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 تغطية السيولة معيـار 
 

تغطية السيولة"( للبنوك اإلسالمية، في  معيـار تغطية السيولة )"معياربشأن  32/23/3122في اجتماعه المنعقد بتاريخ المركزي بنك الكويت قرر 

كافية لمواجهة سيناريوهات  أصول سائلة عالية الجودة ن لديها أسبيل تعزيز قدرة البنوك على إدارة مخاطر السيولة لديها عن طريق التأكد 
يوما  21من ممارسة أعمالها لمدة  لبنكاتمكين لمن األصول السائلة مخزون ال  يعزز هذا، يجب أن وكحـد أدنى شهر كامل.  لمدةالضغط الهامة 

 ة )كنسبة مئوية(:يولفي ظل ظروف 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 
 

إلي  3122مـارس  2اعتبـار من  %01أعلي من  وك على نسبة تغطية السيولةـظ البنـب أن تحافـيجزي ــت المركـك الكويـات بنـلتعليمـا ً ـوفق

فة أيام العمل خالل فترة لكا 22/12/3122يوضح الجدول التالي المعدل المتوسط )البسيط( عن الربع المنتهى في هذا و ، 3122نهايـة عـام 

 وقـد قـام البنـك بااللتـزام بهـذه النسـب في كافـة أيـام الربـع سنـة.التقرير ، 

 القيمة باأللف دينار كويتي    

 بيــانال رقم مسلسل

القيمة قبل تطبيق 
معدالت التدفق 

 )المتوسط(

** 

القيمة بعد تطبيق 
 معدالت التدفق

 )المتوسط(
** 

 األصول السائلة عالية الجودة
  

 ( عديـالتالسائلة عالية الجودة )قبل التإجمالي األصول  1
 

286,176 

 خارجـةالالتدفقات النقدية 
  

 47,946 277,064 والمشروعات الصغيرة التجزئـةودائع  2

 - - لمستقـرةالودائع ا * 3

 47,946 277,064 استقـرارا ً الودائع األقل  * 4

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

 الصغيرة 
475,113 313,137 

 - - الودائع التشغيلية  * 6

 313,137 475,113 (  األخرى غير المضمونةالودائع غير التشغيلية )االلتزامات  * 7

 المضمونةااللتـزامات  8
 

- 

 22,025 204,751 األخرى وتتضمن:  الخارجـةالتدفقات النقدية  9

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

 - - هيكلة األخرى معن الصكوك المدعومة باألصول وأدوات التمويل الشئـة النا * 11

 22,025 204,751 السيولة الملزمة األخرى خطـوط االئتمـان و * 12

 12,692 253,842 المحتملة األخرى المستقبليـة التزامات التمويل  13

 - - خارجـة –التدفقات النقدية التعاقدية االخرى  14

 الخارجـةإجمالي التدفقات النقدية  15
 

395,800 
 داخلـةالتدفقات النقدية ال

  
 - -  المضمونـةالتمويل معامالت  16

 168,190 213,632 )وفقا لألطراف المقابلـة( عن عمليـات التمويـل المنتظمة الداخلـة الناتجـةالتدفقات النقدية  17

 - - األخرى  ناتجةالتدفقات النقدية ال 18

 168,190 213,632 داخلـةإجمالي التدفقات النقدية ال 19

 تغطية السيولة  معيـار
 

إجمالي القيمة 
 التي تم تسويتها

 ألصول السائلة عالية الجودة )بعد التسويات( اإجمالي  20
 

286,176 

 خارجـةصافي التدفقات النقدية ال 21
 

227,610 

 تغطية السيولة  معيـار 22
 

125.73% 

   فترة التقرير  خالل المتوسط البسيط لكافة أيام العملالمعدل   ** 
 

وتتضمن )كافة العمالت(.  % 237.021صل إلي يتغطية السيولة للبنك  معيارلكافة األيام لفترة التقرير، فإن  البسيط واستنادا إلى المعدل المتوسط

عبارة عن أصول المستوى األول المدعومة بشكل أساسي من وهي من إجمالي األصول السائلة عالية الجودة  %92الحصة األكبر واألهم بنسبة 
للتدفقات النقدية  يسكما أن العنصر األسا على مدار فترة التقرير. مستمراً هاما لكويت المركزي، والتي كانت مكونا بنك ا مصرفنا لدى قبل ودائع

 %73بعد التصفية( عبارة عن عمالء الكيانات القانونية األخرى )البنوك والمؤسسات المالية( والتي تمثل نسبة تركز تصل إلى  ة)القيم خارجةال

األصول  كوناتبنك الكويت المركزي كانت أهم ملدى فضال عن أن األصول السائلة عالية الجودة في شكل ودائع  الخارجة. من التدفقات النقدية
 السائلة عالية الجودة خالل فترة التقرير.

 


