
 
  
  
  
 

  تغطية السيولة معيـار 
  

ـار تغطية السيولة ("بشأن  2014 /23/12في اجتماعه المنعقد بتاريخ المركزي بنك الكويت قرر  ") للبنوك اإلسالمية، في سبيل تعزيز LCRمعي
يولة لديها عن طريق التأكد  ائلة عالية الجودة ن لديها أقدرة البنوك على إدارة مخاطر الس ول س غط الهامة  أص يناريوهات الض كافية لمواجهة س

هر كامل.  لمدة د أدنى ش ائلة مخزون ال  يعزز هذا، يجب أن وكحـ ول الس ة أعمالها لمدة  لبنكتمكين المن األص يوما في ظل  30من ممارس
  ة (كنسبة مئوية):يولظروف سيناريوهات الضغط. فيما يلي طريقة احتساب معيار تغطية الس

  
 

 مخزون األصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك االسالمية

 على مدار الثالثين يوم التاليين) الصادرة (صافي التدفقات النقدية 

 

 حوكمة ادارة وتمويل مخاطر السيولة

كما تتناول  .تمادها من مجلس االدارةواعبشكل دوري مراجعتها يتم توجيه ادارة سيولة البنك عن طريق سياسة ادارة االصول والخصوم التي يتم 
السيولة وتتطرق بشكل خاص سياسة ادارة االصول والخصوم االهداف الرئيسية واالدوار والمسؤوليات والعمليات ذات العالقة بإدارة مخاطر 

ن وتقوم كل م . الى السياسات التي تحدد المعايير الخاصة بمخاطر السيولة وتقوم ايضاً بقياسها ومراقبتها وفقاً للمتطلبات الرقابية والحدود الداخلية
م لجنة االصول والخصوم دورياً لجنة االصول والخصوم ولجنة مجلس االدارة للمخاطر باألشراف على مهام ادارة مخاطر السيولة كما تقو

بمراجعة اوضاع السيولة وتقديم توصياتها بشأن حدود السيولة المستهدفة بشكل فورى من حيث مالمح االستحقاق / عدم التطابق وتقوم لجنة 
الت السيولة والحدود المعتمدة .بالمراجعة الدورية للتأكد من مدى االلتزام بحدود المتطلبات الرقابية والداخلية مع معدمجلس االدارة للمخاطر   

لى ا يتم قياس مخاطر السيولة بشكل أساسي باستخدام سلم االستحقاقات ويقوم البنك بإدارة فجوات السيولة ضمن الحدود المعتمدة وذلك باإلضافة
يولة المقبولة  يولة (نسب الس تقر LCR، معيار تغطية الس البنك دورياً بمتابعة الودائع المتعددة  كما يقوم.  NSFR) () ومعيار صافى التمويل المس

ة قوحدود التركزات التمويلية لضمان التنويع األفضل للتمويل .هذا ويخضع كل من سلم االستحقاقات وعدم مواءمة تواريخ االستحقاق ذات العال
كل يومي ثم مرة اخر يولة بش غط التي يقوم بها البنك دورياً ويتم مراقبة فجوات الس ول الختبارات الض هري عن طريق لجنة االص كل ش ى بش

ول  ادر االص ادر التمويل ومص تمرة ويتم مراعاه تنويع مص ورة مس يولة  يتم مراقبة التركزات التمويلية بص وم . وللحد من مخاطر الس والخص
  طويلة االمد.

 

 

  1202 مارس 13تحليل نتائج الربع المنتهى 

ونظرا للوضع  2019يناير 1اعتباراً من  %100وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي يجب أن تحافظ البنوك على نسبة تغطية للسيولة أعلى من 

للحفاظ  2021فبراير  16و تم تمديدها بتاريخ  2020ابريل  2المعدلة بتاريخ التعليمات و ”COVID‐19“الحالي الخاص بفيروس كورونا 

  في كافة ايام الربع سنة.النسب المعدلة وقد قام البنك بااللتزام بهذه ،  ٪80 لتكون أعلى منعلى النسبة 

وتتكون االصول السائلة عالية الجودة بشكل  %105.78 سنة عندخالل الربع ) لسيولة (لكافة العمالت لدى البنكوقد بلغ متوسط معيار تغطية ا
ة الخارجة وبالنسبة للتدفقات النقدي .دة البنك لدى بنك الكويت المركزيقدية واالحتياطات وارصأساسي من اصول المستوى االول والتي تمثل الن

ضمونة ير ممحفظة التمويالت الغ اوزان، اما بين البنوكفأنها تتكون اساساً من التمويالت الغير مضمونة لعمالء التجزئة وعمليات االقتراض 
من  دائعالتي تتضمن الوودائع التجزئة ( اوزان قيمةالتدفقات النقدية الخارجة بينما تساهم  اوزانمن أجمالي  %76نسبة فتشكل لعمالء التجزئة 

التدفقات النقدية الخارجة. وجدير بالذكران االصول السائلة عالية الجودة الثابتة  اوزانمن اجمالي  %14 بنسبة) عمالء المشروعات الصغيرة
  لمحرك الرئيسي لألصول السائلة عالية الجودة خالل فترة التقرير.بصورة ودائع بنك الكويت المركزي تمثل ا

  .الربع السابق في   126.40% من %105.78 الى الحالي خالل الربع سنة انخفضقد  العمالت)ان متوسط معيار تغطية السيولة (لكافة 

  

  



 
  :فة ايام العمل خالل فترة التقريرلكا 31/03/2021 فيهذا ويوضح الجدول التالي المعدل المتوسط (البسيط) عن الربع المنتهى 

   
 

 القيمة باأللف دينار كويتي 

 البيــانرقم مسلسل

القيمة قبل تطبيق 
معدالت التدفق 

  (المتوسط)
** 

القيمة بعد تطبيق 
  معدالت التدفق

 (المتوسط)  
** 

   األصول السائلة عالية الجودة

 271,360  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة (قبل التعديـالت)  1

   التدفقات النقدية الخارجـة

 594,912 96,572ودائع التجزئـة والمشروعات الصغيرة 2

 ‐ ‐ الودائع المستقـرة * 3

 594,912 96,572 الودائع األقل استقـرارا ً * 4

5 
الودائع وحسابات االستثمار واألصول األخرى المضمونة من غير عمـالء التجزئـة باستثناء ودائع عمالء 

 المشروعات الصغيرة 
879,031 534,629 

 ‐ ‐ الودائع التشغيلية  * 6

 879,031 534,629 اللتزامات األخرى غير المضمونةالودائع غير التشغيلية (ا * 7

 ‐  االلتـزامات المضمونة 8

 506,222 58,032التدفقات النقدية الخارجـة األخرى وتتضمن:  9

 ‐ ‐ الناشئـة عن عقـود التحوط وفقا ألحكام الشريعة االسالمية   * 10

 ‐ ‐ الناشئـة عن الصكوك المدعومة باألصول وأدوات التمويل المهيكلة األخرى  * 11

 506,222 58,032 خطـوط االئتمـان والسيولة الملزمة األخرى  * 12

 286,065 14,303 التزامات التمويل المستقبليـة المحتملة األخرى  13

 ‐ ‐خارجـة –التدفقات النقدية التعاقدية االخرى  14

 703,537  إجمالي التدفقات النقدية الخارجـة 15

   التدفقات النقدية الداخلـة

 ‐ ‐معامالت التمويل المضمونـة  16

 545,595 447,038(وفقا لألطراف المقابلـة) عن عمليـات التمويـل المنتظمةالتدفقات النقدية الداخلـة الناتجـة  17

 ‐ ‐التدفقات النقدية الناتجة األخرى  18

 545,595 447,038 إجمالي التدفقات النقدية الداخلـة 19

إجمالي القيمة التي تم   معيـار تغطية السيولة 
 تسويتها

 271,360 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة (بعد التسويات)  20

 256,525 صافي التدفقات النقدية الخارجـة 21

 %105.78  معيـار تغطية السيولة  22

    المتوسط البسيط لكافة أيام العمل خالل فترة التقريرالمعدل   ** 
  

 


