جٌط ٟضؼشك ػٍ ،ٗ١وّح ٠مَٛ
ذّطحذؼس ٚجضخحر وحفس جإلؾشجءجش جٌمحٔ١ٔٛس ٌألػّحي ٚجٌمنح٠ح جٌمحٔ١ٔٛس ذحٌقٕذٚق ٚئػذجد ٚضكش٠ش
جٌمشجسجش جٌقحدسز ػٓ ِؿٍظ جإلدجسز ٚجٌّذ٠ش جٌؼحَ ٚغ١ش٘ح ِٓ جٌّٙحَ.
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ٚضؿذس جالؽحسز ئٌ ٝقذٚظ ضطٛس ف ٟجٌىحدس جٌٛظ١فٌٍ ٟقٕذٚق عٛجء ِٓ ق١ع ػذد جٌّٛظف ٓ١جٌز ٞذٍغ
ِٛ 30ظفح ً ِٛ 22 ُِٕٙ ،ظفح ً وطحذ١ح ً ِٛ 8 ٚظف ٓ١ف ٟجألػّحي جٌّغحػذز  ،أ ِٓ ٚق١ع جٌطأ٘ٚ ً١جٌطذس٠د ِٓ
خالي ِؾحسوس ػذد ِٓ جٌّٛظف ٓ١ف ٟدٚسجش ضذس٠ر١س ٚٚسػ ػًّ ٚقنٛس جٌٕذٚجش جٌط ٟضؼمذ ِٓ لرً
ِإعغحش ِطخققس ف ٟجٌذجخً ٚجٌخحسؼ.

ضذس٠د جغٕحء جٌؼًّ ٌّٛظف ٟجٌقٕذٚق
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انؼعىَخ :
ضطر١مح ً ألقىحَ جٌّحدز ( ِٓ )91جٌمحٔ ْٛسلُ (ٌ )1ؼحَ  2005ذؾأْ جٌّقحسف ٚضؼذ٠الضٗ ٚ ،ضٕف١زج ألقىحَ
جٌّحدز ( ِٓ ) 4جٌٕظحَ جألعحعٌٍ ٟقٕذٚق جٌط ٟضٕـ ػٍ ٝأْ " ٠نُ جٌقٕذٚق ف ٟػن٠ٛطٗ ؾّ١غ
جٌّقحسف ٚجٌّإعغحش جٌّشخـ ٌٙح ذمرٛي جٌٛدجتغ جٌؼحٍِس ف١ٌ ٟر١ح "  ،أ ٞأْ جٌؼن٠ٛس ف ٟجٌقٕذٚق
جٌضجِ١س  ،فمذ ذٍغ ػذد جٌّقحسف جألػنحء ِ 17قشفح ً قطٙٔ ٝح٠س ػحَ  ٟ٘ٚ ،2014ػٍ ٝجٌٕك ٛجٌطحٌ:ٟ
ؾذٚي ( ) 1
انًصبرف األػعبء ثبنصُذوق
تبرَخ انتأطُض ر.و

انًصبرف األػعبء

تبرَخ انتأطُض

ر.و

انًصبرف األػعبء

10

يصزف شًبل ئفزَمُب

2006

1

يصزف انصحبري

1964

يصزف انىاحخ

2006

2

يصزف انجًهىرَخ

1969

11

2007

3

يصزف انىحذح

1970

12

يصزف انظزاٌ

4

انًصزف انتجبرٌ انىغٍُ

1970

13

يصزف انتجبرٌ انؼزثٍ

2007

5

يصزف انتجبرح وانتًُُخ

1995

14

انًصزف انًتحذ

2007

6

يصزف األيبٌ

2003

15

يصزف انخهُج االول انهُجٍ

2008

7

يصزف االجًبع انؼزثٍ

2004

16

وحذح انذَُبر انهُجٍ (*)

2012

8

يصزف انىفبء

2004

17

انًصزف انهُجٍ انمطزٌ

2010

9

يصزف انًتىطػ

2006

ٔ ِٓٚحق١س أخشٔ ٜـ جٌمحٔ ْٛسلُ (ٌ )1ؼحَ  2005ذؾأْ جٌّقحسف ٚجٌّؼذي ذحٌمحٔ ْٛسلُ (ٌٍ )46ؼحَ
 ، 2012ف ٟجٌّحدز جٌّحتس ِىشسز (  / 9غحٔ١ح ً  ، )5/ػٍ ٝلقش ٔطحق ػن٠ٛس جٌّقحسف جالعالِ١س
ذقٕذٚق مّحْ جِٛجي جٌّٛدػ ،ٓ١ػٍِ ٝح ٠ىٌ ْٛذ٘ ٜزٖ جٌّقحسف ِٓ ٚدجتغ ضكص جٌطٍد ِغ ِشجػحز
أْ ٠ى ْٛضٛظ١ف جٌقٕذٚق الؽطشجوحش جٌّقحسف جالعالِ١س ذؾىً ِٕفقً ٚ ،ف ٟجألٚؾٗ جٌؿحتضز
ؽشػح ً.
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رأص يبل انصُذوق :
ٔقص جٌّحدز ( /10أ ) ِٓ جٌٕظحَ جألعحعٌٍ ٟقٕذٚق ػٍ ٝأْ ٠طى ْٛسأط ِحي جٌقٕذٚق ِّح : ٍٟ٠
ِ .1رٍغ ِ 5ال ٓ١٠دٕ٠حس ٠ ،ذفؼٗ ِقشف ٌ١ر١ح جٌّشوض ٞػٕذ دخٛي جٌٕظحَ جألعحع ٟق١ض جٌطٕف١ز.
 .2سعُ جؽطشجن غ١ش ِغطشد ِمذجسٖ (  100أٌف دٕ٠حس ) ٠ذفؼٗ جٌّقشف جٌؼن ،ٛػٍ ٝدفؼطٓ١
ِطغح٠ٚط ، ٓ١جأل ٌٝٚخالي ِذز ال ضؿحٚص ؽٙشجً ٚجٌػحٔ١س خالي ِذز ال ضض٠ذ ػٍ ٝعٕس ِٓ ضحس٠خ ٔفحر
جٌٕظحَ جألعحعِ ،ٟغ ِشجػحز دفغ سع َٛجالؽطشجن دفؼس ٚجقذز ذحٌٕغرس ألِ ٞقشف ٠إعظ ذؼذ ٔفحر
أقىحَ ٘زج جٌٕظحَ ٠ٚ ،ؼطرش سعُ جالؽطشجن ؾض ًء ِٓ سأط ِحي جٌقٕذٚق .

يىارد انصُذوق :
ٔقص جٌّحدز (/10خ)  ،ػٍ ٝأْ ضطىِٛ ْٛجسد جٌقٕذٚق ِّح - : ٍٟ٠
 .1جٌمشٚك جٌط٠ ٟطكقً ػٍٙ١ح جٌقٕذٚق ذّمطن ٝأقىحَ ٘زج جٌٕظحَ .
 .2سع َٛجالؽطشجن جٌغٕ٠ٛس جٌط ٟضذفؼٙح جٌّقحسف ئٌ ٝجٌقٕذٚق.
 .3ػٛجتذ جعطػّحس أِٛجي جٌقٕذٚق.
 .4جٌغشجِحش جٌط ٟضفشك ػٍ ٝجٌّقحسف جألػنحء  ،ػٓ ِخحٌفطٙح أقىحَ ٘زج جٌٕظحَ أ ٚجٌمشجسجش
جٌقحدسز ذّمطنحٖ  ،ضطر١مح ً ألقىحَ جٌّحدز ( /91سجذؼح ً  ِٓ )2/لحٔ ْٛجٌّقحسف.
 .5جٌغشجِحش جٌطٛ٠ ٟلؼٙح ِؿٍظ ئدجسز ِقشف ٌ١ر١ح جٌّشوض ٞػٍ ٝجٌّقحسف جألػنحء جٌّخحٌفس
ألقحوُ لحٔ ْٛجٌّقحسف  .هرمح ً ٌٕـ جٌّحدز ( /101غحٔ١حً) ِٓ جٌمحٔ ْٛجٌّزوٛس.
 .6إِٔ ٞف ِحٌ١س أ٘ ٚرحش ِحٌ١س ضمذَ ٌٍقٕذٚق  ،ذؼذ أخز ِٛجفمس ِؿٍظ ئدجسز ِقشف ٌ١ر١ح جٌّشوض.ٞ
انىدائغ انًعًىَخ وغُز انًعًىَخ :
 -1انىدائغ انًعًىَخ :
ٚ دجتغ ضكص جٌطٍد (جٌكغحذحش جٌؿحس٠س).
ٚ دجتغ جٌطٛف١ش (ٚدجتغ جدخحس).
 جٌٛدجتغ جٌضِٕ١س (ٚدجتغ ٢ؾً).
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 -2انىدائغ غُز انًعًىَخ :
 جٌٛدجتغ ذحٌؼّالش جألؾٕر١س.
 أ٠س ِرحٌغ ٚمؼٙح جٌؾخـ ضإِٔ١ح ً ٌمشٚك أ ٚضغ١ٙالش ِقشف١س ققً ػٍٙ١ح ؽخـ آخش ئرج
ذم ٝسف١ذ دجتٓ ِٓ ضٍه جٌّرحٌغ  ،ذؼذ عذجد جالٌطضجِحش جٌطٚ ٟمؼص مّحٔح ً ٌٙزٖ جٌمشٚك.
 -3طمف انعًبٌ :
 وحًِ لّ١س جٌٛد٠ؼس  ،ئرج وحٔص ذّمذجس  100000ػؾشز أالف دٕ٠حس أ ٚألً.
ٔ قف لّ١س جٌٛد٠ؼس  ،ػّح ٠ض٠ذ ػٍ 100000 ٝػؾشز أالف دٕ٠حس ٚال ٠طؿحٚص ِحتس أٌف دٕ٠حس.
 سذغ لّ١س جٌٛد٠ؼس  ،ػّح ٠ض٠ذ ػٍ 100 ٝأٌف دٕ٠حسٚ ،ال ٠طؿحٚص  400أٌف دٕ٠حس.
 غّٓ لّ١س جٌٛد٠ؼس  ،ػّح ٠ض٠ذ ػٍ 400 ٝأٌف دٕ٠حس ٚال ٠طؿحٚص ٍِ ْٛ١دٕ٠حس.
 ػؾش لّ١س جٌٛد٠ؼس  ،ػّح ٠ض٠ذ ػٍ ْٛ١ٍِ ٝدٕ٠حس ػٍ ٝأْ ٠ى ْٛجٌكذ جألٌلقٌٍ ٝنّحْ  250أٌف
دٕ٠حس.
ٍ٠ٚطضَ جٌقٕذٚق ذنّحْ ؾٍّس جٌٛدجتغ ذحٌذٕ٠حس جٌٍ١ر ٟذحعطػٕحء ج٢ض: ٟ
ٚ دجتغ جٌّقشف ٌذِ ٜقشف آخش .
ٚ دجتغ جٌّغإ ٓ١ٌٚػٍ ٝجٌّقشف : ُ٘ٚ
 ست١ظ ِؿٍظ جإلدجسز ٚجألػنحء. جٌّذ٠ش جٌؼحَ ٔٚحترٗ ِٚغحػذ.ٗ٠ٚ دجتغ جألؽخحؿ جٌّىٍف ٓ١ذّشجؾؼس قغحذحش جٌّقشف جٌّٛدع ٌذ: ُ٘ٚ ٗ٠
 ِذ٠ش ئدجسز جٌّشجؾؼس جٌذجخٍ١س. ِذ٠ش ئدجسز جٌّخحهش ٚجٌطفط١ؼ. ِذ٠ش ٚقذز جالِطػحي. جٌّشجؾغ جٌخحسؾ.ٟ -4ػًهخ انعًبٌ :
٠نّٓ جٌقٕذٚق ف ٟجٌٛلص جٌكحمش جٌّرحٌغ جٌّٛدػس ذحٌذٕ٠حس جٌٍ١ر ٟفمو .

27

أَشطخ انصُذوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورشخ ػًم َظًهب انصُذوق
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انُشبغ االػاليٍ:
٠غؼ ٝجٌقٕذٚق ِٓ خالي ٚعحتً جالضقحي ٚجإلػالَ جٌّخطٍفس ٚػمذ جٌٕذٚجش ٚٚسػ جٌؼًّ ٚجٌّؾحسوس فٟ
جٌّإضّشجش ف ٟجٌذجخً ٚجٌخحسؼ ئٌ ٝجٌطؼش٠ف ذحٌقٕذٚق ٚدٚسٖ فِ ٟؿحي مّحْ جٌٛدجتغ ٚقّح٠س جٌّٛدػٓ١
ف ٟجٌّقحسف ٚ ،رٌه ضؾؿ١ؼح ٌالدخحس ٚضؼض٠ضج ٌٍػمس ف ٟجٌؿٙحص جٌّقشفٚ ،ٟجٌّغحّ٘س ف ٟضكم١ك
جالعطمشجس جٌّحٌ ٟف ٟجٌرالد  ،وّح ٠كشؿ جٌقٕذٚق ػٍ ٝجٌطٛجفً ِغ جٌّقحسف جالػنحء ذٙذف جٌكقٛي
ػٍ ٝجٌر١حٔحش ٚجٌّؼٍِٛحش جٌط ٟضخذَ جغشجمٗ.
فّ١ح  ٍٟ٠جُ٘ جالٔؾطس ٚػٍّ١حش جٌطٛجفً جٌط ٟلحَ ذٙح جٌقٕذٚق خالي جٌغٕٛجش جٌمٍٍ١س جٌّحم١س:
 .1لحَ جٌقٕذٚق ذاهالق جٌّٛلغ جالٌىطش ٟٔٚجٌخحؿ ذٗ ػٍ ٝؽرىس جٌّؼٍِٛحش جٌذ١ٌٚس (جالٔطشٔص) ذٙذف
جٌطٛجفً ٚجٌطفحػً ِغ ؾّٛٙس جٌّٛدػ ٓ١ػٓ هش٠ك جعطالَ ِالقظحضٚ ُٙجعطفغحسجضٚ ُٙجٌشد ػٍٙ١ح،
فنال ػٓ ضرحدي جٌّؼٍِٛحش ٚجٌر١حٔحش رجش جٌقٍس ذٕؾحه جٌقٕذٚق ِغ جٌّقحسف جالػنحء.
 .2ؽحسن جٌقٕذٚق ف ٟجٌّؼشك جٌػحٌٍّٔ ٟقحسف ٚجٌز ٜأل ُ١فِ ٟؼشك هشجذٍظ جٌذ ٌٟٚخالي جٌفطشز
ِٓ 5 – 2د٠غّرش .2012ػمذ جٌقٕذٚق ٚسؽس ػًّ ذّؾحسوس ػشذ١س ضكص ػٕٛجْ مّحْ جٌٛدجتغ :
جٌشؤ ٜجأل٘ذجف ٚجٌطّٛـ  16 َٛ٠د٠غّرش 2012ذفٕذق جٌٛدجْ..
 .3ؽحسن جٌقٕذٚق فِ ٟإضّش جٌخذِحش جٌّحٌ١س جإلعالِ١س جٌػحٌع ،جٌز ٞػمذ ذحألوحد١ّ٠س جٌٍ١ر١س خالي
جٌفطشز ِٓ  17ئٌ 19 ٝد٠غّرش  2012ذقفطٗ سجػ١ح ً ذشٔٚض٠ح ً  ،ق١ع ؽحسن ف ٟفؼحٌ١حش جٌّإضّش ِذ٠ش
ػحَ فٕذٚق مّحْ جٌٛدجتغ جٌّقشف١س ذحٌغٛدجْٚ ،جٌّذ٠ش جإللٍ ّٟ١ذحٌؾشق جألٚعو ٚؽّحي أفش٠م١ح
 MENAذٛسلس قٛي مّحْ جٌٛدجتغ ف ٟجٌق١شفس جإلعالِ١س.
 .4ؽحسن وً ِٓ ِذ٠ش جدجسز جٌؾإ ْٚجالدجس٠س ٚجٌّٛجسد جٌرؾش٠س ِٚذ٠ش جٌّىطد جٌمحٔ ٟٔٛفٚ ٟسؽس
جٌؼًّ جٌط ٟػمذش فِِٛ ٟرح ٞذحٌٕٙذ ذؼٕٛجْ " ئدجسز جالعطػّحس فِ ٟإعغحش مّحْ جٌٛدجتغ خالي
جٌفطشز  22-20فرشج٠ش .2013
 .5ؽحسن جٌقٕذٚق ف ٟفؼحٌ١حش ِإضّش ضطٛس ٔظحَ مّحْ جٌٛدجتغ (ِ١ضجش جٌطقّٚ ُ١أٔظّس جٌكٍٛي)
جٌزٔ ٞظّطٗ جٌ١ٙثس جٌذ١ٌٚس ٌنحِٕ ٟجٌٛدجتغ  IADIخالي جٌفطشز ِٓ  9ئٌ 10 ٝأذش 2013 ً٠ذّذٕ٠س
ذحصي ذغ٠ٛغشج ضكص سػح٠س ذٕه جٌطغ٠ٛحش جٌذٚ .BIS ٌٟٚلذ ِػً جٌقٕذٚق ف ٟجٌّإضّش أقذ أػنحء
ِؿٍـظ جإلدجسز “ِٚ ،ذ٠ـش ػـحَ جٌقٕـذٚق ” ٚلذ جغطُٕ ِّػـٍ ٟجٌقٕـذٚق ٘زٖ جٌفـشفس ٌٍطـؼش٠ف
ذحٌقٕذٚق ػٍ ٝجٌٛؾٗ جألِػً ِغ ٔظشجت ُٙفِ ٟإعغحش ١٘ٚثحش مّحْ جٌٛدجتغ ف ٟجٌؼحٌُ ِٓ خالي
جالؾطّحع ذٛفٛد جٌذٚي جٌّؾحسوس ِٓ  59دٌٚس .
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 .6قنش جٌغ١ذ ِذ٠ش ػحَ فٕذٚق مّحْ أِٛجي جٌّٛدػٚ ٓ١أقذ ِٛظف ٟئدجسز جٌؾإ ْٚجإلدجس٠س
ٚجٌّٛجسد جٌرؾش٠س جٌّإضّش جٌغٕٚ ٞٛجالؾطّحع جٌػحٔ ٟػؾش ٌٍ١ٙثس جٌذ١ٌٚس ٌنّحٔ ٟجٌٛدجتغ ، IADI
ٚجٌّٕؼمذ ذّذٕ٠س ذٔٛ١ظ أ٠شط – جألسؾٕط ٓ١خالي جٌفطشز .2013/11/07-04
 .7ؽحسن ِذ٠ش ػحَ جٌقٕذٚق فٚ ٟسؽس ػًّ ٌٛمغ ِكحٚس ِإضّش جٌخذِحش جٌّحٌ١س جإلعالِ١س جٌشجذغ
جٌزٔ ٞظّطٗ وٍ١س جٌؼٍ َٛجإلدجس٠س ٚجٌّحٌ١س جٌططر١م١س ٚجالوحد١ّ٠س جٌٍ١ر١س ٌٍذسجعحش جٌؼٍ١ح ذطحس٠خ 17
.2014 ٛ١ٔٛ٠
 .8قنش أقذ أػنحء ِؿٍظ جإلدجسز ذحٌقٕذٚق ٚ ،أقذ ِٛظف ٟئدجسز جٌّكحعرس ٚجٌطّ ً٠ٛذحٌقٕذٚق
فؼحٌ١حش ِإضّش ففحلظ جٌذ ٌٟٚجٌػحٌع قٛي جٌّحٌ١س جإلعالِ١س ،جٌّٕؼمذ خالي جٌفطشز -16
.2014/06/17
 .9ؽحسن وً ِٓ جٌّذ٠ش جٌؼحَ ٚأِ ٓ١عش ِؿٍظ جإلدجسز ِٚذ٠ش ئدجسز جٌؾإ ْٚجالدجس٠س ٚجٌّٛجسد جٌرؾش٠س
ف ٟجالؾطّحع جٌكحدٚ ٞجالسذؼٌٍّ ٓ١ؿٍظ جٌطٕف١ز١ٌٍٙ ٞثس جٌذ١ٌٚس ٌنحِٕ ٟجٌٛدجتغ (أ٠حدٚٚ )ٞسؽس
جٌؼًّ جٌّمحِس جٌطٔ ٟظّطٙح جٌّذسعس جٌى١ٕ١س ٌٍذسجعحش جٌٕمذ٠س (ٚ ، (KSMSرٌه ػٍ٘ ٝحِؼ
جالؾطّحع ذحٌؼحفّس ٔ١شٚذ / ٟو١ٕ١ح ذؼٕٛجْ " و١ف١س ضقّٔ ُ١ظحَ مّحْ ٚدجتغ فؼحي " خالي جٌفطشز فٟ
.2014/05/16 -15
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انُشبغ انًبنٍ:
رأص يبل انصُذوق :
ذٍغغغ سجط ِغغحي جٌقغغٕذٚق ١ٍِ 6.7غغ ْٛدٕ٠غغحس وّغغح ٘غغ ٛفغغٙٔ ٟح٠غغس ػغغحَ ٚ ، 2014لغغذ عغغحُ٘ ِقغغشف ٌ١ر١غغح
جٌّشوغغغض ٞذّرٍغغغغ ِ 5.0ال٠غغغ ٓ١دٕ٠غغغحس  ،فّ١غغغح عغغغحّ٘ص جٌّقغغغحسف جألػنغغغحء ذّرٍغغغغ ١ٍِ 1.7غغغ ْٛدٕ٠غغغحس .
جٌؿذٚي جٌطحٌ٠ ٟر ٓ١ضطٛس سأط ِحي جٌقٕذٚق خالي جٌفطشز : 2014 - 2010
ؾذٚي ( ) 2
تطىر رأص يبل انصُذوق
(ذحٌذٕ٠حس)
انظُخ

انمًُخ

2010

605500000

2011

606000000

2012

607000000

2013

607000000

2014

607000000

يىارد انصُذوق -:
ضغغغٕـ جٌّغغغحدز ( / 10خ) ِغغغٓ جٌٕظغغغحَ جألعحعغغغٌٍ ٟقغغغٕذٚق ػٍغغغغ ٝػغغغذد ِغغغٓ جٌرٕغغغٛد جٌطغغغ ٟضىغغغِ ْٛغغغغٛجسد
جٌقغغغٕذٚق ٚ ،لغغغذ ذٍغغغغص لّ١غغغس ٘غغغزٖ جٌّغغغٛجسد فغغغٙٔ ٟح٠غغغس ػغغغحَ ٔ 2014كغغغ١ٍِ 212.9 ٛغغغ ْٛدٕ٠غغغحس ِٛصػغغغس
ػٍ ٝجٌرٕٛد جٌطحٌ١س  :سع َٛجالؽطشجن ،جٌغشجِحش ،ػٛجتذ ؽٙحدجش جالعطػّحس ،ج٠ؿحس جٌّرٕ.ٝ
جٌؿذٚي جٌطحٌٛ٠ ٟمف ضطٛس ِٛجسد جٌقٕذٚق خالي جٌفطشز :2014 -2010
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ؾذٚي ( ) 3

يىارد انصُذوق
(ذحٌذٕ٠حس)
انظُخ

رطى
االشتزان
انظُىٌ

انغزايبد
(*)

انغزايبد
(**)

ػىائذ
شهبداد
اإلَذاع

اَجبر
انًجٍُ

انًجًىع

2010

0.000

0.000

7340155

380151

0.000

7720306

2011

0.000

0.000

3670479

680646

0.000

4360125

2012

49,438,290

10344

101560048

4290855

0.000

5100250537

2013

83,673,430

0.000

109110255

8150337

0.000

8604000022

2014

70,336,002

108700085

3900000

102540613

4050000

7402550700

جٌّؿّٛع

203,447,722

1,871,429

4,558,937

2,606,602

405,000

212,889,690

(*) غجمب نهًبدح ( /91راثؼب  )**( ، )2/غجمب نهًبدح ( /101ثبَُب)

احتُبغٍ انصُذوق :
ضغغغٕـ جٌّغغغحدز جٌػحِٕغغغس ػؾغغغش ِغغغٓ جٌٕظغغغحَ جألعحعغغغٌٍ ٟقغغغٕذٚق ػٍغغغ ٝأْ ٠ؼّغغغً جٌقغغغٕذٚق ػٍغغغ ٝضىغغغٓ٠ٛ
جقط١غغغحهٌ ٟغغغٗ ذٕغغغغرس ِ % 3غغغٓ ِؿّغغغٛع جٌٛدجتغغغغ جٌخحمغغغؼس ألقىغغغحَ ٘غغغزج جٌٕظغغغحَ ٚ ،رٌغغغه خغغغالي خّغغغظ
عغغغٕٛجش ِغغغٓ ضغغغحس٠خ ٔفغغغحر جٌٕظغغغحَ جألعحعغغغ٠ٚ ، ٟغغغطُ ضىغغغ ٓ٠ٛضٍغغغه جالقط١حه١غغغحش ِغغغٓ سعغغغ َٛجالؽغغغطشجوحش
جٌطغغغ٠ ٟغغغطُ ضكقغغغٍٙ١ح ِغغغٓ جٌّقغغغحسف جألػنغغغحء ٚ ،فغغغحتل جٌٕؾغغغحه جٌغغغز٠ ٞغغغطُ ضكم١مغغغٗ خغغغالي جٌغغغغٕس ذؼغغغذ
جفذجس لشجس ِٓ ِؿٍظ جإلدجسز ذحٌخقٛؿ .
ٚق١غغغغع أْ ِؿغغغغحالش جالعغغغغطػّحس جٌّطحقغغغغس جِغغغغحَ جٌقغغغغٕذٚق ِكغغغغذٚدز ٚضؼغغغغذ لحذٍغغغغس ٌٍطغغغغغ ً١١جٌغغغغغش٠غ ،
ٚذحٌطغغغحٌ ٟوحٔغغغص جٌؼٛجتغغغذ جٌّطٛلؼغغغس ِٕٙغغغح غ١غغغش وحف١غغغس ٌٍٛفغغغٛي ئٌغغغٔ ٝغغغغرس ِ %3غغغٓ ِؿّغغغٛع جٌٛدجتغغغغ
جٌخحمؼس ألقىحَ جٌٕظحَ خالي خّظ عٕٛجش .
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ٚلغغغذ ذٍغغغغ ِغغغح ضغغغُ ضكقغغغِ ٍٗ١غغغٓ سعغغغ َٛجؽغغغطشجن ٚفغغغٛجتل جٌٕؾغغغحه ِٕغغغز ضأعغغغ١ظ جٌقغغغٕذٚق ٚقطغغغٙٔ ٝح٠غغغس
جٌؼحَ ٔ 2014ك ْٛ١ٍِ 209.6 ٛدٕ٠حس ٚ .فّ١ح  ٍٟ٠ذ١حْ ذزٌه خالي جٌفطشز : 2014-2010
ؾذٚي ( ) 4

ضطٛس جقط١حه١حش جٌقٕذٚق
انظُخ

(ذحٌذٕ٠حس)
فبئط انُشبغ
رطىو االشتزان

انًجًىع

2010

0.000

6150302

6150302

2011

0.000

1490298

1490298

2012

4904380290

101140048

5005520338

2013

8306730430

108720335

8505450765

2014

7003360002

204150961

7207510963

االجًبنٍ

203,447,722

6,166,944

209,614,666

رطى االشتزان انظُىٌ :
ٔقغغغص جٌّغغغحدز (ِ )11غغغٓ جٌٕظغغغحَ جألعحعغغغ ٟػٍغغغ ٝأْ ٍ٠طغغغضَ وغغغً ِقغغغشف ذغغغأْ ٠غغغذفغ ٌٍقغغغٕذٚق جؽغغغطشجوح
عغغٕ٠ٛح ً ذٕغغغرس ٠كغغذد٘ح ِؿٍغغظ ئدجسز ِقغغشف ٌ١ر١غغح جٌّشوغغض٠ٚ ٞغغطُ ِشجؾؼطٙغغح ٚضؼغغذٍٙ٠ح ػٕغغذ جٌكحؾغغس ِغغٓ
رجش جٌؿٙغغغس٠ٚ ،غغغطُ جقطغغغغحخ ٔغغغغرس جالؽغغغطشجن ذّؿّغغغٛع لّ١غغغس جٌٛدجتغغغغ ٌغغغذ ٜجٌّقغغغشف فغغغٙٔ ٟح٠غغغس ؽغغغٙش
د٠غغغغّرش ِغغغٓ جٌغغغغٕس جٌغغغغحذمسٚ .لغغغذ فغغغذس لغغغشجس ِؿٍغغغظ ئدجسز ِقغغغشف ٌ١ر١غغغح جٌّشوغغغض ٞسلغغغُ (ٌ )34غغغغٕس
 ، 2010ذؾأْ ضف٠ٛل جٌّكحفع ذافذجس لشجسِ ٓ٠طؼٍم ٓ١ذحٌقٕذٚق ّ٘ٚح :
 ضكذ٠ذ سعُ جالؽطشجن جٌغٕ.ٞٛ جقطغحخ غشجِس جٌطأخ١ش ػٓ عذجدٖ.ٚفغغغذس لغغغشجس جٌّكغغغحفع سلغغغُ (ٌ )68غغغغٕس  ، 2011ذؾغغغأْ ضكذ٠غغغذ سعغغغُ جالؽغغغطشجن جٌغغغغٕ ٞٛفغغغ ٟفغغغٕذٚق
مغغغّحْ أِغغغٛجي جٌّغغغٛدػٚ ٓ١غشجِغغغس جٌطغغغأخ١ش ػغغغٓ عغغغذجدٖٚ .لغغغذ قغغغذد جٌمغغغشجس سعغغغُ جالؽغغغطشجن جٌغغغغٕٞٛ
ذٕغرس  ِٓ 0.002ئؾّحٌ ٟجٌخق َٛجإل٠ذجػ١س ذحٌّقشف جٌؼن.ٛ
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ٚأعغغغطػٕ ٝجٌمغغغشجس جٌّغغغزوٛس جٌغغغغٕس جٌّحٌ١غغغس ِ 2011غغغٓ جٌخنغغغٛع ٌٙغغغزٖ جٌٕغغغغرس ٚجعغغغطرذٌٙح ذٕغغغغرس 0.001
ِغغٓ ئؾّغغحٌ ٟجٌخقغغ َٛجإل٠ذجػ١غغس ٌٍّقغغشف جٌؼنغغٔ ، ٛظغغشجً ٌٍظغغشٚف جٌطغغِ ٟغغشش ذٙغغح جٌغغرالد  ،وّغغح قغغذد
جٌمشجس جٌّزوٛس لّ١س جٌغشجِس جٌّغطكمس ػٓ جٌطأخ١ش ذحٌغذجد ٚرٌه ٚفمح ٌٍّؼحدٌس جٌطحٌ١س :
لًُخ انغزايخ نهُىو انىاحذ =

ِٓ لّ١س جالؽطشجن جٌغٕٞٛ

عؼش ئػحدز جٌخقُ

غغغغغُ فغغغغذس لغغغغشجس جٌّكغغغغحفع سلغغغغُ (ٌ )44غغغغغٕس  ، 2013ذطؼغغغغذ ً٠ذؼغغغغل أقىغغغغحَ جٌمغغغغشجس سلغغغغُ (ٌ )68غغغغغٕس
 2011ذؾغغغأْ ضكذ٠غغغذ سعغغغُ جالؽغغغطشجن جٌغغغغٌٍٕ ٞٛقغغغٕذٚق  ،ق١غغغع ضغغغُ جقطغغغغحخ ٚػغغغحء سعغغغُ جالؽغغغطشجن
جٌغغغغٕ ٞٛفغغغ ٟفغغغٕذٚق مغغغّحْ أِغغغٛجي جٌّغغغٛدػ ٓ١ػٍغغغ ٝأعغغغحط ِ %70غغغٓ ئؾّغغغحٌ ٟجٌٛدجتغغغغ جٌخحمغغغؼس ،
ػٍغغغغغ ٝجْ ٠غغغغغغش٘ ٞغغغغغزج جٌطؼغغغغغذ ً٠جػطرغغغغغحسج ِغغغغغٓ جٌغغغغغغٕس جٌّحٌ١غغغغغس ٚ ،2013ئػفغغغغغحء جٌّقغغغغغحسف جألػنغغغغغحء
ذحٌقغغغٕذٚق ِغغغٓ عغغغذجد لّ١غغغس جالؽغغغطشجن ٌغغغغٕس ٚ 2011جػطرغغغحس ِغغغح دفغغغغ ِٕٙغغغح ػغغغٓ جٌغغغغٕس جٌّغغغزوٛسز سعغغغّح ً
ػٓ جٌغٕس جٌّحٌ١س جٌطحٌ١س .2012
ٚضؿغغغذس جالؽغغغحسز ئٌغغغ ٝجْ سعغغغُ جالؽغغغطشجن جٌغغغغِٕ ٞٛكىغغغ َٛذكغغغذ جلقغغغ ٝػؾغغغش١ٍِ ْٚغغغ ْٛدٕ٠غغغحس ٚقغغغذ
جدِٔ ٝحتطحْ ٚخّغ ْٛجٌف دٕ٠حس ٚرٌه ذّٛؾد لشجس جٌّكحفع سلُ (ٌ )5غٕس.2014

اطتثًبراد انصُذوق :
جعغغغغطٕحدج ألقىغغغغغحَ جٌّغغغغغحدز (ِ ) 17غغغغٓ جٌٕظغغغغغحَ جألعحعغغغغغٌٍ ٟقغغغغغٕذٚق  ،فغغغغاْ جٌقغغغغغٕذٚق ٠غغغغغغطػّش أِٛجٌغغغغغٗ
جٌّطكقغغغغً ػٍٙ١غغغغح ِغغغغٓ جالؽغغغغطشجوحش جٌغغغغغٕ٠ٛس ٌٍّقغغغغحسف جألػنغغغغحء  ٚجٌغشجِغغغغحش جٌّحٌ١غغغغس جٌّفشٚمغغغغس
ػٍغغغ ٝضٍغغغه جٌّقغغغحسف جألػنغغغحء ِغغغٓ لرغغغً جٌّقغغغشف جٌّشوغغغضٚ ٞوغغغزٌه جٌؼٛجتغغغذ جٌّطكممغغغس ِغغغٓ جعغغغطػّحس
ضٍه جألِٛجي ٚ ،رٌه ٚفك جٌغ١حعس جالعطػّحس٠س جٌط٠ ٟنؼٙح ِؿٍظ ئدجسز جٌقٕذٚق .
 ٚلغغغذ قغغغذد جٌٕظغغغحَ جألعحعغغغٌٍ ٟقغغغٕذٚق ِؿغغغحالش جالعغغغطػّحس ٚأؽغغغطشه أْ ضىغغغ ْٛفغغغ ٟعغغغٕذجش فغغغحدسز ػغغغٓ
ِإعغغغغغحش جٌذٌٚغغغغس جٌٍ١ر١غغغغس أ ٚعغغغغٕذجش ِنغغغغّٔٛس ِٕٙغغغغح ِ ،غغغغٓ ذٕٙ١غغغغح ؽغغغغٙحدجش ج٠غغغغذجع ِقغغغغشف ٌ١ر١غغغغح
جٌّشوض ٞأ ٚجعطػّحسجش أخش٠ ٜمطشقٙح ِؿٍظ ئدجسز ٛ٠ٚجفك ػٍٙ١ح جٌّكحفع .
٠ٚغغغغؼ ٝجٌقغغغٕذٚق جٌغغغ ٟضٛظ١غغغف ِغغغٛجسدٖ فغغغ ٟجٌّؿغغغحالش جالعغغغطػّحس٠س جٌّطحقغغغس ٚرٌغغغه ذٙغغغذف ضؼض٠غغغض دٚس
جٌقغغغٕذٚق فغغغ ٟدػغغغُ جالقط١حه١غغغحش جٌّغغغغطٙذف ضىٕٙ٠ٛغغغح ٚ ،ذغغغحٌشغُ ِغغغٓ أْ جٌقغغغٕذٚق ٘غغغِ ٛإعغغغغس ِحٌ١غغغس
ال ضٙذف ئٌ ٝضكم١ك جٌشذف ٌ ،زج فاْ جالسذحـ جٌط٠ ٟطُ ضكم١مٙح ال ٠طُ ضٛص٠ؼٙح ،
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اَشطخ انصُذوق
ذغغغً ضؼغغغذ مغغغّٓ فغغغحتل جٌٕؾغغغحه جٌغغغز٠ ٞغغغطُ ضشقٍ١غغغٗ ِغغغٓ عغغغٕس ئٌغغغ ٝأخغغغش ،ٜدػّغغغح القط١حه١غغغحش جٌقغغغٕذٚق
ذّٛؾد جقىحَ جٌّحدز ( /91غحٌػح) ِٓ جٌمحٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕس  2005ذؾأْ جٌّقحسف ٚضؼذ٠الضٗ.
ٚلغغغغذ فغغغغذس لغغغغشجس ِؿٍغغغغظ ئدجسز جٌقغغغغٕذٚق سلغغغغُ (ٌ )6غغغغغٕس  2012ذؾغغغغأْ ضؾغغغغىٌ ً١ؿٕغغغغس ٌالعغغغغطػّحس
اللطغغغغشجـ جٌغ١حعغغغغس جٌؼحِغغغغس ٌالعغغغغطػّحس ٚفغغغغك مغغغغٛجذو ِكغغغغذدز ذذلغغغغس ضنغغغغّٓ جٌّكحفظغغغغس ػٍغغغغ ٝأِغغغغٛجي
جٌقغغٕذٚق ٚػغغذَ جٌغغذخٛي فغغ ٟأ٠غغس ِخغغحهش لغغذ ضطغغغرد فغغ ٟمغغ١حػٙح ٚ ،لغغذ ذحؽغغشش جٌٍؿٕغغس ِٙحِٙغغح ٠ٚغغطُ
قحٌ١غغغغح ٚمغغغغغ جٌّشضىغغغغضجش جألعحعغغغغ١س ٌؼٍّٙغغغغح ذحٌطؼغغغغحِ ْٚغغغغغ ئدجسز جٌذسجعغغغغحش ٚجالعغغغغطػّحسجش ٚ ،جٌؿغغغغذٚي
جٌطحٌٛ٠ ٟمف ضطٛس جعطػّحسجش جٌقٕذٚق ٚجٌؼٛجتذ ِٕٙح خالي جٌفطشز : 2014-2010
ؾذٚي ( ) 5
اطتثًبراد انصُذوق
(ذحٌذٕ٠حس)
انجُبٌ

االطتثًبر فٍ
شهبداد االَذاع

ػىائذ
شهبداد االَذاع

اَجبر انًجٍُ
االطتثًبرٌ (*)

2010

509850078

380151

0.000

2011

609820591

680646

0.000

2012

6008470587

4290855

0.000

2013

11807030371

8150337

0.000

2014

14106650206

100990260

4050000

(*) لبو انصُذوق ثتأجُز انًجًُ اػتجبرا يٍ شهز اثزَم .2014
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اَشطخ انصُذوق
جالَزاداد وانًصزوفبد :
ذٍغغغغ جؾّغغغحٌ ٟج٠غغغشجدجش جٌقغغغٕذٚق خغغغالي جٌفطغغغشز ِغغغٓ ٔ 2014-2010كغغغ١ٍِ 9.5 ٛغغغ ْٛدٕ٠غغغحس  ،فغغغ ٟقغغغٓ١
ذٍغغغغ جؾّغغغحٌ ٟجٌّقغغغشٚفحش جٌطغغغ ٟضغغغُ جٔفحلٙغغغح ػٍغغغِ ٝخطٍغغغف ذٕغغغٛد جالٔفغغغحق ٔكغغغ١ٍِ 3.3 ٛغغغ ْٛدٕ٠غغغحسٚ .ذغغغزٌه
٠قغغً فغغحتل جٌٕؾغغحه فغغٙٔ ٟح٠غغس ػغغحَ  2014ئٌغغٔ ٝكغغ١ٍِ 6.2 ٛغغ ْٛدٕ٠غغحسِٕ ،غغٗ ١ٍِ 2.4غغ ْٛدٕ٠غغحس ٠خغغـ
ػحَ ٚ 2014قذٖ.
جٌؿذٚي جٌطحٌٛ٠ ٟمف ضطٛس جال٠شجدجش ٚجٌّقشٚفحش جٌغٕ٠ٛس خالي جٌفطشز : 2014-2010
ؾذٚي ( ) 6
ضطٛس ج٠شجدجش ِٚقشٚفحش جٌقٕذٚق
(ذحٌذٕ٠حس)
انظُخ

االَزاداد

انًصزوفبد

انفبئط( /انؼجش)

2010

7720307

1570005

6150302

2011

4360125

2860827

1490298

2012

105870247

4730199

101140048

2013

207260593

8540258

108720335

2014

309480934

105320973

204150961

انًجًىع

9,471,206

3,304,262

6,166,944

ٚضؿذس جإلؽحسز أْ جٌقٕذٚق ٌُ ٠نطش جٌطؼ٠ٛل أ ِٓ ٞػّالء جٌّقحسف ف ٟجهحس مّحٔٗ ٌٍٛدجتغ
جٌّقشف١س  ،ذحٌٕظش ئٌ ٝػذَ ضؼػش أ ِٓ ٞجٌّقحسف جٌطؿحس٠س جٌؼحٍِس ٚ ،ػذَ ضغؿ ً١أ٠س قحٌس جفالط أٚ
ضقف١س ذحٌمطحع جٌّقشف ٟجٌٍ١ر ، ٟجٌز٠ ٞكظ ٝذحالعطمشجس ٚجٌغالِس جٌّحٌ١س.
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تطىر َشبغ وأداء انًصبرف األػعبء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يهتمً يغ انًظئىنٍُ ثبنًصبرف انتجبرَخ
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انجُبَبد األطبطُخ نهًصبرف األػعبء
انجذول ()7
(ثبنًهُىٌ دَُبر)
ر.و

انًصبرف األػعبء

رأص انًبل

ػذد انفزوع
َهبَخ 2014

ئجًبنٍ األصىل
َهبَخ 2014

انىدائغ انخبظؼخ
ألحكبو انمبَىٌ
َهبَخ 2014

1

يصزف انصحبري

378.0

57

110077.6

70750.0

2

يصزف انجًهىرَخ

1000.0

157

310514.1

220261.0

3

يصزف انىحذح

432.0

78

120272.6

80863.4

4

انًصزف انتجبرٌ انىغٍُ

500.0

63

150324.7

100798.6

5

يصزف انتجبرح وانتًُُخ

105.0

36

50180.0

40001.7

6

يصزف األيبٌ

100.0

30

20159.7

10108.7

7

يصزف االجًبع انؼزثٍ

57.5

14

949.4

584.6

8

يصزف انىفبء

51.9

3

287.7

180.2

9

يصزف انًتىطػ

16.5

3

198.5

113.4

10

يصزف شًبل ئفزَمُب

349.0

54

20911.5

10492.5

11

يصزف انىاحخ

150.0

8

10503.5

876.5

12

يصزف انظزاٌ

33.3

2

184.9

83.0

13

يصزف انتجبرٌ انؼزثٍ

33.3

2

201.8

90.8

14

انًصزف انًتحذ

96.8

12

488.6

301.2

15

يصزف انخهُج االول انهُجٍ

260.0

1

975.6

442.8

16

وحذح انذَُبر انهُجٍ (*)

-

1

90981.8

90956.5

3563.3

521

95,212.0

68,904.9

اإلجًبنٍ

(*) ٍِّٛوس ٌٍّقشف جٌٍ١ر ٟجٌخحسؾ.ٟ
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َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
بمغ عدد المصارف التجارية العاممة في ليبيا االعضاء بالصندوق بنياية عام  05 ، 0202مصرفاً،

باإلضافة إلى وحدة الدينار الميبي التي تتبع المصرف الميبي الخارجي  ،وقد بمغ عدد الفروع والوكاالت ليذه

المصارف  500فرعاً ووكالة .وتجدر االشارة إلى أن المصرف الميبي القطري قد انضم إلى عضوية
الصندوق قبل البدء في مزاولة نشاطو بصفة رسمية.

التركز المصرفي:
اظير مؤشر التركز المصرفي في ليبيا من خالل مقياس )Herfirdahl Hirschman Index (IHH

وجود تركز مصرفي عال وذلك بسبب استحواذ مصرف الجميورية عمى أكبر حصة في السوق بمغت

نسبتيا  %33.3في عام  0202من إجمالي اصول القطاع المصرفي  ،و %33.3من إجمالي ودائع
القطاع  ،و %23.2من إجمالي االئتمان المصرفي .وفي ىذا مجال التفرع المصرفي يستحوذ مصرف
الجميورية عمى ما نسبتو  %32.0من عدد فروع ووكاالت المصارف التجارية .

ومن ناحية أخرى يالحظ وجود تركز ودائع لدى وحدة الدينار الميبي التابعة لممصرف الميبي الخارجي،

حيث تشكل وديعة واحدة ما نسبتو  %55من مجموع قيمة الودائع لدى ىذه الوحدة  ،وما نسبتو %02.1
من مجموع ودائع المصارف التجارية  .وىذا التركز لو خطورتو ومخاطره عمى القطاع ككل لذا ينصح
بتوجو األفراد والمؤسسات العامة والخاصة إلى التعامل مع المصارف المتوسطة والصغيرة الحجم ممن

تتمتع بمالءة مالية وادارة جيدة .

وفيما يمي عرض لتطورات أداء المصارف التجارية خالل الفترة : 0202 – 0202

تطور األصول:

سجمت الميزانية المجمعة لممصارف التجارية خالل الفترة (  ) 2014 - 2010نمواً ممحوظاً في

أصول المصارف بمغت نسبتو  %45.7أي بمقدار  29.9مميار دينار خالل السنوات -2010

 ، 2013األمر الذي انعكس أيضا في جانب االصول عمى زيادة معدل السيولة المصرفية وحجم
االئتمان المصرفي ،إال أنو يالحظ انخفاض ىذه االصول في عام  2014عما كانت عميو في

العام 2013بنسبة  %3.2لتصل إلى نحو  95.2مميار دينار  ،وذلك بسبب التراجع في حجم النشاط
االقتصادي وانخفاض معدالت االيداع في المصارف خالل تمك السنة.
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َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
جدول ( ) 8

تطور أصول المصارف
(مميون دينار)

معدل

السنة

اجمالي األصول

2010

650352.4

11.2

2011

700938.1

8.5

2012

840420.4

19.0

2013

980375.5

16.5

2014

950212.0

3.2-

النمو%

الشكل ( : )1تطور إجمالي االصول
إجمالي األصول

120,000.0

2014

2013

84,420.4
70,938.1

65,352.4

80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
-

2012
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2011

2010

بالميون دينار

95,212.0

98,375.5

100,000.0

َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
أوضاع السيولة لدى المصارف:
ازداد حجم السيولة لدى المصارف ،والمتمثمة في نقدية وأرصدة لدى المصارف ،من  5784مميار

دينار في نياية عام  0202إلى  5584مميار دينار في نياية عام  2014أي بنسبة نمو بمغت

 .% ..82وذلك نتيجة لمزيادة الكبيرة في معدالت اإلنفاق العام خالل ىذه الفترة و قيام الخزانة

العامة خالل سنوات سابقة بسداد مديونيتيا تجاه المصارف التجارية ،إال أنو يالحظ انخفاض حجم

السيولة لدى المصارف خالل عام  0205مقارنة بعام  020.بنحو  48.مميار دينار وذلك لألسباب

التي سبقت االشارة إلييا آنفاً.

جدول ( ) 8
تطىر االصىل انظبئهخ نذي انمطبع انًصزفٍ
(مميون دينار)

انظُخ

االصىل انظبئهخ

يؼذل انًُى%

2010

480531.6

11.4

2011

510749.6

6.6

2012

580333.5

12.7

2013

690806.9

19.6

2014

640544.9

7.5 -

الشكل ( : )2تطور االصول السائمة
80,000.0
69,806.9
70,000.0

64,544.9
58,333.5
51,749.6

60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
-

2014

2013

2011

2012

األصول السائلة للمصارف التجارية
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2010

بالمليون دينار

48,531.6

َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
تطور االئتمان المصرفي:
ارتفع حجم القروض والتسييالت االئتمانية الممنوحة لمختمف األغراض من  0.82مميار دينار في

نياية عام  0202إلى حوالي  0282مميار دينار في نياية عام  ،2014بزيادة قدرىا  7.0مميار
دينار ،وبمعدل نمو خالل الفترة بمغ  %53.8أو بمتوسط سنوي قدره  ،%13.4كما ىو موضح

بالجدول رقم ( )10ادناه .وقد جاءت معظم ىذه الزيادة من عمميات المرابحة التي انتيجتيا
المصارف التجارية خالل االعوام الثالثة األخيرة  .وقد بمغت نسبة القروض والتسييالت إلى إجمالي
األصول في عام  0205نحو  ، %0080كما بمغت نسبة القروض والتسييالت إلى اجمالي الودائع

نحو  %0480وىي نسب منخفضة  ،تدل عمى توجو المصارف إلى التوظيف في مجاالت أخرى
غير القروض والتسييالت الرتفاع المخاطر التي تصاحبيا ،ويتضح ذلك من توجو المصارف إلى

توظيف مواردىا في شيادات إيداع مصرف ليبيا المركزي ،باعتبارىا أداة استثمارية مضمونة رغم

انخفاض معدل الفائدة عمى ىذه الشيادات.

وشكمت نسبة االئتمان إلى الناتج المحمى اإلجمالي في عام  0202ما نسبتو  ، %05وما نسبتو

 %5880في نياية عام ( 2013بسبب التراجع الكبير في انتاج النفط وتأثيره عمى باقي القطاعات)،
وىذه النسب ما تزال متدنية مقارنة بمثيالتيا في الدول المجاورة أو في الدول النفطية األخرى التي

تزيد فييا ىذه النسبة عمى  %5282من الناتج المحمي اإلجمالي في الظروف الطبيعية.
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َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
جدول ( ) 02

تطور االئتمان المصرفي
(مميون دينار)

إجمالي القروض

معدل

السنة

والتسهيالت االئتمانية

2010

130044.6

10.4

2011

120786.6

2.0 -

2012

150899.5

24.3

2013

180232.2

14.7

2014

190967.0

9.5

النمو%

الشكل ( : )3تطور االئتمان المصرفي
25,000.0
19,967.0

18,232.2

20,000.0
12,786.6

13,044.6

2011

2010

15,000.0
10,000.0

بالميلون دينار

15,899.5

5,000.0
2014

2013

2012

إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية

وفيما يتعمق بتوزيع اجمالي القروض والتسييالت  ،فقد شكمت القروض والتسييالت الممنوحة لمختمف
االنشطة االقتصادية ما نسبتو  %58.4من اجمالي المحفظة االئتمانية لممصارف ،في حين شكمت السمف
االجتماعية (قروض استيالكية) ما نسبتو  %35.9من اجمالي المحفظة  ،اما القروض العقارية التي
يتراجع رصيدىا باستمرار  ،نظ ار لتوقف المصارف عمى منح ىذا النوع من القروض منذ مدة طويمة ،فمم
تشكل إال نسبة  %5.7من اجمالي المحفظة.
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َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
جدول ( )11

تطور االئتمان المصرفي حسب االغراض
(مميون دينار)

السنة

قروض

القروض

السمف

المجموع

2010

األنشطة االقتصادية
80086.8

2011

80294.7

10154.7

2012

90671.8

10136.4

40973.5

2013

110506.4

10134.0

60726.0

170532.6

2014

120748.5

10134.0

70218.4

190967.0

معدل النمو

العقارية االجتماعية
130044.6 30770.6 10187.2

%
10.4

30337.1

120786.6

2.0 -

150781.6

23.4
14.7
9.5

جٌؾىً ( : )4ضطٛس جٌمشٚك ٚجٌطغ١ٙالش
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َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
تطور الودائع:
ارتفع رصيد الودائع لدى المصارف التجارية خالل الفترة ( )2014 - 2010من  55.3مميار دينار

نياية عام  ،2010إلى  79.1مميار دينار في نياية عام  ،2014بزيادة مقدارىا  23.8مميار دينار،

وبمعدل نمو بمغ  ،%43.0وتعزى معظم الزيادة في الودائع لدى المصارف التجارية إلى زيادة ودائع
المؤسسات المالية والمؤسسات والييئات والشركات العامة وشبو العامة ،وودائع القطاع الخاص
بسبب التوسع في اإلنفاق العام ومنح المزيد من القروض عن طريق المصارف المتخصصة ،وقد
شكمت الودائع تحت الطمب البالغة نحو  56.6مميار دينار في نياية عام  2014النسبة الكبرى من
إجمالي الودائع ،حيث بمغت  %71.5من إجمالي الودائع.

جدول ( ) 12

تطور الودائع تحت الطمب حسب القطاعات
(مميون دينار)

ودائع القطاع

ودائع القطاع

إجمالي

معدل النمو

السنة

ودائع

الحكومة

العام

55,313.0

13.6

2010

6,077.8

25,396.6

23,838.6

5.7

2011

5,969.1

23,909.6

28,601.4

58,480.1

2012

60961.5

280508.3

320876.4

680346.2

16.9

2013

50789.0

460849.7

300924.0

830562.7

22.2

2014

50425.2

400928.0

320746.5

790099.7

5.3 -

الخاص
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الودائع

%

َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
جٌؾىً ( : )5ضطٛس جٌٛدجتغ ضكص جٌطٍد قغد جٌمطحػحش

45,000.0

40,928.0

40,000.0
32,746.5

32,876.4

46,849.7 30,924.0

35,000.0
28,601.4 28,508.3

بالميلون دينار

23,838.6 23,909.6

25,396.6

30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0

5,425.2

6,961.5

5,789.0

5,969.1

6,077.8

10,000.0
5,000.0
-

2014

2012

2013
ودائع القطاع الخاص

2011

ودائع القطاع العام

2010

ودائع الحكومة

جدول ( ) 0.
هيكل الودائع المصرفية
(مليون دينار)
السنة

ودائع تحت

ودائع ألجل

ودائع

إجمالي الودائع

2010

الطمب
420338.1

120231.8

2011

460376.4

110419.8

683.9

2012

540728.8

110997.0

705.3

680346.2

2013

610834.9

210064.9

662.9

830562.7

2014

560592.8

210907.1

599.8

790099.7
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ادخارية
743.1

550313.0
580480.1

َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
الشكل ( : )5أنواع الودائع

حقوق الممكية:
ازدادت حقوق الممكية بالمصارف التجارية خالل الفترة ( ،)2014-2010من نحو 4.5مميار دينار
نياية عام  ،2010إلى  4.9مميار دينار في نياية عام  ،2014بزيادة قدرىا  0.4مميار دينار ،أي
بمعدل نمو بمغ  ،%8.9ويعزى ىذا النمو إلى االرباح التي حققتيا المصارف والتي ساىمت في دعم
رؤوس أمواليا خالل ىذه الفترة.
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َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
جدول ( )14
تطور حقوق الممكية بالمصارف التجارية
(مميون دينار)

السنة

رأس المال

االحتياطيات

إجمالي حقوق
الممكية

معدل النمو %

2010

3351.2

1166.6

4517.8

23.5

2011

3352.9

1012.3

4365.2

3.4 -

2012
2013
2014

3495.2
3550.2
3566.6

1158.1
1193.5
1332.7

4653.3
4743.7
4889.3

6.6
1.9
3.0

جٌؾىً ( : )7ضطٛس قمٛق جٌٍّى١س
4000
3566.6

3495.2

3350.2

3352.9

3351.2

3500
3000
2500

1332.7

1193.5

1500
1158.1

1166.6
1012.3
1000
500
0

2014

2013

2012
االحتياطيات

2011
رأس المال
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2010

بالمليون دينار

2000

َشبغ وأداء انًصبرف االػعبء
الجدول ( )02التالي ،يوضح تطور مؤشرات أداء المصارف التجارية بالنسب المئوية من واقع بنود المراكز
المالية وقوائم الدخل ليذه المصارف خالل الفترة  ،0202 – 0202المحالة إلى كل من ادارة الرقابة عمى
المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي والى صندوق ضمان اموال المودعين ،ويالحظ أنو بالرغم من
تحسن أداء بعض المصارف في بعض الجوانب  ،إال أن أدائيا قد تراجع في جوانب أخرى.

نمو النقود
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الجدول()15

انًإشز

مؤشرات أداء المصارف التجارية
( ٔغد ِث٠ٛس)
2013 2012 2011 2010

يإشزاد رأص انًبل :

2014

C

رأص انًبل انكهٍ /انًخبغز انًزجحخ نألصىل%

13.8

13.1

10.7

12.0

11.8

راص انًبل انًذفىع  /ئجًبنٍ األصىل%

5.1

4.7

4.2

3.6

3.7

حمىق انًهكُخ  /ئجًبنٍ األصىل%

6.9

6.2

5.1

4.4

5.1

حمىق انًهكُخ  /ئجًبنٍ انىدائغ%

8.2

7.5

6.3

5.1

6.2

يإشزاد جىدح األصىل :

A

انمزوض انًتؼثزح  /ئجًبنٍ األصىل%

3.4

3.8

4.0

3.9

4.4

انمزوض انًتؼثزح  /ئجًبنٍ انمزوض%

17.2

21.0

21.0

21.0

21.0

يخصص انذَىٌ  /ئجًبنٍ انمزوض انًتؼثزح%

85.0

79.3

70.9

65.2

64.0

يخصص انذَىٌ  /ئجًبنٍ انمزوض %

14.7

16.7

14.9

13.7

13.4

يإشزاد كفبءح اإلدارح :

M

انمزوض  /ئجًبنٍ األصىل%

21.0

18.0

19.1

18.3

21.0

انًصزوفبد  /اإلَزاداد%

50.7

60.3

57.2

62.8

ؽ.و

ئجًبنٍ األصىل  /ػذد انؼبيهٍُ%

3.7

4.0

4.7

5.2

5.0

اإلَزاداد  /ػذد انؼبيهٍُ (يهُىٌ دَُبر)

92.6

57.6

76.2

73.0

ؽ.و

ئجًبنٍ األصىل  /ػذد انفزوع (يهُىٌ دَُبر)

136.7

147.5

167.9

189.2

182.7

يإشزاد انزثحُخ :

E

انؼبئذ  /االصىل%

1.3

0.6

0.7

0.5

0.3

انؼبئذ  /حمىق انًهكُخ%

15.0

10.0

13.7

12.0

5.4

انؼبئذ /انىدائغ

1.0

0.5

0.7

0.6

0.3

يإشزاد انظُىنخ :

L

األصىل انظبئهخ  /ئجًبنٍ األصىل%

74.3

73.0

68.6

71.0

67.8

ئجًبنٍ انمزوض  /اجًبنٍ انىدائغ %

23.6

21.9

23.6

21.8

25.2

ئجًبنٍ انىدائغ  /ئجًبنٍ األصىل%

84.6

82.4

80.8

84.9

83.1
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انمىائى انًبنُخ نهصُذوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادخبر انُمىد
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ؾذٚي ( ) 16
انًُشاَُخ انؼًىيُخ فٍ 2014 /12/31
(ذحٌذٕ٠حس)
2013

انجُـــــبٌ

2014

األصـــــىل
األصىل انًتذاونخ :
َمذَخ ثبنصُذوق ونذي انًصبرف

4500862.206

300930444.207

21.000

90942.250

أرصذح يذَُخ
اطتثًبراد فٍ شهبداد اإلَذاع

14106650206.255 11807030371.479

اإلَزاداد انًظتحمخ

104750267.161

303450860.601

رطى االشتزان انًظتحك

1404790716.000

6001150833.872

يصزوفبد يذفىػخ يمذيب ً

0.000

130205.700

يجًىع األصىل انًتذاونخ

208024304920885 13501090237.846

األصىل انثبثتخ
انًجبٍَ
اِالد وانًؼذاد "ثبنصبفٍ"
يجًىع األصىل انثبثتخ
األصىل األخزي
ئجًبنٍ األصىل

800670700.000

800670700.000

4470022.509

3030220.872

805140722.509

803700920.872

6770046.433

7430413.849

217,357,827.606 144,301,006.788

انخصـــىو :
االنتشايبد انًتذاونخ

7380304.159

100430162.067

حمىق انًهكُخ

21603140665.539 14305620702.629

ئجًـبنٍ انخصىو

217,357,827.606 144,301,006.788
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جدول ()06
لبئًخ انذخم ػٍ انفتزح 2014/12/31 - 01/01
2013

2014

انجُــــــــــــــــبٌ
اإلَزاداد

2,726,592.572

3,948,933.974

انغزايبد انجشائُخ

1,911,255.347

2289,320.833

0.000

405,000.000

815,337.225

1,254,613.141

ئَزاد اَجبر
ئَزاداد فىائذ شهبداد اإلَذاع
َطزح ()-
انًصزوفبد

854,257.977

1,532,973.016

يصزوفبد يذفىػخ يمذيب ً

854,257.977

1,532,973.016

1,872,334.595

2,415,960.958

صبفٍ انذخم
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انًهحك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انصحزاء انهُجُخ
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ملخص المبادئ االساسية الفعالة لضمان الودائع (*)
المبدأ ( )1أهداف السياسة العامة
أىداف السياسة العامة الرئيسية ألنظمة التأمين عمى الودائع ىي لحماية المودعين والمساىمة في االستقرار

المالي  ،ىذه األطراف يجب أن تكون محددة رسمياً ويتم الكشف عنيا عمناً  ،ويجب أن يعكس تصميم
نظام التأمين عمى الودائع أىداف السياسة العامة لمنظام.

المبدأ ( )2التفويض والسمطات.

ينبغي أن يدعم التفويض والسمطات في التأمين عمى الودائع أىداف السياسة العامة ويكون واضحاً ومحدداً

ورسمياً في التشريع.

المبدأ( )3الحكم

ينبغي أن تكون مؤسسة التأمين عمى الودائع مستقمة وتدار بشكل جيد وشفاف ويمكن مساءلتيا وبمعزل عن

التدخل الخارجي.

المبدأ ( )4العالقات مع المشاركين في شبكات األمان األخرى

من أجل حماية المودعين والمساىمة في االستقرار المالي  ،يجب أن يكون ىناك إطار رسمي وشامل
لمتنسيق الوثيق لألنشطة وتبادل المعمومات  ،وعمى أساس مستمر  ،بين مؤسسة التأمين عمى الودائع

ومشاركي شبكة األمان المالي األخرين.

المبدأ ( )5القضايا العابرة لمحدود

حيث ىناك تواجد مادي لمبنوك األجنبية في الوالية القضائية عميو ينبغي مشاركة المعمومات واجراء ترتيبات

تنسيقية بين مؤسسات التأمين عمى الودائع في الوالية القضائية ذات الصمة.

المبدأ ( )6دور المؤمن عمى الودائع في التخطيط لمطوارئ وادارة األزمات

يجب أن يكون دور مؤسسة التأمين عمى الودائع فعال في التخطيط لمطوارئ وادارة األزمات  ،والتأكد من
قدرتو عمى االستجابة بفاعمية لمخطر  ،كفشل البنوك وغيرىا من األحداث  ،إن استراتيجيات تطور نظام
االستعداد لألزمات الواسع وسياسات اإلدارة  ،ىي مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين في شبكات

األمان  ،وينبغي أن تكون مؤسسة الودائع عضواً في أي إطار مؤسسي لضمان االتصال والتنسيق

المستمر الذي يضم المشاركين في شبكة األمان المالي  ،المتعمقين بنظام االستعداد لمواجية األزمات.

المبدأ ( )7العضوية

العضوية في نظام التأمين عمى الودائع إلزامية عمى جميع البنوك .

المبدأ  _8التغطية

يتعين عمى صناع القرار تحديد بوضوح مستوى ونطاق تغطية الودائع  ،التغطية يجب أن تكون محدودة ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) المصدر :الجمعية الدولية لضامني الودائع.
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أي تغطية أغمبية كبيرة من عدد المودعين وترك قيمة كبيرة من الودائع تتعرض النضباط السوق  ،وينبغي
أن تكون تغطية التأمين عمى الودائع بما يتفق مع أىداف السياسة العامة لنظام التأمين عمى الودائع

وميزات التصميم ذات الصمة .

المبدأ  _9مصادر واستخدامات األموال
يجب أن توفر مؤسسة التأمين عمى الودائع األموال المتاحة وجميع آليات التمويل الالزمة لضمان التعويض
الفوري لمطالبات المودعين  ،بما في ذلك ترتيبات تمويل السيولة المضمونة عمى أن تقع المسؤولية عن

دفع تكمفة التأمين عمى الودائع عمى البنوك.

المبدأ  _11الوعي العام

من أجل حماية المودعين والمساىمة في االستقرار المالي  ،فمن الضروري أن يكون العامة عمى عمم
بشكل مستمر حول ٍ
األس الجارية عن فوائد ومحددات التأمين عمى الودائع.

المبدأ  _11الحماية القانونية

إن مؤمن الوديعة واألفراد الذين يعممون معا حاليا وفى السابق  ،يجب أن تكون ليم الحماية التامة من

المسؤولية القانونية والتي تنشأ من الدعاوى القضائية واالدعاء والقضايا األخرى لق ارراتيم وتصرفاتيم أو

اإلىمال بحسن نيو أثناء قياميم بكافة مياميم عمى أن تكون الحماية القانونية معرفة في التشريعات.

المبدأ  _12التعامل مع األطراف الخطأ في فشل البنوك

يجب تزويد مؤمن الوديعة أو السمطات األخرى ذات الصمة بسمطة تمكنيا من اإلصالح القانوني لألفراد

الدين تسببوا في إفالس وتضرر المصرف.

المبدأ  _13الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب
يجب أن يكون مؤمن الوديعة جزء من إطار العمل داخل شبكة األمن المالي التي تقدم االكتشاف المبكر
والتدخل فى الوقت المناسب فى المصارف المتعثرة  ،عمى أن يوفر اإلطار العام لمتدخل قبل أن يصبح

البنك غير قادر عمى االستمرار  ،وذلك لحماية المودعين والمساىمة في االستقرار المالي.

المبدأ  _14فشل عممية الحل

يجب أن يمكن نظام حل اإلفالس الفعال مؤمن الوديعة من تقديم الحماية لممودعين والمساىمة في

االستجرار المالي  ،ويجب أن يشمل إطار العمل القانوني عمى نظام حل خاص .

المبدأ  _15تعويض المودعين

يجب ان تسترد منظومة تامين الوديعة األموال المؤمنة لممودعين في الحال  ،من اجل اإلسيام في
االستقرار المالي  .ويجب ان يكون ىنالك إحداث واضح وحاسم الستعادة أموال المودعين المؤمنين

المبدأ  _16المبالغ المستردة

مؤمن الوديعة وفق القانون لو الحق في استعادة مطالباتو وفقاً لمتسمسل اليرمي لمدائن القانوني.
***
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