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   :ملخص الدراسة
ن أهمية نظام ضمان الودائع والدور الذي       هدفت هذه الدراسة إلى بيا    

 وما ينتج عنه    ،يقوم به في استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة المصرفية        
 ،من تعزيز للدور االقتصادي والتنموي للمـصارف وزيـادة كفـاءة أدائهـا            

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي وإجـراء              
الزمة واختبار الفرضـيات مـن خـالل البرنـامج          المعالجات االحصائية ال  

 حيث كانت أداة الدراسة قائمة استبيان وزعت على أفراد          ،)spss(االحصائي  
عينة الدراسة في كال من المصرف المركزي والمصارف التجارية العاملة في         

 وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن نظام           ،مدينة طرابلس 
سيكون له تأثير إيجابي على درجة الثقة في الجهاز المصرفي          ضمان الودائع   

 وأن نظام ضمان الودائع يزيد من درجة استقرار الودائع وجذب المزيد  ،الليبي
 فضال عـن دوره فـي طمأنـة         ،من المدخرات في الجهاز المصرفي الليبي     

 وتوصلت  ،المودعين وعدم قيامهم بسحب ودائعهم في حاالت حدوث األزمات        
لدراسة أيضا إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمـل علـى            هذه ا 

تطوير التشريعات واألنظمة الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات          
 وزيادة جهود االرتقاء بأنظمة البنية التحتية للقطاع المالي         ،المالية والمصرفية 

  .والمصرفي
                                                 

  جامعة المرقب -كلية االقتصاد والتجارة-حاضر بقسم التمويل والمصارف م -∗
abdumelad@elemergib.edu.ly 

  جامعة المرقب-كلية االقتصاد والتجارة-حاضر بقسم التمويل والمصارفم  -∗∗

jumaa_74@yahoo.com  
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  :ةـالمقدم

 التحديات وأهمهـا تحقيـق االسـتقرار        تواجه المصارف التجارية العديد من      
 وهذا الهـدف    ،المصرفي والذي يمثل مرتبة متقدمة بين األهداف االقتصادية والتنموية        

 كمـا   ،يدعم النمو االقتصادي والمنافسة وزيادة الكفاءة المصرفية والفاعلية االقتصادية        
ـ              دعم هـذا   أن معدالت الودائع في الجهاز المصرفي تشكل أحد أهم البنود الالزمـة ل

  .)10، ص2000بسيسو، (االستقرار 
 ومـن  ،فالودائع المصرفية بطبيعتها ديون على المـصارف واجبـة الـسداد       

البديهي أن سالمة النظام النقدي إجماال يقوم على سالمة الودائع وأي خطر يهدد هـذه               
وجود  لذلك ظهرت الحاجة إلى      ،الودائع والثقة فيها يشكل تهديداً مباشراً للنظام النقدي       

نظام لضمان الودائع يعمل على توفير إمكانية تعويض فئات من المودعين أصـحاب             
أنواع معينة من الودائع بنسبة من ودائعهم التي تتعرض للخطر نتيجة تعثر المصرف             

  .)23، ص2006دوري، (وتوقفه عن الدفع 
ويمكن القول أن من أهم أهداف نظام ضمان الودائع هـو حمايـة صـغار                  

والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي وتقليل مخاطر االئتمان وجـذب          المودعين  
المزيد من المدخرات وتعزيز الثقة المصرفية فيه حتى يؤدي دوره بكفاءة في النـشاط              
االقتصادي، حيث أن وجود نظام لضمان الودائع يـساعد علـى حـصر األزمـات               

إلى أنه يساهم في الحد من      المصرفية ويطمئن المودعين على سالمة أموالهم باإلضافة        
نزوح جزء من الودائع المصرفية لألفراد خاصة في المصارف الوطنية الصغيرة إلى            

  .)44، ص2005سلطان، (المصارف األجنبية الكبيرة 
وفي هذا المضمار ولتدعيم شبكة األمان المالي فقد بادرت دول عديدة في العالم               

 ومن تلك الدول على سبيل المثال أمريكـا         ،إلى تأسيس أنظمة لضمان الودائع المصرفية     
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 م لتدير نظـام التـأمين       1934حيث ُأنشأت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع سنة         
 كما أن لبنان كانت الدولة العربية األولـى التـي           ،على الودائع لدى المصارف التجارية    

  .)45، ص2003طيب،  (.م1967أدخلت نظام ضمان الودائع المصرفية سنة 
أما على المستوى المحلي فقد تم إنشاء صندوق لضمان الودائع في بداية شهر               

 م ليتولى الصندوق التأمين على الودائع بالمصارف والمؤسـسات          2010فبراير لسنة   
  .العاملة في الدولة الليبية والمرخص لها بقبول الودائع

  :دراسةمشكلة ال

ألمر الذي يهـدد اسـتمراريته    ا،يواجه القطاع المصرفي العديد من التحديات      
 ومن أهمها تحقيق متطلبات االستقرار المصرفي من خالل زيـادة درجـة             ،في العمل 

 لذلك البد مـن إيجـاد مؤسـسات    ،استقرار الودائع وزيادة ثقة العمالء في المصارف      
 وهذا بالضبط ما تقوم به صناديق ضمان الودائـع          ،تضمن الودائع المصرفية للعمالء   

من المؤسسات التي تساعد في استقطاب وجذب المزيد مـن المـدخرات            والتي تعتبر   
  . وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي

  :جابة على التساؤل التالي في اإلدراسة على ما تقدم تتمثل مشكلة الاستناداً  
كيف يساهم نظام ضمان الودائع في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة             -

 المصرفية؟

  : عن هذا التساؤل األسئلة التاليةويتفرع  
ما هو الدور الذي يقوم به صندوق ضمان الودائع في حماية حقـوق المـودعين                -1

 وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي؟

كيف يمكن زيادة درجة استقرار الودائع وجذب المزيد من المدخرات عن طريـق          -2
 صندوق ضمان الودائع؟
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ن الودائع في زيادة مرونة السياسات االئتمانية       كيف يمكن أن يساهم صندوق ضما      -3
 في المصارف؟

  :دراسةأهمية ال

  : في اآلتيه الدراسةتتمثل أهمية هذ  
كونها تسلط الضوء على نظام ضمان الودائـع فـي           في هذه الدراسة  أهمية   كمنت -1

 .تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي

لقي الضوء على أحد الدعائم األساسية لضمان       ت ا في كونه   الدراسة هتنبع أهمية هذ   -2
ء مهامها من خالل المساهمة في اسـتقرار وتطـوير   نجاح المصارف التجارية في أدا 

 .سياسة استقطاب الودائع األمر الذي يؤدي إلى دعم وتقوية الجهاز المصرفي

حـول أنظمـة ضـمان      تسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة المصرفية في ليبيا           -3
الودائع وبالتالي تقديم المساعدة للباحثين ومتخذي القرار في الدولة في معالجة المشاكل            

 .المتعلقة بموضوع البحث

يعتبر موضوع هذه الدراسة إضافة علمية حقيقية لموضوع نظام ضمان الودائـع             -4
 على الرغم   -انحسب علم الباحث  -وذلك بسبب قلة الدراسات السابقة في البيئة المحلية         

 .من أهميته

  :دراسةأهداف ال

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي  
الوقوف على أهم المالمح والتفاصيل الخاصة بنظم ضمان الودائع والعوامل المـؤثرة             - 1

  .فيه مع توضيح الصورة حول موارد الصندوق وكيفية الحصول عليها وآلية عمله
صندوق ضمان الودائع المصرفية وإبراز أهميته      ذي يقوم به    التعرف على الدور ال    -2

في استقرار الجهاز المصرفي وما ينتج عنه من تعزيز للدور االقتـصادي والتنمـوي       
 .للمصارف وزيادة كفاءة أدائها مما ينعكس باإليجاب على االقتصاد الوطني
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 في تطوير سياسـة اسـتقطاب الودائـع        الودائع    صندوق ضمان  بيان أهمية دور   -3
 . في الجهاز المصرفيز ثقة المودعينتعزيو

  :دراسةفرضيات ال

على ضوء ما تم طرحه من تساؤالت حول موضوع الدراسة يمكـن تحديـد             
  :الفرضيات التالية

وجود نظام ضمان الودائع يساهم في حماية حقوق المودعين ويزيد مـن درجـة               -1
 .الثقة في الجهاز المصرفي

جابياً على درجة اسـتقرار الودائـع وجـذب         وجود نظام ضمان الودائع سيؤثر إي      -2
 .المزيد من المدخرات إلى الجهاز المصرفي

إنشاء نظام ضمان الودائع يساهم في زيادة مرونة السياسات االئتمانية في الجهاز             -3
 .المصرفي

  :دراسة اليةمنهج

سعى إلى تحقيقها فقد تـم اسـتخدام   ت واألهداف التي   دراسةبناء على طبيعة ال     
الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجـد فـي الواقـع              المنهج  

ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا، كما ال يكتفي هذا المـنهج               
عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة بل يتعداه إلـى التحليـل والـربط والتفـسير               

  معرفة عن الموضوع للوصول إلى استنتاجات يزيد بها رصيد ال
  :وقد تم استخدم مصدرين أساسين للمعلومات  

 لتغطية اإلطار النظري للبحث تم استخدام مـصادر البيانـات           :المصادر الثانوية  -1
 والـدوريات   ،الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة         

 .دراسةناولت موضوع الوالمقاالت، واألبحاث والدراسات السابقة التي ت
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 فقـد تـم جمـع    دراسـة  لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع ال   :المصادر األولية  -2
، والتـي صـممت     دراسـة البيانات األولية من خالل استمارة استبيان كأداة رئيسية لل        

 .دراسةخصيصا لهذا الغرض، ووزعت على عينة ال

  :دراسةمجتمع ال

 يتكون من المـوظفين     دراسة فإن مجتمع ال   ا وأهدافه دراسةبناء على مشكلة ال     
 في الجهاز المصرفي والذين يتولون مناصب قيادية وإشرافية تـؤهلهم مـن             العاملين

إبداء الرأي واإلجابة على أسئلة االستبيان وذلك في كل مـن المـصرف المركـزي               
مع  وبناء عليه فقد بلغ عدد أفراد مجت       ،والمصارف التجارية العاملة في مدينة طرابلس     

  .موظفاً) 75(الدراسة 
  :دراسةعينة ال

نظراً لمحدودية عدد أفراد مجتمع الدراسة تم االعتماد على أسلوب الحـصر              
 فقد تم توزيع استمارة االستبيان على جميع أفراد المجتمع حيـث بلـغ عـدد                ،الشامل

استمارة من إجمالي عدد االستمارات الموزعـة والبـالغ         ) 66(االستمارات المستردة   
  .%88استمارة استبيان أي بنسبة ) 75(

  :متغيرات الدراسة

 .إنشاء نظام ضمان الودائع :المتغير التابع -1

 : هي:المتغيرات المستقلة -2

 .حماية حقوق المودعين وزيادة درجة الثقة في الجهاز المصرفي. 1

زيادة درجة استقرار الودائع وجذب المزيد من المدخرات فـي الجهـاز            . 2
 .المصرفي

 .زيادة مرونة السياسات االئتمانية في الجهاز المصرفي .3
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  :الدراسات السابقة

  :بعنوان) Mass and Talley )1990 دراسة -1
"Deposit Insurance in Developing Countries" 

تناولت هذه الدراسة موضوع تأمين الودائع وعالقته باالستقرار المـصرفي فـي           
سباب المؤدية إليها، وكذلك تعرضت إلى كل من نظم         الدول النامية، من ثم تطرقت إلى األ      

التأمين الصريح ونظم التأمين الضمني ومميزات وعيوب كل منهمـا، وبينـت الدراسـة              
  .بعض الجوانب التي يجب االهتمام بها عند الرغبة في تصميم نظام لضمان الودائع

نـشاء  وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك توجه حقيقي لدى الدول النامية إل             
نظم لضمان الودائع، وتوصلت أيضا إلى أنه ال يوجد نظاما معينـا لتـأمين الودائـع                
أفضل من غيره لكي يعتمد ويتبع في دولة معينة وإنما يتوقف ذلك على الظروف التي               
تنفرد بها كل دولة، كما توصلت هذه الدراسة أيضا إلى ضرورة االعتراف بأن نظـم               

لرقابة الحكومية الفعالة على المـصارف، إذ أن للرقابـة          ضمان الودائع ليست بديالً ل    
دوراً أساسياً في الكشف عن مشاكل االدارة المصرفية ومشاكل الحـوافظ المـصرفية             
قبل أن يحدث العسر المالي وإلجبار المصارف علـى اتخـاذ التـدابير التـصحيحية               

  .الالزمة
  :بعنوان) Yilmaz, Rasim )2003دراسة  -2

"Bank Runs and Deposit Insurance in Developing Countries: The 

Case of Turkey" 

تناولت هذه الدراسة موضوع األزمة المصرفية األخيرة التي حدثت في تركيا             
حيث تركز عليها كحالة عملية لإلجابة على تساؤالت الدراسة، وفي تم التعرف مـن              

تركيا وتم اختبار الفرضـية     خالل هذه الدراسة على أسباب إفالس وانهيار البنوك في          
القائلة بأن وجود نظام ضمان الودائع كامل التغطية قد يؤثر على الظروف المحيطـة              
بالبنوك التركية وتم تحليل بعض التأثيرات المرتبطة بالمخاطر في البنوك المنهـارة،            
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وقد تم تحليل بعض النسب المالية قبل وبعد تطبيق وتنفيذ نظام ضـمان الودائـع ذو                 
طية الكاملة، وقد أشارت النتائج إلى أن فشل بعض البنوك في تركيا قد جاء مـع                التغ

ظهور نظام ضمان الودائع ذو التغطية الكاملة، وعلى الرغم من أن هذه النتـائج قـد                
أشارت إلى أن نظام ضمان الودائع ذو التغطية الكاملة من الممكن أن ال يكون نافعـاً                

نه ومن خالل نتائج متابعات إحدى الدراسات الـصغيرة         ومناسباً في الدول النامية إال أ     
قيام المودعين بـسحب    (التي أجريت في تركيا مؤخراً عن اإلفالس والذعر المصرفي          

فقد أثبتت أن أي تغيير في حدود التغطية لنظام ضمان الودائع من            ) أموالهم من البنوك  
ار المـودعين   الممكن أن يزيد من مشاكل الذعر المصرفي، وبشكل واضح فإن صـغ           

غير قادرين على التمييز بين البنوك التي تقدر على الوفاء بالتزاماتها والبنـوك غيـر          
القادرة على الوفاء بالتزاماتها خالل فترة محددة، وتوصل الباحث إلى ضرورة وجود            
سقف تغطية لضمان الودائع حتى لو بنسب قليلة وذلك لحماية صغار المودعين وكذلك             

  . انتقال عدوى الذعر المصرفيللحد من تأثيرات
   :بعنوان ،)2009، األعرج(دراسة  -3

  "مدى أهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة األمان المالي"
إلى إلقاء الضوء على مدى أهمية نظام ضمان الودائع في          هدفت هذه الدراسة      

عوامـل  تدعيم شبكة األمان المالي من حيث استعراض المالمح ومبررات اإلنشاء وال          
المؤثرة فيها، والوقوف على أهم المعالم الالزمة لتبني إنشاء نظـم ضـمان الودائـع،       

  .وكذلك استعراض أبعاد شبكة األمان المالي وعالقاتها المترابطة
وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليـل              

تدعيم شبكة األمان المـالي، كمـا       الجوانب المختلفة لنظم ضمان الودائع وأهميتها في        
وقـد  . استخدمت الدراسة قائمة االستبيان كأداة لجمع البيانـات واختبـار فرضـياتها           
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توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن نظام ضمان الودائع له تـأثير               
إيجابي على درجة الثقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني وكذلك على زيـادة درجـة              

ار الودائع حيث أن نظام الودائع سيعمل على الحد من األثر الـسلبي للظـروف               استقر
  .السياسية واألوضاع االقتصادية السائدة في الجهاز المصرفي الفلسطيني

   : بعنوان،) 2011 ، إدريس(دراسة  -4
  "دور صندوق ضمان الودائع في تحسين أداء الجهاز المصرفي"

ة الدور الذي يلعبـه صـندوق ضـمان         تناول الباحث من خالل هذه الدراس       
 .الودائع المصرفية السوداني في تحقيق نوع من االستقرار للجهاز المصرفي السوداني          

وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن األزمات المصرفية في السودان قد             
 أيضاً أن صندوق    ،قلت بصورة ملحوظة بعد إنشاء صندوق ضمان الودائع المصرفية        

ن الودائع يزيد من ثقة المودعين في البنوك في ظل االهتمـام برصـد أحـوال                ضما
  .المصارف من قبل الصندوق

وقدم الباحث مجموعة من التوصيات كان مـن أهمهـا ضـرورة االهتمـام             
بالبحوث العلمية في هذا الموضوع فهو يساعد المصارف في التعامل مـع مخـاطر              

ق المعالجة التي يتبعها صندوق ضـمان        وكذلك يجب تحديث طر    ،االئتمان المصرفي 
  .الودائع السوداني في التعامل مع األزمات المصرفية وإلزام المصارف بإتباعها

  :بعنوان) Yorulmazer, Tanju )2013دراسة  -5
"Essays on Bank Runs, Contagion and Systemic Risk" 

دعين وإمكانية إثارة   تناولت هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة السلوك العام للمو         
 وأوضحت أن البنوك المركزية تلعب دور المقرض األخيـر الـذي            ،الذعر المصرفي 

يمكن أن يخفف من بعض التكاليف المصاحبة للذعر المصرفي ولكنها ال تـستطيع أن              
 وبالتـالي   ،تمنع الذعر المصرفي في البنوك الجيدة في حالة غياب المعلومات األكيدة          
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ة كاملة للمودعين والسماح بنسب محدودة من الذعر المـصرفي          فإن عدم توفير حماي   
  .وسحب الودائع يحقق مصالح المودعين بشكل أفضل على المدى الطويل

 على العوامل المؤثرة علـى مـدى حـدة الـذعر            وقد ركزت الدراسة أيضاً     
المصرفي واقترحت سياسات من الممكن أن تخفف من حدة اإلفـالس وتـؤدي إلـى               

 كمـا   ،بة أصحاب األموال والودائع من سحب أمـوالهم مـن البنـوك           التقليل من رغ  
توصلت الدراسة إلى أن نظام ضمان الودائع حتى لو كان بسقف تغطيـة متـدني أو                

  .محدود فإنه سيساعد في تقليص حدة هذا الذعر
  :بعنوان) Krieg, John Michael )2014دراسة  -6

"Four Essays on Deposit Insurance, Bank Branching and Bank 

Performance (Profitability)" 

تناولت هذه الدراسة اختبار مدى تأثير القيود المفروضة على تفـرع البنـوك        
وكذلك ضمان الودائع وتأثيرها على فشل وربحية البنـوك فـي الواليـات المتحـدة               

 ، حيث تم التطرق إلى نبذة تاريخية عن التفرع المصرفي وضمان الودائـع            ،األمريكية
وبيان أن التشريعات المصممة للحد من التفرع المصرفي الواسع هـي أيـضا تمنـع               
البنوك من التنويع الكافي والمالئم ألصولها وقد كان هذا العامـل بمثابـة المحـرك               
 ،الرئيسي الذي ساهم في تعرض البنوك إلى الفشل واإلخفاق خالل فترة الكساد الكبير            

 باتجاه إيجاد برامج ضمان الودائع والتي       عة قد دفعت  وأن هذا الفشل واإلخفاقات المتتاب    
 وبيان أن نظام تأمين الودائع غيـر        ،كانت معنية بأن تحمي استقرار الجهاز المصرفي      

الجيد قد يكون أحد األسباب في فشل البنوك من حيث أن وجود شبكة األمان المـالي                
ـ      رة بينمـا هـي   ستشجع البنوك لكي تقبل الدخول في أنشطة تنطوي على مخاطر كبي

    .تحتفظ بمستويات متدنية من رأس المال
  



À‹—¾a@Œbè§a@Ša‹Ôn�a@ÕîÔ¥@À@Éöa†ìÛa@æbàš@âbÄã@Šë†@ëNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†N@@†ýîß@å¼‹Ûa‡jÇ&†@@NÝîÔÇ@òÈ» 

 45

  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين أنها تمحـورت حـول مناقـشة               
قضايا مهمة ومحددة ذات عالقة بموضوع نظام ضمان الودائع واألمور المرتبطة بـه          

اً جيدا لالستفادة منها كتجارب سـابقة فـي نفـس           وقد شكلت كل هذه الدراسات أساس     
 وكذلك ساعدت في بناء أداة الدراسة الحالية التي يقوم بها الباحثان والالزمـة              ،المجال

   .لجمع البيانات ومقارنتها مع نتائج تلك الدراسات
هي أنها األولى من نوعهـا      هذه الدراسة عن الدراسات السابقة      وإن ما يميز      

 وذلك في   ،موضوع نظم ضمان الودائع في الجهاز المصرفي الليبي       التي تتعرض إلى    
 وكذلك الظروف البيئية    ،ظل بيئة تتميز بخصوصيتها من حيث هيكلية الجهاز ونوعيته        

 والحاجة إلـى    ،السائدة في ظل المخاطر التي ترتبط بأداء الجهاز المصرفي من ناحية          
ل لالسـتثمار وذلـك لـدعم       طمأنة المودعين والمستثمرين لجذب المزيد من األمـوا       

هذا يظفي على الدراسة الحالية حيويتها لتصبح نقطـة  كل  .االقتصاد الوطني وتطويره  
  .انطالق نحو دراسات الحقة ومستقبلية
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  :مفهوم نظام ضمان الودائع المصرفية
ضت جاء نظام التأمين على الودائع في كثير من الدول أثر أزمات مالية تعر              

 وزادت أهمية نظام ضمان الودائع مـع اتـساع رقعـة            ،لها البنوك على وجه التحديد    
التعامل المصرفي واحتالل الجهاز المصرفي في كل بلد الصدارة في النشاط المـالي             

 عن اعتماد المصارف على الودائع كمـصدر رئيـسي للتمويـل             فضالً ،واالقتصادي
 بأرصدة ضخمة من أموال المودعين بدرجة ال        مقارنة بمواردها الذاتية مما جعلها مدينة     

 ولهذا أصبحت أنظمة ومؤسسات التأمين      ،تتناسب مع حقوق المالكية لدى هذه المصارف      
 ,Thorsten .على الودائع أمرا ال غنى عنه بالنسبة لعمل النظام المـصرفي الحـديث  

2001, p20)(.   ريـق   ويتحدد مفهوم نظام التأمين إلى حماية ودائـع العمـالء عـن ط
تعويضهم كليا أو جزئيا من خالل مساهمات المصارف المشتركة في صندوق التـأمين             
على الودائع إذا ما تعرضت الودائع للخطر نتيجة تعثر المصرف المودعة تلك الودائـع              

  )110، ص 2007أبوسمرة،  (.لديه ويصبح في حالة عسر مالي أو توقفه عن الدفع
  :أهمية نظام ضمان الودائع المصرفية

يسعى صندوق ضمان الودائع المصرفية إلى تحقيق الحماية الكافية للمودعين            
والمساهمة الفعالة في استقرار وسالمة النظام المالي والمصرفي عـن طريـق إدارة             

 لـذلك يحـرص المـصرف       ،وتطوير نظام لضمان الودائع يتمتع بالكفاءة والفعاليـة       
ساعدها على تقليل المخاطر التي     المركزي على تطبيق رقابة شديدة على المصارف لت       

من الممكن أن تتعرض لها ولتدعيم ثقة األفراد بهم مما يشجعهم على إيداع أمـوالهم               
 ، وألن الخسائر التي يتكبدها المصرف يتحملها المودعين ألنه يعمـل بـأموالهم            ،فيها

لذلك دعت الحاجة إلى وجود نظام يضمن ويحمي هذه الودائع من المخاطر التي قـد               
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 ويعيد للمودعين المبالغ التـي خـسروها وخاصـة صـغار            ،عرض لها المصرف  يت
  .)40، ص1990ماس، . (المودعين الذين ال يملكون القدرات المالية أو المعرفية

  :أهداف إنشاء نظم ضمان الودائع المصرفية

إن الهدف الرئيسي لنظام ضمان الودائع هو الحفاظ علـى أصـول صـغار                
 وكذلك تقليل   ، المعنوي المتمثل في ضعف انضباط السوق      المدخرين مع تجنب الخطر   

 وتحديد آليـات رسـمية      ،مخاطر حدوث تهافت من قبل المودعين على سحب الودائع        
 األمـر   ، والمساهمة في حفظ استقرار نظام المـدفوعات       ،لمعالجة المصارف المتعثرة  

 (Blinder, 2008, p10) .الذي يؤدي إلى زيادة االستقرار المالي لهذه المصارف

  :الخصائص الرئيسية ألنظمة ضمان الودائع المصرفية

  :تتمثل الخصائص الرئيسية ألنظمة التأمين على الودائع في العناصر اآلتية  
 أي قـد    ، قد يتكون إدارة الصندوق خاصة أو عامة       :إدارة صندوق ضمان الودائع    -1

تتـولى جهـة    يكون المصرف المركزي مسؤول عن إدارة نظام الودائع أو يمكن أن            
 أو يمكن أن تكون االدارة مشتركة بـين المـصرف           ،خاصة أو اتحاد المصارف ذلك    

  .)35، ص 1999عبداهللا، (.المركزي والمصارف المشتركة في الصندوق
 للمـصارف    غالبا ما يكون في نظام ضمان الودائع إلزامياً        :)االشتراك(العضوية   -2

 بالنسبة للمصارف األجنبية واإلسـالمية       أما ، وقد يكون غير إلزامي    ،التجارية المحلية 
  .)22، ص2007عبدالحميد،  (.غالبا ما يكون اختياريا

 عادة ما يتم التمويل عن طريق مساهمات أو عن طريق أقـساط             :مصادر التمويل  -3
 ويمكن أن تحدد قيم هذه المساهمات       ،سنوية تدفعها المصارف المشتركة في الصندوق     

 قد تكون النسبة بناء على المخاطر المتوقع أن يتعـرض            أو ،عادة بنسبة حجم الودائع   
  .لها المصرف
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 ، يمكن أن يتم ضمان الودائع بالعملة المحلة فقـط         :نوع الودائع التي يتم تعويضها     -4
 كمـا يمكـن أن يـتم        ،وقد يشمل الضمان جميع الودائع بالعملة المحلية واألجنبية معا        

  . تحت مبلغ معين أو الودائع،ضمان ودائع صغار المودعين فقط
 تختلف مبالغ التعويضات من دولة ألخرى وكل نظـم          :)التعويض(حجم التغطية    -5

تأمين الودائع في العالم تضع حدودا لمدى تغطية التأمين وتحدد السقف التـي يمكـن               
  .)20، ص2009طه،  (.تعويضها

  :دور نظام ضمان الودائع في معالجة التعثر المصرفي

قوم به المصارف كمؤسسات وساطة مالية فإنها تتعـرض         في إطار الدور الذي ت      
 وإن تعثرها يؤدي إلى خلق مخاطر نظامية تطـال آثارهـا مختلـف           ،للعديد من المخاطر  

 لذلك تعمل السلطات النقدية الرقابية على وضع النظم واتخاذ الترتيبـات            ،جوانب االقتصاد 
بيعـة الـدور الـذي تلعبـه        التي من شأنها التقليل من تلك المخاطر وآثارها، ويظهـر ط          

  :مؤسسات التأمين على الودائع في تفادي المشكالت المصرفية من خالل
 فرض الضوابط والمعايير الكفيلة بالحيلولة دون الوقوع في أي مـن            :دور وقائي  -1

  .)10، ص2012غندور، (.تلك المشكالت
سعار الفائدة   التدخل عند المشكلة من خالل تقديم القروض الالزمة بأ         :دور عالجي  -2

  . أو وضع المصرف تحت سيطرة المؤسسة أو تعويض المودعين،مدعمة
  :كما يظهر دور نظام التأمين على الودائع في عالج المشكالت من خالل

 .حالة االئتمان الرديء ♦

 .حالة عجز السيولة ♦

 .حالة عدم كفاية رأس المال ♦

 .حالة التركيز في أنشطة المصرف ♦

 .حالة ظهور خسائر ♦
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  :اآلثار السلبية ألنظمة ضمان الودائع

إن أنظمة ضمان الودائع تهدف أصال إلى تعويض المودعين في حالة تعثـر               
 إال أنه يالحظ أن بعض أنظمة الضمان على الودائع تتعـرض إلـى              ،أحد المصارف 

 حيث أنها تقتصر على حماية بعض المودعين        ،بعض المشكالت الناتجة عن األخطار    
 وعلى الرغم مما سبق فمن الممكن أن يترافـق مـع            ،انضباط السوق مما يؤثر على    

تطبيق نظام ضمان الودائع عدد من اآلثار السلبية التي من الممكـن أن تـؤثر علـى                 
 وفيما يلي نذكر بعض هـذه    .استقرار القطاع المصرفي والنظامين المالي واالقتصادي     

  .)55، ص2000حشاد،  (:األخطار كما يلي
 وتتمثل في اآلثار السلبية التي يمكـن أن يحـدثها           :)األخالقية(نوية  المخاطر المع  -1

الضمان في سلوك المودعين ودفعهم إلى قبول مخـاطر إضـافية بـسبب شـعورهم               
  .بالحماية في قراراتهم

 ويقـصد بـذلك أن نظـام        :أثر ضمان الودائع على كفاءة توزيع األصول المالية        -2
 المصارف على الحصول على الودائع بتكلفـة        ضمان الودائع قد يؤدي إلى زيادة قدرة      

 حيث أن المؤسسات المغطاة بنظم تأمين الودائع تتلقى دعما حكوميا على شـكل              ،أقل
ضمانات يسمح لها بجذب ودائع بأسعار فوائد أقل من المستوى المطلوب فـي حـال               

 وتسمح لها كذلك بتحمل مسؤوليات أعلـى مـن المخـاطر دون    ،غياب تأمين الودائع  
 أي كلما زادت التغطية والحماية كلما       ،شية من خسارة مصادر التمويل عبر الودائع      الخ

، 2010هنـدي،    (.يتوقع زيادة االحتفاظ بأصول أكثر مخـاطرة لـدى المـصارف          
  .)20ص
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��	א�א��
	�א�������� �

 سوف يتم التطرق إلى األساليب اإلحصائية التـي         دراسةفي هذا الجزء من ال      
تحليل البيانات المتحصل عليها بواسطة االستبيانات الموزعة       ي   ف سوف يتم استخدامها  

  .وكذلك سوف يتم عرض نتائج التحليل االحصائيدراسة على عينة ال
  :أداة الدراسة

تعتبر أداة الدراسة وسيلة لجمع البيانات لإلجابـة علـى أسـئلة وفرضـيات          
دراسـة  مـن عينـة ال    جمع البيانات   لتم إعداد استمارة استبيان     الدراسة ولتحقيق ذلك    

  :وتتكون هذه االستمارة من قسمين
 دراسـة  وهو عبارة عن المعلومات الشخصية والوظيفية عن عينـة ال          :القسم األول  -
  .) المركز الوظيفي، سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي،الجنس(
عبـارة موزعـة    ) 27( ويتكون من    ،دراسة وهو عبارة عن محاور ال     :القسم الثاني  -

   :محاور) 03(على 
 حماية حقوق المودعين وزيادة درجة الثقة في الجهاز المـصرفي          :المحور األول  ♦

 .عبارات) 09(ويتكون من 

درجة استقرار الودائع وجذب المزيد من المدخرات إلـى الجهـاز            :المحور الثاني  ♦
 .عبارات) 09( ويتكون من المصرفي

 ويتكون من   انية في الجهاز المصرفي   زيادة مرونة السياسات االئتم    :المحور الثالث  ♦
  .عبارات) 09(

وقد تم صياغة القسم الثاني من االستبيان باالعتماد علـى مقيـاس ليكـرت                
  : وفق الدرجات التاليةدراسةالخماسي وذلك لقياس إجابات عينة ال
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  درجات مقياس ليكرت الخماسي) 01(جدول رقم 

  بشدة ير موافقغ  غير موافق  حايدم  موافق  موافق بشدة  التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة

  :دراسةالطرق واألساليب اإلحصائية المستخدمة في ال

 تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم       دراسةمن أجل تحقيق أهداف ال      
 وذلك من أجل تحليل البيانات المتحصل عليها من االسـتبيانات           (SPSS)االجتماعية  

  :م استخدام االختبارات اإلحصائية التالية حيث ت،دراسةالموزعة على عينة ال
 ويـستخدم  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتبـاط بيرسـون    -1

  .الختبار صدق استمارة االستبيان

 ويستخدم لمعرفـة ثبـات محـاور    (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  -2
  .االستبيان

 ويـستخدم   (Means)متوسط الحسابي    وال (Percentage)أسلوب النسب المئوية     -3
 .لدراسةلمعرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منه في وصف عينة ا

 . في حالة عينة واحدةاالشارة الالمعلمياختبار  -4

  :اختباري الصدق والثبات الستمارة االستبيان

  :صدق استمارة االستبيان

 Pearson Correlation)(تم إجراء اختبـار معامـل ارتبـاط بيرسـون       

Coefficient            لقياس صدق استمارة االستبيان وذلك للتأكد من مدى تحقيق األهـداف 
كذلك مدى ارتباط كل محور من محاور        و ،التي تريد استمارة االستبيان الوصول إليها     
يوضـح نتـائج هـذا    ) 02( والجدول رقم .االستبيان بالدرجة الكلية لمحاور االستبيان  

  .االختبار
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  معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االستبيان) 02(جدول رقم 

  محاور االستبيان  ت
معامل 

  رتباطالا
 مستوى الداللة

1  
حماية حقوق المودعين وزيادة درجة 

  الثقة في الجهاز المصرفي
0.84  

0.01  
   دالة إحصائيا

2  
درجة استقرار الودائع وجذب المزيد 
  من المدخرات إلى الجهاز المصرفي

0.76  
0.01   

 ة إحصائيادال

3  
زيادة مرونة السياسات االئتمانية في 

  الجهاز المصرفي
0.72  

0.01   
 دالة إحصائيا

جميـع محـاور دور     أن  ) 02(يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم          
نظام ضمان الودائع في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز الثقـة المـصرفية             

 حيث يتراوح   ،حصائيا مع الدرجة الكلية لالستبيان     قوية ودالة إ    ارتباط تمعامالتتمتع ب 
 وهذا يدل على أن محور تأثير دور نظام ضمان          ،)0.84-0.72(معامل االرتباط بين    

الودائع على حماية حقوق المودعين وزيادة درجة الثقة في الجهاز المصرفي الليبـي             
وتحقق الهدف   تعتبر جميع محاور االستبيان صادقة       أيضاو ،تتمتع بمعامل صدق عالي   

  .الذي وضعت من أجله
  :ثبات استمارة االستبيان

 لقياس ثبات استمارة (Cronbach's Alpha)تم إجراء اختبار ألف كرونباخ   
االستبيان وذلك للتأكد من أن هذا االستبيان سوف يعطي نفس النتـائج إذا تـم إعـادة               

يوضح نتائج  ) 03( والجدول رقم    .توزيعه أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط       
  .هذا االختبار
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  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان) 03(جدول رقم 

  محاور االستبيان  ت
معامل ألفا 

  كرونباخ

  0.90  حماية حقوق المودعين وزيادة درجة الثقة في الجهاز المصرفي  1
  0.68  درجة استقرار الودائع وجذب المزيد من المدخرات إلى الجهاز المصرفي  2
  0.92  زيادة مرونة السياسات االئتمانية في الجهاز المصرفي  3

  0.90  جميع محاور االستبيان

أن قيمـة معامـل ألفـا    ) 03(يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقـم       
 مما يدل على أن     ،)0.90( حيث بلغت     كانت مرتفعة   لجميع محاور االستبيان   كرونباخ

 وبما أن قائمة االستبيان تتكـون مـن ثالثـة           ،فعأداة الدراسة تتمتع بمعامل ثبات مرت     
محاور تقيس دور نظام ضمان الودائع في تحقيق استقرار الجهاز المـصرفي الليبـي              

حمايـة حقـوق    ( فقد بلغ معامل ألفا كرونباخ للمحور األول         ،وتعزيز الثقة المصرفية  
ـ  ،)0.90) (المودعين وزيادة درجة الثقة في الجهاز المصرفي الليبـي         ل ألفـا    ومعام

درجة استقرار الودائع وجذب المزيد مـن المـدخرات إلـى         (كرونباخ للمحور الثاني    
زيادة مرونة  ( ومعامل ألفا كرونباخ للمحور الثالث       ،)0.68) (الجهاز المصرفي الليبي  

 وهذا دليل كافي علـى أن       ،)0.92) (السياسات االئتمانية في الجهاز المصرفي الليبي     
وهذا يجعلنا على ثقة تامة بصحة اسـتمارة         .معامل ثبات عالي  المحاور الثالثة تتمتع ب   

  .االستبيان وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على تساؤالت البحث
  :تحليل البيانات واختبار فرضيات البحث

 المتوسط الحسابي إلجابـات العينـة       الختبار فرضيات البحث فقد تم استخدام       
االشـارة   اختبار    وكذلك ،لدرجة الكلية لالستبيان  على كل فقرة من فقرات االستبيان وا      

يستخدم للتأكد من أن متوسط درجة االجابة قد وصلت إلـى            وهذا االختبار الالمعلمي  
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 وفيمـا   . حسب مقياس ليكرت المستخدم    حايدأم ال وهي تقابل م    ) 3( وهي   حياددرجة ال 
  .راسات السابقةيلي عرض لنتائج هذه االختبارات ومناقشتها ومقارنتها مع نتائج الد

وجود نظام ضمان الودائع يـساهم فـي حمايـة حقـوق             ":اختبار الفرضية األولى   -
  ."المودعين ويزيد من درجة الثقة في الجهاز المصرفي

االشارة الالمعلمي لكـل عبـارة مـن        اختبار  و  المتوسط الحسابي  تم استخدام   
حـسب  ) 3(ي تساوي   عبارات المحور والدرجة الكلية للمحور حول درجة الحياد والت        

  :يوضح نتائج التحليل االحصائي) 04( والجدول رقم .المقياس المستخدم
  نتائج التحليل االحصائي للمحور األول ) 04(جدول رقم 

  "حماية حقوق المودعين وزيادة درجة الثقة في الجهاز المصرفي"

  العبارة  ت
المتوسط 

  الحسابي

األهمية 

%النسبية 
Z test Sig.  

1  
اء نظام ضمان الودائع إلى العمل على التقليل يؤدي إنش

من األثر السلبي للظروف السياسية واألوضاع 
  االقتصادية السائدة على الجهاز المصرفي الليبي

4.1  81.5  6.6-  0.01  

2  
نظام ضمان الودائع يسهم في صياغة وتطبيق أساليب 

  .وقائية الحتواء األزمات قبل وقوعها
3.8  75.5  -5.6 0.01  

3  
ام ضمان الودائع يحد من حدوث حاالت تهافت نظ

  المودعين على سحب ودائعهم من المصارف
4.4  87.3  -7.1 0.01  

4  
نظام ضمان الودائع يعمل على ضمان عدم اتساع أي 

  أزمة مالية
3.7  73.0  -4.7 0.01  

5  
نظام ضمان الودائع يعمل على منع انتقال أي أزمة مالية 

  من مصرف إلى مصرف آخر
3.5  70.3  -3.6 0.01  

6  
يعمل نظام الودائع على التزام المصارف بقاعدة كافية من 

  رؤوس األموال وأنها ضمن التعليمات والحدود المقررة
3.8  76.7  -5.7 0.01  
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  العبارة  ت
المتوسط 

  الحسابي

األهمية 

%النسبية 
Z test Sig.  

7  
وجود نظام ضمان الودائع يعزز الدور الرقابي على 

  الجهاز المصرفي
3.9  78.5  -6.4 0.01  

8  
ار المبكر التي نظام ضمان الودائع يعزز وسائل اإلنذ

  تنذر بقرب وقوع أزمات مالية لدى المصارف
3.6  72.1  -4.9 0.01  

9  
وجود نظام ضمان ودائع وتطبيقه بشكل سليم يؤدي إلى 

  تحسين األداء المصرفي
4.2  83.6  -6.9 0.01  

 0.01  6.6-  76.9  3.8  جميع عبارات المحور األول

 الثالثة التالية كانت مـن      العوامل   يمكن أن نستنتج أن) 04(من الجدول رقم   
حماية حقوق المودعين وزيادة درجة الثقة      أبرز عوامل تأثير نظام ضمان الودائع على        

  : وهذه العوامل مرتبة حسب شدة الموافقة كما يلي. الليبيفي الجهاز المصرفي
 .الحد من تهافت المودعين على سحب ودائعهم من المصارف -1

 .لة التطبيق السليم لنظام ضمان الودائعتحسين األداء المصرفي في حا -2

تقليل األثر السلبي للظروف السياسية واألوضاع االقتصادية السائدة على الجهـاز            -3
 .المصرفي الليبي

 ،4.4(حيث بلغ متوسط اجابات أفراد العينة على العوامل الثالثـة الـسابقة               
حـسب  ) 4الدرجـة   (على التوالي وهي جميعها أعلى من درجة الموافقة         ) 4.1 ،4.2

المقياس المستخدم مما يشير إلى وجود موافقة قوية وجوهرية علـى هـذه العوامـل               
  .باعتبارها انعكاسات جوهرية وإيجابية إلنشاء نظام ضمان الودائع

كما يتضح من نتائج الجدول أيضا أن المتوسط الحـسابي النـسبي لجميـع                
) 0.01(تـساوي   ) .Sig(ليـة   والقيمة االحتما % 76.9عبارات المحور األول يساوي     

 مما يدل علـى     ،α = 0.05لذلك يعتبر المحور األول دال إحصائيا عند مستوى داللة          



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oìíîãì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 56

) 3(أن متوسط درجة اإلجابة لهذا المحور يختلف جوهريا عن درجة الحيـاد وهـي               
 وبناء عليه يتـضح     .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المحور           

وجود نظام ضمان الودائع يـساهم فـي        ة األولى والتي تنص على أن         صحة الفرضي 
  .حماية حقوق المودعين ويزيد من درجة الثقة في الجهاز المصرفي

 والتـي  ،)Yilmaz, Rasim, 2003(وقد اتفقت هذه النتيجة مـع دراسـة     
أشارت إلى ضرورة وجود نظام لضمان الودائع لما له من أثر في الحد من تـأثيرات                

 ،)تهافت المودعين على سحب أموالهم من المصارف      (ال عدوى الذعر المصرفي     انتق
إلى أن إنشاء نظام ضمان الودائـع لـه تـأثير           ) 2009 ،األعرج(كما أشارت دراسة    

إيجابي على درجة الثقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني وكذلك على زيـادة درجـة              
لحد من األثر الـسلبي للظـروف       استقرار الودائع حيث أن نظام الودائع سيعمل على ا        

  .السياسية واألوضاع االقتصادية السائدة في الجهاز المصرفي الفلسطيني
ـ يؤثر إيجاب سوجود نظام ضمان الودائع      ":اختبار الفرضية الثانية   - درجـة   علـى ا  ي 

  ."استقرار الودائع وجذب المزيد من المدخرات إلى الجهاز المصرفي
اإلشارة الالمعلمي لكـل عبـارة مـن        اختبار  و  المتوسط الحسابي  تم استخدام   

حـسب  ) 3(عبارات المحور والدرجة الكلية للمحور حول درجة الحياد والتي تساوي           
  :يوضح نتائج التحليل االحصائي) 05( والجدول رقم .المقياس المستخدم
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  نتائج التحليل االحصائي للمحور الثاني ) 05(جدول رقم 
  "ذب المزيد من المدخرات إلى الجهاز المصرفيدرجة استقرار الودائع وج"

  العبـارة  ت
المتوسط 

  الحسابي

األهمية 

%النسبية 
Z testSig.  

1  
يساهم نظام ضمان الودائع في الحد من األخطار التي تهدد 

  .المودعين في الظروف الحرجة
4.4  88.2  7.2-  0.01  

2  
نظام ضمان الودائع يؤدي إلى إقبال المودعين إليداع 

الهم ادى المصارف وإحجامهم عن إيداعها لدى جهات أمو
  .غير مرخص لها بتلقي الودائع

4.5  89.4  -7.2 0.01  

3  
نظام ضمان الودائع يقلل من التأثير السلبي لمخاطر عجز 

  .السيولة لدى المصارف
3.9  78.8  -6.5 0.01  

4  
وجود نظام ضمان الودائع يساهم في طمأنة المودعين وعدم 

  .ي حاالت حدوث أزماتسحب ودائعهم ف
4.2  83.9  -6.7 0.01  

5  
يساهم نظام ضمان الودائع في تنمية الوعي االدخاري لدى 
العمالء مما ينعكس بدوره على قدرة الجهاز المصرفي على 

  .جذب المزيد من الودائع الجديدة
4.2  84.5  -7.1 0.01  

6  
يؤدي إنشاء نظام ضمان الودائع إلى جذب المزيد من ودائع 

الء المقيمين داخل ليبيا والذين يحتفظون بودائعهم العم
  .ومدخراتهم لدى مصارف خارج ليبيا

4.1  81.2  -6.7 0.01  

7  
وجود نظام ضمان الودائع يحد من المشاكل التي تعيق قدرة 

  .الجهاز المصرفي على جذب المزيد من الودائع
4.1  82.7  -7.1 0.01  

8  
التي تنظم عمل وجود التشريعات والقوانين ذات العالقة 

  .نظام ضمان الودائع تؤدي إلى توفير عامل أمان للمودعين
4.6  91.5  -7.0 0.01  

9  
نظام ضمان الودائع يقلل من درجة المخاطرة المرتبطة 

  .بودائع العمالء إلى أدنى مستوى
3.9  77.6  -6.2 0.01  

 0.01  -7.0  82.8  4.1  ثانيجميع عبارات المحور ال
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العوامل الثالثة التالية كانـت مـن          مكن أن نستنتج أني) 05(من الجدول رقم   
أبرز عوامل تأثير نظام ضمان الودائع على درجة استقرار الودائع وجـذب المزيـد مـن         

  : الليبي، وهذه العوامل مرتبة حسب شدة الموافقة كما يليالجهاز المصرفيالمدخرات إلى 
عمل نظـام ضـمان الودائـع       وجود التشريعات والقوانين ذات العالقة التي تنظم         -1

 .تؤدي إلى توفير عامل أمان للمودعين

نظام ضمان الودائع يؤدي إلى إقبال المودعين إليداع أموالهم لـدى المـصارف              -2
 .وإحجامهم عن إيداعها لدى جهات غير مرخص لها بتلقي ودائع

يساهم نظام ضمان الودائع في الحد من األخطار التـي تهـدد المـودعين فـي                 -3
 .وف الحرجةالظر

حيث بلغ متوسط اجابات أفراد العينة على العوامل الثالثة السابقة أكبر مـن               
حسب المقياس المستخدم مما يشير إلى وجود موافقة قوية         ) 4الدرجة  (درجة الموافقة   

وجوهرية على هذه العوامل باعتبارها انعكاسات جوهرية وإيجابيـة إلنـشاء نظـام             
  .ضمان الودائع

 أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات المحور       ئج الجدول أيضاً  ويتضح من نتا    
) 0.01(تـساوي   ) .Sig( والقيمة االحتمالية    ،%82.8وبوزن نسبي بلغ    ) 4.1(الثاني  

 مما يدل علـى     ،α  =0.05لذلك يعتبر المحور الثاني دال إحصائيا عند مستوى داللة          
) 3(جة الحيـاد وهـي      أن متوسط درجة االجابة لهذا المحور يختلف جوهريا عن در         

 وبناء عليه يتـضح     .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المحور           
ـ وجود نظام ضمان الودائع      :صحة الفرضية الثانية والتي تنص على      ـ يؤثر إيجاب س ا ي

  . درجة استقرار الودائع وجذب المزيد من المدخرات إلى الجهاز المصرفيعلى
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 والتي أشـارت  ،)Yorulmazer, 2013(تيجة مع دراسة وقد اتفقت هذه الن  
إلى أن نظام ضمان الودائع حتى لو كان بسقف تغطية متدني فإنه سيؤدي إلى التقليـل              

  .من رغبة أصحاب األموال والودائع في سحب أموالهم من المصارف
إنشاء نظام ضمان الودائع يـساهم فـي زيـادة مرونـة             ":اختبار الفرضية الثالثة   -

  ."اسات االئتمانية في الجهاز المصرفيالسي
اإلشارة الالمعلمي لكـل عبـارة مـن        اختبار   المتوسط الحسابي و   تم استخدام   

حـسب  ) 3(عبارات المحور والدرجة الكلية للمحور حول درجة الحياد والتي تساوي           
  :يوضح نتائج التحليل االحصائي) 06(والجدول رقم  .المقياس المستخدم

زيادة مرونة السياسات االئتمانية في  "ئج التحليل االحصائي للمحور الثالث نتا) 06(جدول رقم 
  "الجهاز المصرفي 

  العبـــــارة  ت
المتوسط 

  الحسابي

األهمية 

  %النسبية 
Z test Sig.  

1  
يؤدي إنشاء نظام ضمان الودائع إلى زيادة مستوى 

الصالحيات وسقف االئتمان الممنوح لمدراء االئتمان 
  لدى االدارات العامةفي الفروع و

3.3  65.8  2.4-  0.01  

2  
وجود نظام الودائع يشجع المصارف على الدخول 

  في تمويل مشاريع حيوية وبمبالغ كبيرة
3.4  68.8  -3.7 0.01  

3  
وجود نظام الودائع يعطي المصارف مرونة أكبر 
في تقديم تمويل لمختلف القطاعات االقتصادية 

  الرئيسية
3.5  70.9  -4.3 0.01  

4  
نظام ضمان الودائع يعمل على تشجيع المصارف 

  على الدخول في عمليات تمويل طويلة األجل
3.4  68.5  -3.4 0.01  

5  
نظام ضمان الودائع يساهم في وضع ضوابط حول 

  نوعية وحجم االئتمان الممنوح
3.7  74.5  -5.3 0.01  
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  العبـــــارة  ت
المتوسط 

  الحسابي

األهمية 

  %النسبية 
Z test Sig.  

6  
نظام ضمان الودائع يشجع المصارف على منح 

ادية التي تتسم بمخاطر التمويل للقطاعات االقتص
  عالية

3.1  61.5  -0.7 0.5
*  

7  
وجود نظام ضمان الودائع يعمل على تخفيض 

  مخاطر اإلقراض والتمويل
3.9  63.0  -5.9 0.01  

8  
وجود نظام ضمان الودائع يساهم في خفض تكلفة 

  منح التمويل
3.0  59.7  -0.2 0.9

*  

9  
وجود نظام ضمان الودائع يشجع المصارف على 

  ياسات ائتمانية غير متشددةإتباع س
3.2  64.2  -1.6 0.1

*  

 0.01  -3.1  66.9  3.3  ثالثجميع عبارات المحور ال

  α = 0.05غير معنوي إحصائيا عند مستوى داللة * 
العوامل الثالثة التالية كانت مـن       يمكن أن نستنتج أن   ) 06(من الجدول رقم      

 مرونة السياسات االئتمانيـة     أبرز عوامل تأثير نظام ضمان الودائع على درجة زيادة        
  :في الجهاز المصرفي الليبي، وهذه العوامل مرتبة حسب شدة الموافقة كما يلي

  .وجود نظام ضمان الودائع يعمل على تخفيض مخاطر اإلقراض والتمويل -1

نظام ضمان الودائع يساهم في وضع ضوابط حـول نوعيـة وحجـم االئتمـان                -2
 .الممنوح

ع يعطي المصارف مرونة أكبر فـي تقـديم تمويـل لمختلـف             وجود نظام الودائ   -3
 .القطاعات االقتصادية الرئيسية

 ،3.9(حيث بلغ متوسط اجابات أفراد العينة على العوامل الثالثـة الـسابقة               
  .على التوالي وهي تمثل أعلى المتوسطات على فقرات المحور الثالث) 3.5 ،3.7
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 الحسابي لجميع عبارات المحور     ويتضح من نتائج الجدول أيضا أن المتوسط        
تـساوي  ) .Sig( والقيمـة االحتماليـة      ،%66.9وبوزن نسبي بلغ    ) 3.3(الثالث بلغ   

 ممـا   ،α  =0.05لذلك يعتبر المحور الثالث دال إحصائيا عند مستوى داللة          ) 0.01(
يدل على أن متوسط درجة االجابة لهذا المحور يختلف جوهريا عن درجـة الحيـاد               

 وإن  . يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هـذا المحـور             وهذا) 3(وهي  
كانت درجة الموافقة متدنية نسبيا مقارنة مع نتائج آراء أفراد العينة على المحـورين              

إنـشاء نظـام     : وبناء عليه يتضح صحة الفرضية الثالثة والتي تنص علـى          .السابقين
 مـع   .االئتمانية في الجهاز المصرفي   ضمان الودائع يساهم في زيادة مرونة السياسات        

األخذ بعين االعتبار أن هذا التأثير تأثير نسبي حيث أنه لن يتوقع أن يكون هناك أثـر                 
من حيث تكلفة التمويل وكذلك منح التمويل للقطاعات االقتصادية ذات المخاطر العالية            

  .وغيرها من الجوانب المتعلقة بسياسات االئتمان
والتـي  ) Krieg, 2014(لنتيجة فإنها اختلفت مع دراسـة  وفيما يتعلق بهذه ا  

تشير إلى أن وجود نظم ضمان الودائع كأحد مكونات شبكة األمان المـالي ستـشجع               
المصارف لكي تقبل الدخول في أنشطة تمويلية واستثمارية تنطـوي علـى مخـاطر              

  وهو أمر يمكن قبوله في ظل ظروف اقتصادية وسياسـية واجتماعيـة جيـدة              ،كبيرة
   .خالفا للظروف القائمة والمحيطة بالجهاز المصرفي الليبي
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  :النتائج
في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي آلراء أفراد العينة تم التوصل إلى النتـائج               

  :التالية
إن إنشاء نظام الودائع سيكون له تأثير إيجابي على درجـة الثقـة فـي الجهـاز                  -1

 أن نظام ضمان الودائع سيعمل على الحد من األثـر الـسلبي              حيث ،المصرفي الليبي 
 .للظروف السياسية واألوضاع االقتصادية السائدة في الجهاز المصرفي الليبي

إن إنشاء نظام ضمان الودائع يزيد من درجة استقرار الودائع وجذب المزيد مـن               -2
فـي الحـد مـن       حيث أن هذا النظام يساهم       ،المدخرات في الجهاز المصرفي الليبي    

 ويزيد من إقبال المودعين إليداع      ،األخطار التي تهدد المودعين في الظروف الحرجة      
 فضال عن دوره في طمأنة المودعين وعدم قيـامهم بـسحب            ،أموالهم لدى المصارف  

 . كما يعمل على تنمية الوعي االدخاري،ودائعهم في حاالت حدوث أزمات

لى زيادة مرونة السياسات االئتمانيـة فـي        إن إنشاء نظام ضمان الودائع يؤثر ع       -3
 حيث أن إنشاء النظام يؤدي إلى زيادة مـستوى  ،الجهاز المصرفي الليبي بنسبة ضئيلة   

 كما يشجع المصارف علـى الـدخول فـي          ،سقف االئتمان الممنوح لمديري االئتمان    
 . وكذلك الدخول في عمليات منح تمويل طويل األجل،تمويل مشاريع بمبالغ كبيرة

يعمل نظام ضمان الودائع على عدم اتساع أي أزمة مالية ومنـع انتقالهـا مـن                 -4
 فضال عن دوره في ضمان التزام المصارف بقاعـدة كافيـة مـن    ،مصرف إلى آخر  
ادة الثقة في    ويكون له األثر الكبير على زي      ، مما يعزز الدور الرقابي    ،رؤوس األموال 

  .الجهاز المصرفي الليبي
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  :التوصيات

    على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الميدانية والتحليـل            بناء
  :اإلحصائي يمكن التوصية باآلتي

زيادة الوعي بدور مؤسسات ضمان الودائـع المـصرفية فـي حمايـة حقـوق                -1
 والذي يؤدي بدوره لدخول الشرائح الضعيفة والمتوسطة الدخل في السوق           ،المودعين
ة فعالية وكفاءة الجهـاز المـصرفي فـي معـدالت النمـو              ومن ثم زياد   ،المصرفية

 .االقتصادي والتنمية المستدامة

العمل على تطوير التشريعات واألنظمة الرقابية واإلشرافية التي تـساعد علـى             -2
تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وزيادة جهود االرتقاء بأنظمة البنية التحتية           

 .لمصرفيالسليمة للقطاع المالي وا

يجب أن يلعب صندوق ضمان الودائع وبالتنسيق مع المـصرف المركـزي دورا            -3
 بهـدف تعزيـز االسـتقرار للجهـاز        ،مهما في نشر الوعي المصرفي بين المودعين      

 وذلك في إطار مسؤوليته كسلطة إشرافية ورقابية لتأمين وحمايـة حقـوق      ،المصرفي
 .المودعين

تظم المسؤولين في المـصرف المركـزي       ضرورة العمل على عقد ورش عمل        -4
والمصارف التجارية في ليبيا وذلك بهدف وضع االطار الالزم إلنشاء وتطوير النظام            

    .المطلوب وتوضيح معالمه والركائز التي يقوم عليها
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  : المراجع العربية:أوال
  :الكتب -أ

عربية، القاهرة، دار العرب    ، أضواء على االقتصاديات ال    )2000(بسيسو، عدنان،    -1
  .للبستاني

، البنوك المركزيـة والـسياسات النقديـة، عمـان، دار           )2006(دوري، زكريا،    -2
  .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

   . دار الجامعة الجديدة،، إدارة البنوك، القاهرة)2005(سلطان، محمد سعيد أنور  -3
 منهج نقدي ومصرفي، عمان، دار      :لبنوك، النقود وا  )1999(عبداهللا، عقيل جاسم،     -4

  .1الحامد للنشر والتوزيع، ط
 التجـارب   :، أنظمة التأمين على الودائع وحماية المودعين      )2000(حشاد، نبيل،    -5

  .والدروس المستفادة، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية
  .لفكر الجامعي، عمليات البنوك، االسكندرية، دار ا)2009(طه، مصطفى كامل،  -6
 عملياتها وإدارتهـا، القـاهرة،      :، البنوك الشاملة  )2007(عبدالحميد، عبدالمطلب،    -7

  .الدار الجامعية
  :الدوريات والمجالت العلمية -ب

، صندوق ضمان الودائع المصرفية، بنك السودان، مجلة        )2003(طيب، مصباح،    -1
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