
 
 
 
 

 

 تغطية السيولة معيـار 
 

تاليي ال يولير( للبنوك اإل الميي،  معيـاااااار تاليي ال يولي ارمعياربشأن  23/12/2014في اجتماعه المنعقد بتاريخ المركزي بنك الكويت قرر 

وهات كافيي لمواجهي  يناري أصول  ائلي عاليي الجودة ن لديها أفي  بيل تعزيز قدرة البنوك على إدارة مخالر ال يولي لديها عن لريق التأكد 
يوما  30من ممار ي أعمالها لمدة  لبنكاتمكين لمن األصول ال ائلي مخزون ال  يعزز هذا، يجب أن وكحـد أدنى شهر كامل.  لمدةالضال الهامي 

 ي اكن بي مئويي(:يولفي ظل ظروف  يناريوهات الضال. فيما يلي لريقي احت اب معيار تاليي ال 
 

 

 مخزون األصول السائلة عالية الجودة لدى البنوك االسالمية

 على مدار الثالثين يوم التاليين( الصادرة )صافي التدفقات النقدية 

 

 حوكمة ادارة وتمويل مخاطر السيولة

كما تتناول  يا ي  يتم توجيه ادارة  يولي البنك عن لريق  يا ي ادارة االصول والخصوم التي يتم مراجعتها  نوياً واعتمادها من مجلس االدارة .

ال يولي وتتلرق بشكل خاص الى ادارة االصول والخصوم االهداف الرئي يي واالدوار والم ؤوليات والعمليات ذات العالقي بإدارة مخالر 

وتقوم كل من  ال يا ات التي تحدد المعايير الخاصي بمخالر ال يولي وتقوم ايضاً بقيا ها ومراقبتها وفقاً للمتللبات الرقابيي والحدود الداخليي .

م لجني االصول والخصوم دورياً لجني االصول والخصوم ولجني مجلس االدارة للمخالر باألشراف على مهام ادارة مخالر ال يولي كما تقو

بمراجعي اوضاع ال يولي وتقديم توصياتها بشأن حدود ال يولي الم تهدفي بشكل فورى من حيث مالمح اال تحقاق / عدم التلابق وتقوم لجني 

الت ال يولي والحدود المعتمدة .مجلس االدارة للمخالر بالمراجعي الدوريي للتأكد من مدى االلتزام بحدود المتللبات الرقابيي والداخليي مع معد  

لى ا يتم قياس مخالر ال يولي بشكل أ ا ي با تخدام  لم اال تحقاقات ويقوم البنك بإدارة فجوات ال يولي ضمن الحدود المعتمدة وذلك باإلضافي

م البنك دورياً بمتابعي الودائع المتعددة كما يقو.  NSFR ) (( ومعيار صافى التمويل الم تقر LCR، معيار تاليي ال يولي ان ب ال يولي المقبولي 

ي قوحدود التركزات التمويليي لضمان التنويع األفضل للتمويل .هذا ويخضع كل من  لم اال تحقاقات وعدم مواءمي تواريخ اال تحقاق ذات العال

رى بشااكل شااهري عن لريق لجني االصااول الختبارات الضااال التي يقوم بها البنك دورياً ويتم مراقبي فجوات ال اايولي بشااكل يومي  م مرة اخ

والخصااوم . وللحد من مخالر ال اايولي  يتم مراقبي التركزات التمويليي بصااورة م ااتمرة ويتم مراعام تنويع مصااادر التمويل ومصااادر االصااول 

 لويلي االمد.

 

 

 9201  يونيو   30فىتحليل نتائج الربع المنتهى 

وقد قام البنك  2019يناير  1اعتباراً من  %100وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي يجب أن تحافظ البنوك على ن بي تاليي لل يولي أعلى من 

 بااللتزام بهذم الن ب في كافي ايام الربع  ني.

وتتكون االصول ال ائلي عاليي الجودة بشكل  % 154.27  وقد بلغ متو ل معيار تاليي ال يولي الكافي العمالت لدى البنك ( خالل الربع  ني عند

ي الخارجي وبالن بي للتدفقات النقدي أ ا ي من اصول الم توى االول والتي تم ل النقديي واالحتيالات وارصدة البنك لدى بنك الكويت المركزي .

ني محفظي التمويالت الاير مضمو اوزاناما بين البنوك ، فأنها تتكون ا ا اً من التمويالت الاير مضموني لعمالء التجزئي وعمليات االقتراض 

ودائع التجزئي ا التي تتضمن الودائع من  اوزان قيميالتدفقات النقديي الخارجي بينما ت اهم  اوزانمن أجمالي  % 66لعمالء التجزئي فتشكل  ن بي 

التدفقات النقديي الخارجي. وجدير بالذكران االصول ال ائلي عاليي الجودة ال ابتي  اوزانمن اجمالي  %21  بن بيعمالء المشروعات الصايرة ( 

 بصورة ودائع بنك الكويت المركزي تم ل المحرك الرئي ي لألصول ال ائلي عاليي الجودة خالل فترة التقرير.

الربع ال ابق وذلك  في % 131.74من  %154.27 الى  الحالي خالل الربع  ني ارتفعقد  العمالت(ان متو ل معيار تاليي ال يولي الكافي 

 .التدفقات النقديي الخارجيي يب بب انخفاض صاف

 

 



 
 

 لكافي ايام العمل خالل فترة التقرير : 30/06/2019هذا ويوضح الجدول التالي المعدل المتو ل االب يل( عن الربع المنتهى فى 

 
 

 القيمة باأللف دينار كويتي 

 البيــان رقم مسلسل

القيمة قبل تطبيق 
معدالت التدفق 

 )المتوسط(

** 

القيمة بعد تطبيق 
 معدالت التدفق

 )المتوسط(
** 

   األصول السائلة عالية الجودة

 280,358  إجمالي األصول ال ائلي عاليي الجودة اقبل التعديـالت(  1

   التدفقات النقدية الخارجـة

 77,023 476,257 ودائع التجزئـي والمشروعات الصايرة 2

 - - الودائع الم تقـرة * 3

 77,023 476,257 الودائع األقل ا تقـرارا ً  * 4

5 
الودائع وح ابات اال ت مار واألصول األخرى المضموني من غير عمـالء التجزئـي با ت ناء ودائع عمالء 

 المشروعات الصايرة 
433,390 247,165 

 - - الودائع التشايليي  * 6

 247,165 433,390 الودائع غير التشايليي اااللتزامات األخرى غير المضموني(   * 7

 -  االلتـزامات المضموني 8

 33,791 321,952 التدفقات النقديي الخارجـي األخرى وتتضمن:  9

 - - الناشئـي عن عقـود التحول وفقا ألحكام الشريعي اال الميي   * 10

 - - الناشئـي عن الصكوك المدعومي باألصول وأدوات التمويل المهيكلي األخرى  * 11

 33,791 321,952 خلـول االئتمـان وال يولي الملزمي األخرى  * 12

 13,964 279,281 التزامات التمويل الم تقبليـي المحتملي األخرى  13

 - - خارجـي –التدفقات النقديي التعاقديي االخرى  14

 371,943  إجمالي التدفقات النقدية الخارجـة 15

   التدفقات النقدية الداخلـة

 - - معامالت التمويل المضمونـي  16

 190,217 278,104 اوفقا لأللراف المقابلـي( عن عمليـات التمويـل المنتظميالتدفقات النقديي الداخلـي الناتجـي  17

 - - التدفقات النقديي الناتجي األخرى  18

 190,217 278,104 إجمالي التدفقات النقدية الداخلـة 19

إجمالي القيمة التي تم   معيـار تغطية السيولة 
 تسويتها

 280,358  إجمالي األصول ال ائلي عاليي الجودة ابعد الت ويات(  20

 181,726  صافي التدفقات النقديي الخارجـي 21

 %154.27  معيـار تاليي ال يولي  22

   فترة التقرير  خالل المتو ل الب يل لكافي أيام العملالمعدل   ** 
 

 


