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 معيـار تغطية السيولة 
 

 ( للبنهوك اسلهيميلف فهي LCRبشهن  مقيهرار تيةيهل اللهيولل    2014 /23/12قرر بنك الكويت المركزي في اجتماعه  المنقدهب بتهاري  

لههبيت تقزيههز قههبرو البنههوك علهها ربارو ملههاةر اللههيولل لههبيدا عهه  ةريههو التنكههب ل  لههبيدا لكههوت لههاجلل عاليههل الجههوبو  كافيههل لمواجدههل 
يناريوهات الضية الدامل لمبو شدر كامت. وكحرب لبنا ف يجب ل  يقزز هذا  الملزو  م  األكوت اللاجلل لتمكي  البنك م  ممارلهل ل

 يوما في ظت ظروف ليناريوهات الضية. فيما يلي ةريدل احتلاب مقيار تيةيل الليولل  كنلبل مجويل(: 30لعمالدا لمبو 

 
 

 ودة لدى البنوك االسالميةمخزون األصول السائلة عالية الج

 )صافي التدفقات النقدية الصادرة  على مدار الثالثين يوم التاليين(

 

 حوكمة ادارة وتمويل مخاطر السيولة

واعتمابها م  مجلس االبارو. بشكت بوري يتم توجي  ابارو ليولل البنك ع  ةريو ليالل ابارو االكوت واللكوم التي يتم مراجقتدا 

الل ابارو االكوت واللكوم االهباف الرجيليل واالبوار والملؤوليات والقمليات ذات القيقل بإبارو ملاةر الليولل كما تتناوت لي

وتتةرق بشكت لاص الا الليالات التي تحبب المقايير اللاكل بملاةر الليولل وتدوم ايضاً بديالدا ومراقبتدا وفداً للمتةلبات الرقابيل 

كت م  لجنل االكوت واللكوم ولجنل مجلس االبارو للملاةر باألشراف علا مدام ابارو ملاةر الليولل كما والحبوب البالليل . وتدوم 

ً بمراجقل اوضاع الليولل وتدبيم توكياتدا بشن  حبوب الليولل الملتدبفل بشكت فورى م  حيث  تدوم لجنل االكوت واللكوم بوريا

االبارو للملاةر بالمراجقل البوريل للتنكب م  مبى االلتزام بحبوب المتةلبات ميمح االلتحداق / عبم التةابو وتدوم لجنل مجلس 

 الرقابيل والبالليل مع مقبالت الليولل والحبوب المقتمبو .

يتم قياس ملاةر الليولل بشهكت للالهي بالهتلبام لهلم االلهتحداقات ويدهوم البنهك بهإبارو فجهوات اللهيولل ضهم  الحهبوب المقتمهبو وذلهك 

. كمها يدهوم البنهك بوريهاً  NSFR) (( ومقيهار كهافا التمويهت الملهتدر LCRلا نلب الليولل المدبولل ف مقيار تيةيل اللهيولل  باسضافل ا

بمتابقل الوباجع المتقببو وحبوب التركزات التمويليل لضما  التنويع األفضت للتمويت .هذا ويلضع كت م  للم االلتحداقات وعبم مواءمل 

ى القيقل اللتبارات الضية التي يدوم بدا البنهك بوريهاً ويهتم مراقبهل فجهوات اللهيولل بشهكت يهومي خهم مهرو الهر تواري  االلتحداق ذات

بشكت شدري ع  ةريو لجنل االكوت واللكوم . وللحهب مه  ملهاةر اللهيولل  يهتم مراقبهل التركهزات التمويليهل بكهورو ملهتمرو ويهتم 

 مراعاه تنويع مكابر التمويت ومكابر االكوت ةويلل االمب.

 

 

 2022مارس 31تحليل نتائج الربع المنتهى 

ونظرا  2019يناير 1% اعتباراً م  100لبنوك علا نلبل تيةيل للليولل لعلا م  وفداً لتقليمات بنك الكويت المركزي يجب ل  تحافظ ا

فبراير  16و تم تمبيبها بتاري   2020ابريت  2المقبلل بتاري  التقليمات و ”COVID-19“للوضع الحالي اللاص بفيروس كورونا 

النلب  بدذه بااللتزام البنك قام وقب .2022٪ لو لكخر لقام 90للحفاظ علا  2021لكتوبر  11و  2021 2021يونيو  22و  2021

 .لنل الربع ايام كافل في المقبلل

% وتتكو  االكوت اللاجلل عاليل الجوبو 106.34وقب بلغ متولة مقيار تيةيل الليولل  لكافل القميت لبى البنك( ليت الربع لنل عنب 

ات واركبو البنك لبى بنك الكويت المركزي. وبالنلبل للتبفدات بشكت للالي م  اكوت الملتوى االوت والتي تمخت الندبيل واالحتياة

الندبيل اللارجل فنندا تتكو  الالاً م  التموييت اليير مضمونل لقميء التجزجل وعمليات االقتراض بي  البنوكف اما اوزا  محفظل 

الندبيل اللارجل بينما تلاهم قيمل اوزا  وباجع  % م  لجمالي اوزا  التبفدات74التموييت اليير مضمونل لقميء التجزجل فتشكت نلبل 

% م  اجمالي اوزا  التبفدات الندبيل اللارجل. وجبير 14التجزجل  التي تتضم  الوباجع م  عميء المشروعات الكييرو( بنلبل 

لألكوت اللاجلل عاليل الجوبو بالذكرا  االكوت اللاجلل عاليل الجوبو الخابتل بكورو وباجع بنك الكويت المركزي تمخت المحرك الرجيلي 

 ليت فترو التدرير.

 في الربع اللابو.   101.59%م   %106.34الا  الحالي ليت الربع لنلارتفع ا  متولة مقيار تيةيل الليولل  لكافل القميت( قب 
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 م القمت ليت فترو التدرير:لكافل ايا 31/03/2022هذا ويوضح الجبوت التالي المقبت المتولة  البلية( ع  الربع المنتدا في 

 

 


