
 
 
 
 

 

 تغطية السيولة معيـار 
 

ـار تغطية السيولة )"بشأن  2014 /23/12في اجتماعه المنعقد بتاريخ المركزي بنك الكويت قرر  "( للبنوك اإلسالمية، في سبيل تعزيز LCRمعي

كافية لمواج ة سيييناريوتات الطييغط ال امة  أصييول سيياعلة عالية الجودة ن لدي ا أقدرة البنوك على إدارة مخاطر السيييولة لدي ا عن طريا التأكد 
يوما في ظل  30من ممارسييية أعمال ا لمدة  لبنكتمكين المن األصيييول السييياعلة مخزون ال  يعزز تذا، يجب أن وكحـيييييييييد أدنى شييي ر كامل   لمدة

 ة )كنسبة معوية(:يولظروف سيناريوتات الطغط  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   تمادتا من مجلس االدارةواعبشكل دوري مراجعت ا يتم توجيه ادارة سيولة البنك عن طريا سياسة ادارة االصول والخصوم التي يتم 

السيولة وتتطرق بشكل خاص سياسة ادارة االصول والخصوم االتداف الرعيسية واالدوار والمسؤوليات والعمليات ذات العالقة بإدارة مخاطر 

ن وتقوم كل م   الى السياسات التي تحدد المعايير الخاصة بمخاطر السيولة وتقوم ايطاً بقياس ا ومراقبت ا وفقاً للمتطلبات الرقابية والحدود الداخلية

م لجنة االصول والخصوم دورياً لجنة االصول والخصوم ولجنة مجلس االدارة للمخاطر باألشراف على م ام ادارة مخاطر السيولة كما تقو

بمراجعة اوطاع السيولة وتقديم توصيات ا بشأن حدود السيولة المست دفة بشكل فورى من حيث مالمح االستحقاق / عدم التطابا 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 طمن الحدود المعتمدة وذلك باإلطافة

البنك دورياً بمتابعة الوداعع المتعددة  كما يقوم   NSFR) (( ومعيار صيافى التمويل المسيتقر LCR، معيار تغطية السييولة )نسيب السييولة المقبولة 

ة قوحدود التركزات التمويلية لطمان التنويع األفطل للتمويل  تذا ويخطع كل من سلم االستحقاقات وعدم مواءمة تواريخ االستحقاق ذات العال

ى بشييكل شيي ري عن طريا لجنة االصييول الختبارات الطييغط التي يقوم ب ا البنك دورياً ويتم مراقبة فجوات السيييولة بشييكل يومي  م مرة اخر

والخصييوم   وللحد من مخاطر السيييولة  يتم مراقبة التركزات التمويلية بصييورة مسييتمرة ويتم مراعام تنويع مصييادر التمويل ومصييادر االصييول 

 طويلة االمد 

 

 

 1202 سبتمبر 30تحليل نتائج الربع المنتهى 

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

 22و  2021فبراير  16و تم تمديدتا بتاريخ  2020ابريل  2المعدلة بتاريخ التعليمات و ”COVID-19“الحالي الخاص بفيروس كورونا 

 في كافة ايام الربع سنة النسب المعدلة وقد قام البنك بااللتزام ب ذم ،  ٪80 لتكون أعلى منللحفاظ على النسبة  2021يونيو 

وتتكون االصول الساعلة عالية الجودة بشكل  %99.71 سنة عندخالل الربع ( لسيولة )لكافة العمالت لدى البنكوقد بلغ متوسط معيار تغطية ا

ة الخارجة وبالنسبة للتدفقات النقدي  دة البنك لدى بنك الكويت المركزيول والتي تم ل النقدية واالحتياطات وارصأساسي من اصول المستوى اال

طمونة ير ممحفظة التمويالت الغ اوزان، اما بين البنوكفأن ا تتكون اساساً من التمويالت الغير مطمونة لعمالء التجزعة وعمليات االقتراض 

من  داععالتي تتطمن الووداعع التجزعة ) اوزان قيمةالتدفقات النقدية الخارجة بينما تساتم  اوزانمن أجمالي  %70نسبة فتشكل لعمالء التجزعة 

التدفقات النقدية الخارجة  وجدير بالذكران االصول الساعلة عالية الجودة ال ابتة  اوزانمن اجمالي  %17 بنسبة( عمالء المشروعات الصغيرة

 كويت المركزي تم ل المحرك الرعيسي لألصول الساعلة عالية الجودة خالل فترة التقرير بصورة وداعع بنك ال

  الربع السابا في   98.31% من %99.71 الى الحالي خالل الربع سنةارتفع قد  العمالت(ان متوسط معيار تغطية السيولة )لكافة 

 

 



 
 :فة ايام العمل خالل فترة التقريرلكا 30/09/2021 فيتذا ويوطح الجدول التالي المعدل المتوسط )البسيط( عن الربع المنت ى 

 

 


