معيـار تغطية السيولة
قرر بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ  2014 /12/23بشأن معيـار تغطية السيولة (" )"LCRللبنوك اإلسالمية ،في سبيل تعزيز
قدرة البنوك على إدارة مخاطر السيييولة لدي ا عن طريا التأكد أن لدي ا أصييول سيياعلة عالية الجودة كافية لمواج ة سيييناريوتات الطييغط ال امة
لمدة شييي ر كامل وكحـيييييييييد أدنى  ،يجب أن يعزز تذا المخزون من األصيييول السييياعلة لتمكين البنك من ممارسييية أعمال ا لمدة  30يوما في ظل
ظروف سيناريوتات الطغط فيما يلي طريقة احتساب معيار تغطية السيولة (كنسبة معوية):
مخزون األصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك االسالمية
(صافي التدفقات النقدية الصادرة على مدار الثالثين يوم التاليين)

حوكمة ادارة وتمويل مخاطر السيولة
يتم توجيه ادارة سيولة البنك عن طريا سياسة ادارة االصول والخصوم التي يتم مراجعت ا بشكل دوري واعتمادتا من مجلس االدارة كما تتناول
سياسة ادارة االصول والخصوم االتداف الرعيسية واالدوار والمسؤوليات والعمليات ذات العالقة بإدارة مخاطر السيولة وتتطرق بشكل خاص
الى السياسات التي تحدد المعايير الخاصة بمخاطر السيولة وتقوم ايطا ً بقياس ا ومراقبت ا وفقا ً للمتطلبات الرقابية والحدود الداخلية وتقوم كل من
لجنة االصول والخصوم ولجنة مجلس االدارة للمخاطر باألشراف على م ام ادارة مخاطر السيولة كما تقوم لجنة االصول والخصوم دوريا ً
بمراجعة اوطاع السيولة وتقديم توصيات ا بشأن حدود السيولة المست دفة بشكل فورى من حيث مالمح االستحقاق  /عدم التطابا وتقوم لجنة
مجلس االدارة للمخاطر بالمراجعة الدورية للتأكد من مدى االلتزام بحدود المتطلبات الرقابية والداخلية مع معدالت السيولة والحدود المعتمدة
يتم قياس مخاطر السيولة بشكل أساسي باستخدام سلم االستحقاقات ويقوم البنك بإدارة فجوات السيولة طمن الحدود المعتمدة وذلك باإلطافة الى
نسيب السييولة المقبولة  ،معيار تغطية السييولة (  )LCRومعيار صيافى التمويل المسيتقر)  (NSFRكما يقوم البنك دوريا ً بمتابعة الوداعع المتعددة
وحدود التركزات التمويلية لطمان التنويع األفطل للتمويل تذا ويخطع كل من سلم االستحقاقات وعدم مواءمة تواريخ االستحقاق ذات العالقة
الختبارات الطييغط التي يقوم ب ا البنك دوريا ً ويتم مراقبة فجوات السيييولة بشييكل يومي م مرة اخرى بشييكل شيي ري عن طريا لجنة االصييول
والخصييوم وللحد من مخاطر السيييولة يتم مراقبة التركزات التمويلية بصييورة مسييتمرة ويتم مراعام تنويع مصييادر التمويل ومصييادر االصييول
طويلة االمد

تحليل نتائج الربع المنتهى  30يونيو 2020
وفقا ً لتعليمات بنك الكويت المركزي يجب أن تحافظ البنوك على نسبة تغطية للسيولة أعلى من  %100اعتبارا ً من  1يناير 2019ونظرا للوطع
الحالي الخاص بفيروس كورونا ” “COVID-19والتعليمات المعدلة بتاريخ  2ابريل  2020للحفاظ على النسبة لتكون أعلى من  ٪80وذلك
حتى ن اية عام  ،2020وقد قام البنك بااللتزام ب ذم النسب المعدلة في كافة ايام الربع سنة
وقد بلغ متوسط معيار تغطية السيولة (لكافة العمالت لدى البنك) خالل الربع سنة عند  % 124.31وتتكون االصول الساعلة عالية الجودة بشكل
أساسي من اصول المستوى االول والتي تم ل النقدية واالحتياطات وارصدة البنك لدى بنك الكويت المركزي وبالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة
فأن ا تتكون اساسا ً من التمويالت الغير مطمونة لعمالء التجزعة وعمليات االقتراض بين البنوك ،اما اوزان محفظة التمويالت الغير مطمونة
لعمالء التجزعة فتشكل نسبة  % 70من أجمالي اوزان التدفقات النقدية الخارجة بينما تساتم قيمة اوزان وداعع التجزعة (التي تتطمن الوداعع من
عمالء المشروعات الصغيرة) بنسبة  %18من اجمالي اوزان التدفقات النقدية الخارجة وجدير بالذكران االصول الساعلة عالية الجودة ال ابتة
بصورة وداعع بنك الكويت المركزي تم ل المحرك الرعيسي لألصول الساعلة عالية الجودة خالل فترة التقرير
ان متوسط معيار تغطية السيولة (لكافة العمالت) قد انخفض خالل الربع سنة الحالي الى  %124.31من  %155.54في الربع السابا

تذا ويوطح الجدول التالي المعدل المتوسط (البسيط) عن الربع المنت ى في  2020/06/30لكافة ايام العمل خالل فترة التقرير:

القيمة باأللف دينار كويتي

البيــان

رقم مسلسل

األصول السائلة عالية الجودة
1
إجمالي األصول الساعلة عالية الجودة (قبل التعديـالت)
التدفقات النقدية الخارجـة
2
وداعع التجزعـة والمشروعات الصغيرة
* الوداعع المستقـرة
3
* الوداعع األقل استقـرارا ً
4
الوداعع وحسابات االست مار واألصول األخرى المطمونة من غير عمـالء التجزعـة باست ناء وداعع عمالء
5
المشروعات الصغيرة
* الوداعع التشغيلية
6
* الوداعع غير التشغيلية (االلتزامات األخرى غير المطمونة)
7
8
االلتـزامات المطمونة
9
التدفقات النقدية الخارجـة األخرى وتتطمن:
* الناشعـة عن عقـود التحوط وفقا ألحكام الشريعة االسالمية
10
* الناشعـة عن الصكوك المدعومة باألصول وأدوات التمويل الم يكلة األخرى
11
* خطـوط االعتمـان والسيولة الملزمة األخرى
12
13
التزامات التمويل المستقبليـة المحتملة األخرى
14
التدفقات النقدية التعاقدية االخرى – خارجـة
إجمالي التدفقات النقدية الخارجـة
15
التدفقات النقدية الداخلـة
16
معامالت التمويل المطمونـة
17
التدفقات النقدية الداخلـة الناتجـة عن عمليـات التمويـل المنتظمة (وفقا لألطراف المقابلـة)
18
التدفقات النقدية الناتجة األخرى
إجمالي التدفقات النقدية الداخلـة
19
معيـار تغطية السيولة
20
21
22

إجمالي األصول الساعلة عالية الجودة (بعد التسويات)
صافي التدفقات النقدية الخارجـة
معيـار تغطية السيولة

** المعدل المتوسط البسيط لكافة أيام العمل خالل فترة التقرير

القيمة قبل تطبيق
معدالت التدفق
(المتوسط)
**

القيمة بعد تطبيق
معدالت التدفق
(المتوسط)
**
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إجمالي القيمة التي تم
تسويتها
234,166
188,370
124.31%

