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يف اعقــاب االزمــة املاليــة العامليــة يف العــام 2008 تزايــد االهتمــام لــدى ســلطة 
النقــد الفلســطينية لضــرورة وجــود نظــام لضمــان الودائــع فعــال يف فلســطني، 
يســاهم يف اســتقرار النظــام املالــي واملصــريف، حيــث باشــرت ســلطة النقــد 
ومنــذ العــام 2009 بكافــة اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق متطلبــات إنشــاء نظــام 
ضمــان الودائــع يف فلســطني، وتكللــت جهودهــا يف منتصــف العــام 2013 بإنشــاء 
املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع والتــي تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة 
واألهليــة القانونيــة واالســتقالل املالــي واإلداري، بهــدف حمايــة أمــوال املوِدعــني 
للثقــة باجلهــاز املصــريف  يف البنــوك األعضــاء وتشــجيعاً لالدخــار وتعزيــزاً 

الفلســطيني.

تعتبــر الودائــع يف القطــاع املصــريف مضمونــة مــن قبــل احلكومــات وهــذا النــوع 
مــن الضمــان يســمى ضمــان ضمنــي، والــذي ال يحــدد اليــة الســداد وســقوف 
التعويــض وفتــره التعويــض، ومــن هنــا ادركــت احلكومــات والبنــوك املركزيــة 
ــذي  ــح وال ــى الضمــان الصري ــي ال ــة التحــول مــن الضمــان الضمن ــدول أهمي لل
يحــدد ســقف التعويــض واولويــة التعويــض وفتــره التعويــض مــن خــالل اصــدار 
قوانــني وتشــريعات وتعليمــات تهــدف إلــى حمايــة أمــوال املوِدعــني “خاصــة 
املالــي وتنشــيط االدخــار  الصغــار منهــم” واملســاهمة يف تعزيــز االســتقرار 
والنمــو االقتصــادي، باإلضافــة الــى حتميــل البنــوك تكاليــف تعثرهــا بــدال مــن 

ــى دافعــي الضرائــب. ــل ذلــك ال حتمي

مقدمة:



أُنشــئت املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع مبوجــب أحــكام القــرار بقانــون 
رقم )7( لســنة 2013 كمؤسســة تتمتع بالشــخصية االعتبارية واألهلية القانونية 
البنــوك  يف  املوِدعــني  أمــوال  حمايــة  بهــدف  واإلداري،  املالــي  واالســتقالل 

األعضــاء وتشــجيعاً لالدخــار وتعزيــزاً للثقــة باجلهــاز املصــريف الفلســطيني.

تتمتــع املؤسســة مبوجــب قانونهــا بصالحيــات واســعة متّكنها مــن القيام مبهامها 
كضامــن للودائــع وُمصــٍف للبنــوك، باإلضافــة إلــى الــدور الرقابــي املمنــوح لهــا 

قانونــاً، واملتمثــل يف ضبــط املخاطــر للبنــوك األعضــاء

نشأة املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

الرؤية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

الرسالة للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

االرتقــاء إلــى مســتوى ريــادي يف مجــال ضمــان الودائــع علــى الصعيــد اإلقليمــي 
والدولي.

تعزيــز اســتقرار وســالمة النظــام املصــريف الفلســطيني وتشــجيع االدخــار، 
وتوفيــر احلمايــة ألمــوال املوِدعــني لــدى البنــوك األعضــاء.



تعزيــز الثقــة باجلهــاز املصــريف الفلســطيني واملســاهمة يف احلفــاظ علــى . 1
اســتقراره.

رفع مستوى توعية اجلمهور بنظام ضمان الودائع يف فلسطني.. 2
بنــاء مســتوى مالئــم مــن االحتياطيــات لتأمــني حمايــة حقــوق املوِدعــني لــدى . 3

البنــوك األعضاء.
تعزيز ثقافة إدارة املخاطر لدى القطاع املصريف.. 4
إدارة عمليتي التعويض والتصفية بكفاءة وفعالية.. 5
بنــاء شــبكة عالقــات دوليــة مــع مؤسســات ضمــان الودائــع حــول العالــم مــن . 6

أجــل تعزيــز العالقــات وتبــادل اخلبــرات.

أهداف املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

العضوية يف املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

مهام وصالحيات املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

ــل ســلطة  ــوك املرخصــة مــن قب ــة البن ــة لكاف ــة يف املؤسســة إجباري إن العضوي
النقــد الفلســطينية، ســواء أكانــت بنــوكاً جتاريــة أم إســالمية، ولقــد بلــغ عــدد 
البنــوك األعضــاء واخلاضعــة ألحــكام القانــون 14 بنــكاً يف العــام 2019، منهــا 7 

بنــوك محليــة و7 بنــوك وافــدة.

تتمتــع املؤسســة مبوجــب قانونهــا بصالحيــات واســعة متّكنها مــن القيام مبهامها 
كُمصــٍف للبنــوك وضامــن للودائــع، باإلضافــة إلــى الــدور الرقابــي املمنــوح لهــا 

قانونــاً، واملتمثــل يف ضبــط املخاطــر للبنــوك األعضــاء.



تعتبــر املؤسســة مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013 املصّفــي الوحيــد 
ألي بنــك تقــرر ســلطُة النقــد الفلســطينية تصفيتـَـه.

متتلــك املؤسســة صالحيــَة اتخــاذ جميــع اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة للحفــاظ 
علــى حقــوق املصــرف وإمتــام عمليــة التصفيــة، وحتــل محــل املوِدعــني بالقــدر 
الــذي ســتدفعه مــن ودائعهــم، ويتوجــب عليهــا تثبيــت وتوثيق مــا تدفعه للمودعني 
ــى  ــاز عل ــن حــق االمتي ــذا الدي ــا يف ذمــة املصــرف، ويكــون له ــب له ــن مترت كَدي

ســائر حقــوق املســاهمني والدائنــني اآلخريــن.

التصفية

تعويض املودعني

تعتبــر املؤسســة مســؤولة قانونيــاً عــن تعويــض املوِدعــني لــدى البنــوك األعضــاء 
بعــد نشــر قــرار التصفيــة الصــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية يف الصحــف 
الرســمية، وتلتــزم املؤسســة بتعويــض املوِدعــني حســَب ســقف التعويــض احملــدد.



ــد الصــايف . 1 ــى أســاس توحي ــكل مــوِدع عل ــم احتســاب ســقف التعويــض ل يت
جلميــع ودائعــه املؤّمنــة لــدى العضــو، مبــا يف ذلــك الفوائــد أو العوائــد 
ــدة  ــة هــذا العضــو يف اجلري ــرار تصفي ــخ نشــر ق ــى تاري ــه حت املســتحقة ل

الرســمية.

يكــون ســقف التعويــض بكامــل صــايف قيمــة الودائــع املؤمنــة لــدى العضــو . 2
إذا كانــت مبقــدار عشــرين ألــف دوالر )أو مــا يعادلهــا( أو اقــل، ويكــون 
ســقف التعويــض عشــرين ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا إذا زادت قيمــة صــايف 

الودائــع املؤمنــة عــن ذلــك.

إذا كان للمودع حســاباً مشــتركا مع شــخص آخر يحتســب ســقف التعويض . 3
بينهــم بالتســاوي إذا كانــت حصصهــم يف احلســاب غيــر محــددة، وإذا كانــت 

محددة حتتســب بنســبة حصص كل منهم يف احلســاب.

إذا كان للمــودع حســابات مشــتركة باإلضافــة الــى احلســابات املنفــردة فيتــم . 4
إضافــة صــايف رصيــد احلســاب املنفــرد الــى صــايف نســبة حصتــه مــن 
احلســابات املشــتركة كمــا ورد يف )3( ويتــم احتســاب قيمــة الضمــان علــى 

اجمالــي الرصيــد احملتســب.

آليات التسديد

آجال التسديد

علــى املؤسســة دفــع مبلــغ التعويــض للمودعــني خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن 
تاريــخ تقــدمي مطالباتهــم، ويجــوز للمؤسســة بعــد التنســيق مــع ســلطة النقــد ويف 

حــاالت معينــة متديــد هــذه الفتــرة.



ضبط املخاطر

اسئلة متكررة

حاليــاً يتــم اســتيفاء رســوم االشــتراك مــن املصــارف االعضــاء بنســبة ثابتــه 
%0.2 مــن مجمــوع الودائــع املشــمولة بالضمــان، يف حــني أجــاز قانــون املؤسســة 
ــكل عضــو وفــق  ــد نســبة رســوم اشــتراك تتماشــى مــع درجــة املخاطــر ل حتدي
ــم االتفــاق عليهــا مــع ســلطة النقــد مــا بــني )%0.2 - %0.8( كحــد  معاييــر يت

أقصــى مــن مجمــوع الودائــع املشــمولة بالضمــان.

مــن املتوقــع ان يتــم البــدئ باســتيفاء الرســوم مــن املصــارف األعضــاء اســتنادا 
ــع العــام  ــارا مــن مطل ــى املخاطــر وفــق حــدود النســبة املوضحــة أعــاله اعتب ال
2021 وبالتالــي ميكــن املؤسســة مــن ممارســة دورهــا الرقابــي والوقائــي يف 
إجــراءات  مــن حتديــد  وليمكنهــا  املبكــر  اإلنــذار  املصــريف، مبثابــة  القطــاع 

وسياســات العمــل الكفيلــة مبعاجلــة مواطــن الضعــف والقصــور بالبنــك.

مــاذا لــو كان الشــخص غيــر فلســطيني لكنــه مقيــم يف فلســطني ولــه حســاب 
بنكــي يف أحــد البنــوك العاملــة فيهــا؟

يتمتــع املودعــني باختــالف مــكان اقامتهــم وجنســيتهم بنفــس حقــوق حمايــة 
الودائــع التــي يتمتــع بهــا املواطــن الفلســطيني، طاملــا أن لهــم حســابات يف 

األعضــاء. البنــوك 



ماذا لو كان لشخص ما ودائع يف فروع مختلفة لنفس البنك؟

يتــم التعامــل مــع جميــع الودائــع املودعــة باســم املــودع منفــرداً يف فــروع البنــك 
اخــرى ومشــتركه  واحــدة.  أمــا يف حــال وجــود حســابات  كوديعــة  الواحــد 
باإلضافــة الــى احلســابات املنفــردة يتــم التعامــل معهــا بإضافــة صــايف رصيــد 
حســاباتك املنفــردة الــى صــايف نســبه حصتــك مــن احلســابات املشــتركة ويتــم 
احتســاب قيمــه الضمــان علــى اجمالــي الرصيــد احملتســب وفقــاً للمثــال التالــي:

حصة الرصيدنوع احلساباملودع
احمد

حصة 
الزوجة

حصة 
االبن

  1300013000جارياحمد
  70007000توفيراحمد

 1500075007500توفيراحمد وزوجته
12000400040004000وديعة ألجلاحمد وزوجته وابنه

4700031500115004000 مجموع الودائع
20000115004000  قيمه الضمان

ماذا لو كان لشخص ما عدة حسابات يف بنوك مختلفة؟

ســقف الضمــان الفــوري يعــادل عشــرون ألــف دوالر او مــا يعادلهــا بالعمــالت 
االخــرى لــكل مــودع علــى اســاس توحيــد جميــع ودائعــه املؤمنــة لــدى املصــرف 

الواحد. 
البنــك  دوالر يف  ألــف  مــن عشــرون  أكثــر  الــذي ميتلــك  املــودع  هــو مصيــر  مــا 

املصفــى؟

يتقاضــى املــودع عشــرين ألــف دوالر كتعويــض فــوري )خــالل شــهر مــن تاريــخ 
ــة  ــة التصفي ــد إمتــام عملي ــم تعويضــه بباقــي احلقــوق عن ــى ان يت ــة( عل املطالب

وحســب ســلم األولويــات التــي حددهــا القانــون.



ما سقف تغطية كل مودع؟

حــدد مجلــس إدارة املؤسســة ســقف التغطيــة بعشــرون ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا 
بالعمــالت األخــرى لــكل عميــل يف البنــك الواحد.

هــل يترتــب علــى املــودع أي رســوم تأمــني أو ضمــان لتســتفيد مــن خدمــة الضمــان 
التــي تقدمها املؤسســة؟

ال يترتــب علــى املــودع دفــع أي رســوم لكــي يســتفيد مــن خدمــة التامــني علــى 
ودائعــه.

كيف سيستفيد املودعون من املؤسسة؟

هــذا النظــام يطمئــن املودعــني علــى ســالمة أموالهــم ويضمــن تعويضــك الفــوري 
ــف  ــغ عشــرون أل ــة بحــدود الســقف البال ــرار التصفي ــا يف حــال صــدور ق عنه
دوالر والــذي يغطــي مــا نســبته 94% مــن عــدد املودعــني اخلاضعــني لقانــون 
ــد  ــا عن ــم تغطيته ــي تتجــاوز الســقف احملــدد يت ــغ الت ــاً ان املبال املؤسســة، علم

ــة. ــة وحســب األولوي ــة التصفي إمتــام عملي

من هي املصارف األعضاء يف املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع؟

ــة يف  ــة واإلســالمية العامل ــوك التجاري ــة البن ــى كاف ــون عل تســري احــكام القان
ــد الفلســطينية. ــل ســلطة النق ــن قب فلســطني واملرخصــة م

الفلســطينية لضمــان  أتقــدم بطلــب للمؤسســة  ان  كمــودع  هــل يتوجــب علــَي 
وديعتــي؟ حلمايــة  الودائــع 

ــان  لســت بحاجــة للتقــدم بطلــب او التســجيل يف املؤسســة الفلســطينية لضم
الودائــع مــن اجــل حمايــة اموالــك، إذ تتــم حمايــة وديعتــك تلقائيــاً حســب 

القانــون ودون احلاجــة لدفــع أي رســوم لقــاء ذلــك. 



ما هي عمالت الوديعة التي تضمنها املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع؟

تضمــن املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع جميــع أنــواع الودائــع املشــمولة 
بالضمــان وبجميــع العمــالت املتداولــة يف اجلهــاز املصــريف الفلســطيني بقيمــة 

الســقف احملــدد.

التــي تشــملها ضمانــة املؤسســة الفلســطينية لضمــان  الودائــع  أنــواع  مــا هــي 
الودائــع؟

تضمــن املؤسســة كافــة الودائــع لــدى البنــوك األعضــاء، ســواء للمؤسســات أو 
االفــراد املقيمــني وغيــر املقيمــني وتشــمل:

احلسابات اجلارية حتت الطلب.. 1
حسابات التوفير.. 2
الودائع اآلجلة واخلاضعة إلشعار.. 3
حسابات الودائع املشتركة )العائدة ألكثر من شخص(.. 4

ويستثنى الودائع التالية )الودائع غير املشمولة بالضمان(:
ودائع احلكومة ومؤسساتها.. 1
ودائع سلطة النقد.. 2
ودائــع مــا بــني األعضــاء واملؤسســات املاليــة األخــرى )شــركات التامــني . 3

وإعــادة التأمــني، شــركات اإلقــراض املتخصصــة، شــركات الوســاطة 
ــا. ــة له ــة اخلاضع ــة الرقابي ــة( واملرخصــة مــن اجله املالي

التأمينات النقدية يف حدود رصيد التسهيالت القائمة بضمانها.. 4
ودائع األطراف ذوي الصلة بالعضو وفق أحكام القانون.. 5
ودائــع مدققــي حســابات العضــو و/أو أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية . 6

لديــه.
ودائع االستثمار املقيدة وفق ما يحدده املجلس.. 7



ماذا يحصل ألموالي عند اندماج بنكني؟

عنــد اندمــاج أي بنكــني تبقــى حقــوق املودعــني محفوظــة لــدى البنــك املســتحوذ 
و/أو البنــك اجلديــد النــاجت عــن االندمــاج، وكذلــك يبقــى كامــل رصيــد حســابك 
ــل  ــن قب ــا م ــن عليه ــى مؤم ــع تبق ــع الودائ ــى أن جمي ــد عل ــع التأكي محفوظــاً، م

املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع بقيمــة الســقف احملــدد.

ماذا افعل يف حال تعثر البنك الذي أودع فيه اموالي؟

ــم اإلعــالن يف  ــة حســب الســقف احملــدد، ويت ــر اموالــك وتبقــى مضمون ال تتأث
وســائل اإلعــالم املختلفــة عــن تعثــر أي بنــك ضمــن قــرار التصفيــة الــذي تتخــذه 
الفلســطينية  املؤسســة  وتكــون  القانــون،  الفلســطينية حســب  النقــد  ســلطة 
لضمــان الودائــع هــي املصفــي الوحيــد لهــذا البنــك، بحيــث يتــم اإلعــالن عــن 
آليــة التعويــض وتاريــخ التعويــض للمودعــني، بحيــث ال تتجــاوز فتــرة التعويــض 
عــن 30 يومــا مــن قــرار التصفيــة وفــق القانــون وبطريقــة تضمــن حتقيــق أفضــل 

النتائــج للمودعــني.








