
 

KIB Classification: CONFIDENTIAL-GENERAL BUSINESS 

 معيـار صافي التمويل المستقر  
 

 

للبنوك  (NSFR )بشأن معيـــار صافى التمويل المستقر     25/10/2015اعتمد بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

محافظة على االسالمية . ويهدف معيار صافي التمويل المستقر الى تعزيز ادارة مخاطر السيولة لدى البنوك، حيث يتطلب من البنوك ال

ئد مصادر تمويل أكثر استقراراً لمقابلة االصول واالنشطة خارج الميزانية. كما يقوم معيار صافي التمويل المستقر بالحد من االعتماد الزا

(، وبالتشجيع على االرتقاء بتقييم مخاطر التمويل على wholesale fundingعلى التمويل قصير االجل من غير عمالء التجزئة )

 ى النشاطات داخل وخارج الميزانية، وبتعزيز استقرار مصادر التمويل.مستو

 إلى إجمالي (Available Stable Funding -ASF) يعرف معيار صافي التمويل المستقر على أنه نسبة إجمالي التمويل المسقر المتاح

نوك المحافظــة علـــى النسبـــة المعدلة ، حيث يتعين على الب (Required Stable Funding – RSF) التمويل المستقر المطلوب

% على ان تكون على 100من  80%لتكون  ”COVID – 19“نظرا للوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا  2020ابريل  2بتاريخ 

وقع أن ويعرف التمويل المستقر المتاح على أنه ذلك الجزء من رأس المال وااللتزامات التي يت .2022لعام  بشكل مستمر% 90األقل 

تمثل مصادر أموال يعتمد عليها لفترة تمتد لسنة واحدة، كما يعرف التمويل المستقر المطلوب على أنه ذلك الجزء من األصول 

يتوقع تمويلها بصفة مستمرة خالل سنة واحدة. ويعتمد مبلغ التمويل المستقر المطلوب لكل بنك على  واالنكشافات خارج الميزانية التي

 االستحقاق المتبقية لألصول واالنكشافات خارج الميزانية. وفتراتخصائص السيولة 

 

 يتم احتساب معيار صافى التمويل المستقر )كنسبة مئوية( كما يلى :

 

≥90  
     (ASFأجمالي التمويل المستقر المتاح )

 (RSF (أجمالي التمويل المستقر المطلوب 

 

 حوكمة ادارة وتمويل مخاطر السيولة

دارة سيولة البنك عن طريق سياسة ادارة االصول والخصوم التي يتم مراجعتها بشكل دوري واعتمادها من مجلس االدارة . يتم توجيه ا

كما تتناول سياسة ادارة االصول والخصوم االهداف الرئيسية واالدوار والمسؤوليات والعمليات ذات العالقة بإدارة مخاطر السيولة 

التي تحدد المعايير الخاصة بمخاطر السيولة وتقوم ايضاً بقياسها ومراقبتها وفقاً للمتطلبات الرقابية وتتطرق بشكل خاص الى السياسات 

والحدود الداخلية . وتقوم كل من لجنة االصول والخصوم ولجنة مجلس االدارة للمخاطر باألشراف على مهام ادارة مخاطر السيولة كما 

ً بمراجعة  اوضاع السيولة وتقديم توصياتها بشأن حدود السيولة المستهدفة بشكل فورى من حيث تقوم لجنة االصول والخصوم دوريا

ية مالمح االستحقاق / عدم التطابق وتقوم لجنة مجلس االدارة للمخاطر بالمراجعة الدورية للتأكد من مدى االلتزام بحدود المتطلبات الرقاب

 والداخلية مع معدالت السيولة والحدود المعتمدة .

اس مخاطر السيولة بشكل أساسي باستخدام سلم االستحقاقات ويقوم البنك بإدارة فجوات السيولة ضمن الحدود المعتمدة وذلك يتم قي

. كما يقوم البنك دورياً  NSFR ) (( ومعيار صافى التمويل المستقر LCRباإلضافة الى نسب السيولة المقبولة، معيار تغطية السيولة )

ة وحدود التركزات التمويلية لضمان التنويع األفضل للتمويل. هذا ويخضع كل من سلم االستحقاقات وعدم مواءمة بمتابعة الودائع المتعدد

تواريخ االستحقاق ذات العالقة الختبارات الضغط التي يقوم بها البنك دورياً ويتم مراقبة فجوات السيولة بشكل يومي ثم مرة اخرى بشكل 

وم. وللحد من مخاطر السيولة يتم مراقبة التركزات التمويلية بصورة مستمرة ويتم مراعاة تنويع شهري عن طريق لجنة االصول والخص

 مصادر التمويل ومصادر االصول طويلة االمد.

 2022مارس  31تحليل نتائج الربع المنتهى فى 

% او اعلى اعتبارا 100بنسبة  ”NSFR“صافي التمويل المستقر  معيار وفقاُ لتعليمات بنك الكويت المركزي يجب ان تحافظ البنوك على

للحفاظ  2021أكتوبر  11و  2021يونيو  22و 2021فبراير  16تم تمديدها بتاريخ و 2020ابريل  2، والمعدلة بتاريخ 2018يناير  1من 

 وقد قام البنك بااللتزام بهذه النسب المعدلة في كافة ايام الربع سنة. .2022٪ أو أكثر لعام 90على 

% قد مثلت المكون األساسي لصافي 100قيم المرجحة ألصول التمويل واالستثمار واالصول االخرى والتي تتطلب وزن كما ان ال

(. كما تم دعم التمويل المستقر المتاح RSF% من أجمالي التمويل المستقر المطلوب )50( بنسبة RSFالتمويل المستقر المطلوب )

(ASF( من قبل رأس المال )من التمويل المستقر المتاح 26 %ASF( وتمويل االفراد )من التمويل المستقر المتاح 29 %ASF )

  .والودائع وحسابات االستثمار من غير عمالء التجزئة على مدار سنة واحدة او أكثر
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  31/03/2022( للربع المنتهى في NSFRالجدول التالي يحدد صافي التمويل المستقر )

 ار""القيمة باأللف دين

القيمة بعد 

تطبيق 

 معامالت

 التمويل

 المستقر

المستقر بحسب فترة  التمويل القيمة قبل تطبيق معامالت

 االستحقاق المتبقية

فترة استحقاق  م البيان

متبقية سنة 

 واحدة أو أكثر

فترة استحقاق 

متبقية أكثر من 

ستة أشهر وأقل 

 من سنة واحدة

فترة استحقاق 

متبقية أقل من 

 ستة أشهر

ترة ف

استحقاق 

 غير محددة

 التمويل المستقر المتاح:   

   
  

 1 رأس المال:

517,329 90,827 - - 426,502  2 رأس المال الرقابي 

      3 أدوات رأس المال األخرى 

 4 ودائع وحسابات االستثمار من عمالء التجزئة وعمالء المشروعات الصغيرة:ال     

      5 المستقرة 

580,828 - - 645,364    ً6 األقل استقرارا 

 7 من غير عمالء التجزئة:ودائع وحسابات االستثمار ال     

      8 الودائع التشغيلية 

910,755 4,713 212,748 2,043,974    9 الودائع األخرى من غير عمالء التجزئة 

 10 االلتزامات األخرى:     

      11 ريعة اإلسالمية على جانب االلتزاماتصافي عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الش 

- - - 177 62,187  12 االلتزامات األخرى التي لم يتم إدراجها في الفئات السابقة 

 13 إجمالي التمويل المستقر المتاح     2,008,911

 التمويل المستقر المطلوب:

 14 شريعة اإلسالميةمجموع األصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام ال     29,812

 15 لدى مؤسسات مالية أخرى ألسباب تشغيليةودائع وحسابات االستثمار ال     

 16 عمليات التمويل المنتظمة واألوراق المالية:     

- - - - - 
  عمليات التمويل المنتظمة المقدمة للمؤسسات المالية والمضمونة بأصول سائلة

 عالية الجودة من المستوى األول
17 

86,732 15,277 15,919 423,307 - 
  عمليات التمويل المنتظمة المقدمة للمؤسسات المالية والمضمونة بأصول سائلة

عالية الجودة غير األصول من المستوى األول، وعمليات التمويل  المنتظمة غير 

 المضمونة المقدمة للمؤسسات المالية

18 

1,497,127 728,569 487,602 1,049,514 - 
 ات التمويل المنتظمة المقدمة للمؤسسات غير المالية، و عمليات التمويل  عملي

المقدمة لعمالء التجزئة وعمالء المشروعات الصغيرة، و عمليات التمويل  المقدمة 

 للجهات الحكومية والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام، منها:

19 

- - - - - 
بازل  –لمعيار كفاية رأس المال % أو أقل وفقاً 35التي تخضع لوزن مخاطر  -

(3) 
20 

- - - - -  :21 عمليات التمويل السكنية المنتظمة، منها 

- - - - - 
بازل  –% أو أقل وفقاً لمعيار كفاية رأس المال 35التي تخضع لوزن مخاطر  -

(3) 
22 

92,089 108,340 - - - 
 نطاق السوق  األوراق المالية غير المرهونة واألسهم التي يتم تداولها داخل

 الرسمي، في حالة عدم تعثر الكيانات الُمصدرة لهذه األدوات
23 

 24 األصول األخرى:     

-      25 السلع المادية المتداولة، بما يشمل الذهب 

- - - - 

  ( األصول المقدمة كهامش ضمان القيمة المبدئيInitial Margin لعقود التحوط )

سالمية والنقد أو األصول األخرى المقدمة للمساهمة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإل

 لطرف مقابل مركزي (Default Fund)في صندوق التعثر 

26 

- - - -   27 صافي عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على جانب األصول 

- - - - 
  20من عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على جانب % 

 االلتزامات قبل طرح هامش ضمان القيمة
28 

268,923 49,661 2,541 3,587 217,973  29 األصول األخرى التي لم يتم إدراجها في الفئات السابقة 

 30 البنود خارج الميزانية  312,621 366,951 356,486 51,803

 31 إجمالي التمويل المستقر المطلوب     2,026,485

 32 صافي التمويل المستقر )%(معيار      99.13%

 

 

 

 


