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 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىب،مادجدةع،ةجأأةجأبىىىفظاجمصالظصاجسمصنىىىلظظةجمصافظي ا جص يةم جج
سرقىؤجعاىحجأ،تج سةدىؤجظسص ى جياجأأىةجمصاسىظ اجعماجمصلمقىؤجدلاىحجمصاس م ج

 بظستجج اظجمرىةرجع جمص سظ جسية جمصلاحجمصابثقيؤجع جمصاس مدجأسرم جعاحج 
مصا،ضى،عظاجسمصياىظمظجمص اج بظقاىهظج ذلجمص سظ جسمص.ة  جفضىظيؤجفصمجعصعدجملةج
بىبةس  مصبية مصلةدا ضىا  لاظرسى   صباىظأ   ةلظنؤ يباؤ صهذم مصاس مد عةظم  
ل جمص يىظرمةجسموسرم جياجلت   جمصس،منىاجمصبيىةمىؤجسمصارىىىىةياىؤجمص اج  ل  جج

ؤ جس لةج ذلجمص يظرمةججدةناىى ؤجمصارىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىنىىظاجمصبيةجمصلةدا
سموسرم جل جأجحج نهاحجم تظعجمصيةمرماجسمص ،باظاجمص اجمرةر ظجمصاس م جج
سياجضىىىى، جلظج اىىىىاب  ج حج ذلجموسرم جسمص يظرمةجل جلل ،لظاجل.اةةجع جج
ل،ض،عظاجعماجب ؤجدةعاظتجمصارظرمجمصاة ومؤدجييةجرأىجمصاس مجأن جل ج

 ،زمع جصذصعدجييةجدظشىىىةجمصابظسىىىاجأ ج  ظهجصهظجأ ثةجيةبىىىؤجل جمصباىىىةجسمص
مصرىىىبةس جدباىىىةج ذلجمصنىىى نىىىؤجمص اج  اىىىا جموسرم جمص اجميةلهظجمصنىىىظظةج

صمججظناجمص يظرمةجسموسرم جمص اج لة ظجمص سظ جسمصرىىىبةس جأ،تجفمصافظي ا جج
مصياىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىةياؤجعماجمو ااؤ جسم اقحجمص ةلجل جمصباىىىةدجياج

مىظ جيىظصهىةمجمصةيانىىىىاجلبهىظج ،جج ،ياةجمصال ،لىظاجسزمىظظةجمص،عاجدهىذلجمصياىىىىظ
لىحجأ جة وسمىةجمصيىظربجدىة ثةجقىةرجل جمصال ،لىظاجمصا ىظأىؤجأ،تجمصا،ضىىىى،  جنى

 رةياؤجمصلةداؤ صاؤجع مج لاا جمصقيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم  نظعةج ذلجمصن ن

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 المحتويات 
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ا:نيثا   7 ها تحديثات متطلبات السيولة قبل جائحة كورونا وبعد  ا

ا: ثالث   8 معيار صافي التمويل المستقرا

ا:  رابع   15 جائحة كورونا وبعد أوضاع السيولة في البنوك الكويتية قبلا

ا:خامس   17 الختامية   المالحظات  ا
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 دظزتجص ةقظدؤجمصارةياؤ  ؤمص اجقظلتجدهظجصسب  رةياؤ  اقحجأدةزجمإلبمأظاجمصاج
دهةمج لوموجقةرةجج  د،ضعجل   ثظاج ااؤجسن،عاؤجص نا،صؤ  ع مجبلاةجمصنا،صؤد

  دجسمصف.ظظجع مجسملؤجلةم ولجمصاظصاؤ  دمصي ظ جمصارةياجع مجمص،يظ جدإص وملظ  
سمصا ،سط مصيراةج موج ا ج ياج مصنا،صؤج لتظأةج أبةراجدججس ت.اضج أاثج

  ثا جننث ا جص نا،صؤدجموسصمج ت صجدظصنا،صؤجقراةةجموجحج  مص سبؤجل   ثظاج
مصنا،صؤجج  س ا دجج(Liquidity Coverage Ratio LCR)ننثؤج   اؤج

سموخةىج ت صجدظصنا،صؤجل ،س ؤجسأ،م ؤجموجحجس اجننثؤجبظياجمص ا،محجج
للاظرجج(Net Stable Funding Ratio NSFR)  مصان ية متصج يااظج دج

أبةراجصسبؤجدظزتجص ةقظدؤجمصارةياؤجسث جأ جج  بظياجمص ا،محجمصان يةدجييةج
ننثؤجج"  مصان يةجدلب،م سرقؤجدتر،صجللاظرجننثؤجبظياجمص ا،محجج  2014عظمجج

دجأاثجمهةمج"The net stable funding ratio  بىظياجمص ا،محجمصانى ية
 ذمجمصالاظرجفصمجمص ة ةجسمص في جل جأ جمص ا،محجمصان يةجمصا ظهجصةىجمصثبعجمك.اجج

مص ا،محجمصان يةجج  اك ج لةم سمصا،مجهؤجسليظد ؤجمص ا،محجمصان يةجمصا  ،ادجج
  اجدةن جلرظظرجمص ا،محجع مججظنث (Available Stable Funding) مصا ظه

 سعصعجدظإلس بظظجب.ؤجم س يةمردجج  ةخذج جأي، جمصا كاؤجسمصا  ،دظاجصكحجدبعجمص اجج
  ظجاجمفةظ  صهظجسمص  ؤمص ا،محجمصان يةجمصا ظأ  اجالظلمنناج ةجافاؤجصفصمج  ثا جج

دجأاثججسظرجؤجمس يةمر ظ  رظظرأثالؤجدب،ظج ذلجمصاأ ااؤجسمصالاظرجياجض، جج
ل جج  ةمسهجج م  ج  ثايهظج مص اج مصا ظهج مصان يةج مص ا،محج للظلحج ياج  100نناج
ألظجبظياجمص ا،محجج   م ( )موقحجمس يةمر  ياجمصاظيؤ  0(جفصمججم  )مو قةجمس يةمر  مصاظيؤ

مس تةملظاجلرظظرجمص ا،محجع مججياُلةم دا،جا  ذم مصالاظر دةن     دمصا  ،اج
ميظد هظجج  م،مجههظجأس  مص اجمساجأ سدججهظسخظرجمصااومناؤججموب،تجظمخحجج  اجظنثج

مص ا،محجمصان يةجج  اجلمالظنناج ةجافاؤجصفصمج  ثا جج  مس بظظم    د ا،محجلن ية
سمص صهظج ل جج جمصا  ،اج مصاظيؤج  100اج  ةمسهج للظلحجج  ياج مصاقظت:ج سثاحج )ع مج
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فصمجج سبؤ(ج ل ج أ قةج صاةةج مصاظيؤ  0مصيةسلج للظلحجج  ياج مصاقظت:ج سثاحج )ع مج
 ( مأ اظأاظاجمصثب،كجصةىجمصثبعجمصاة وي

 

موظنمججفسم  جج مصفةج د أ نظاج مإلص وممج مصثبعج ع مج   للاظرجبظياجل جج  مص،مجاج
مصان ية مصا ظهجج  ل جخمتجقناؤ  مص ا،محج مصان يةج مص ا،محج مص ا،محجج  ع مننثؤج

   ياجمصاظيؤ 100ع ج ج ج بت.ضجمصان يةجمصا  ،ادجسمص اجمساجأ
 

مبل جمصي ظ جمصارةياجمصك،م اجدظصلاحجياجدائؤجسياةةجمصاةخةماججياجمصك،متدجج
مصكثاةة جدظصةغ جل جموزلؤجمص اجأضةاجمصب. اؤججصنب،ماجأ،م ؤدجدنثاجمصل،ميةجج

ف جأ جأسضظ جمصنا،صؤجياج  ددةس،م جمصب.طجياجأعيظاججظيفؤج ،رسنظج ذمجمصلظم
سسميةةد لن يةةج مصارةياج مصك،متجج مصي ظ ج دبعج صسه،ظج ثاةةج عصعج سملةج

مصاة ويجمصفقاقؤجياجفظمرةجمصاتظأةجياجمصي ظ جمصارةياجس لوموجقةرةجمصثب،كجج
م س يةمرجج ل ج لومةج سفض.ظ ج مصنا،صؤج ض ،أج ل،مجهؤج  اظ  هظج  ع مع مج

ياج ذمجمإلأظردجس بظقشج ذلجمص،رقؤج  مص ا،م اؤجل جخمتجساظسؤجنيةمؤجأرا.ؤ 
سمص فةمظاجمصاة ث ؤجج   جللاظرجبظياجمص ا،محجمصان يةمص سةدؤجمصك،م اؤجياج  ثا

   دظص  ثا جياجأعيظاججظيفؤجياةسسج ،رسنظجمصان سة 
 

 الرقابية السيولة متطلبات : أوالا 
ياجفأظرجمصسه،ظجمص اجمثذصهظجدبعجمصك،متجمصاة ويجصا،م ثؤجمصالظماةجمصةقظداؤجج

مصةقظداؤدجييةجمع اةجلس مجفظمرةججمصلظصااؤدجسياجفأظرج  ،مةجموسظصااجسموظسماجج
للاظرجج  2015أ  ،دةجج  25دبعجمصك،متجمصاة ويجياجمج اظع جمصابليةجد ظرمخجج

بظياجمص ا،محجمصان يةجداك  جمصبهظياجص ثب،كجمصاف اؤجمص ي اةمؤجسمإلسملاؤدجداظجج
فبةمرج ذمج سمة اج مصك،مت ج ظسصؤج ياج مصلظل ؤج موجبثاؤج مصثب،كج يةس ج عصعج ياج

 تذ ظجدبعجمصك،متجمصاة ويجص  ثا جأولؤججممإلجةم ماجمص اجج  مصالاظرجياجفأظر
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عصع فصم جظنا مص ل ااظا مصنظرمؤ أظصاظ  مصا ل يؤ دةسضظ     دIIIفبمأظاجدظزتجج
 مصنا،صؤجصةىجمصثب،ك ج

 

دتانؤجل   ثظاججُل ولؤ  دظس كاظتج  ثا جعصعجمصالاظردج رثحجمصثب،كجمصك،م اؤجج
 دج ذلجمصا   ثظاج ا:جسقتجسا،صؤجرقظداؤجع مججااعجمصفنظدظاجسياج حجج

   (Liquidity Coverage Ratio-LCR)للاظرج   اؤجمصنا،صؤج -1
مصان يةجج -2 مص ا،محج -Net Stable Funding Ratio)للاظرجبظياج

NSFR)   
م س فيظقظا   -3 صن    سييظ   مصنا،صؤ   Maturity Ladder)ن ظم 

Approach)   
ج -4 مصا ظأؤج مص ا،محج لرظظرج فصمج مصيةسلج  Maximum)ننثؤج

Lending Limit-MLL)  
   (Regulatory Liquidity Ratio-RLR)ننثؤجمصنا،صؤجمصةقظداؤج -5

 
مصالظماةج   ذل  ص وممجد  ثا أثث تجمص سةدؤجقةرةجمصثب،كجع مجمإلياج ذمجمصناظ دجج
بل،دظا  لتظأةجج   لوموم  س  ظس ج ع مج سمصةقظدؤج مصفرا.ؤج مإلظمرةج صاثظظبج
مهةمجللاظرجج  أاثجلن يح جج   ةمل جمصالظماةجمصاذ ،رةجأعملجج  صكحمصنا،صؤدجيإ جج

ل جج  دلةسنؤجفظمرةجلتظأةجمصنا،صؤجياجمصثب،ك  ص لومو  (LCR)   اؤجمصنا،صؤجج
لظجمك.اجل جموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةججع مج ،ياةججمصثب،كجج  قةرةخمتجضاظ جج

للاظرجبظياجمص ا،محجمصان يةجج  مهةمص ت اجسابظرم،جض طجصاةةجشهةدجداباظجج
(NSFR)  ع مج  مصافظي ؤ  خمت  ل   مصثب،ك  صةىج  مصنا،صؤ  فظمرةج   لومو  فصم  
   مصااومناؤ  خظرج  سمونا ؤ  موب،ت  صايظد ؤ  مس يةمرم    أ قة   ا،مح  لرظظر
  يس،ماج  أةسثج  مأ اظصاؤ  ل   مص ي اح  ع م  مصان ية  مص ا،مح   اكح  ملاح  سدةسرل
 جس فااججمصنا،صؤ   آ ح  فصم   تظي  أ   ماك   م ع اظظمؤ  مص ا،مح  لرظظر  يا  سمسلؤ
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مصةقظداؤجج مصنا،صؤج مص ا،محجج  (RLR)ننثؤج ل   ثظاج ل ج   ا ،قلؤدجمص  غاةمصثب،كج
 مص ةييظاج ليظرنؤ م   يإن  مصنا،صؤ صياظس  ةس ،اج س فيظقظاجمإل س   صب ظم سييظ  س

  خمتج  صتر،ل   مصان يث اؤ  مصبيةمؤ  دظص ةييظاج  مصثبع  وب،ت  مصان يث اؤ  مصبيةمؤ
 ص وملظاجسمإل  مصنةمظج  سمجثؤ  ص وملظاجمإل    اا   أ   ع مج  لفةظةد  س فيظ ف  ي ةماج
 صذصع  سفثهظد  ماك   مص ا  مصااب،أؤ  م ي اظ   دفةسظج  م ل    داظ  خظبؤ  دمص ظريؤ

   مصةقظداؤ  مصنا،صؤ  ل   ثظاج  جااعج  دظس كاظت   فةمظاج  مصك،متج  يا  مصثب،ك   ،مج    
 

ا: نيثا  هاتحديثات متطلبات السيولة قبل جائحة كورونا وبعدا
 

مصبا،جج يظمةسسج ،رسنظجع مج ص فةجل ج ةمعاظاج سمص ةمداةج مصت ،ماج ياجفأظرج
زلؤجدبسظهدجييةججص ت اج ذلجموسق رظظيجسمصي ظ جمصارةياجدةسصؤجمصك،متجمإل

مصاة ويججدظظرجج مصك،متج لةع،لؤجج  فصمدبعج نيةمؤج اناةمؤج ساظسظاج   ثا ج
مصثب،ك ألظمج مإلقةمضاؤج مصانظأؤج ص ،ساعج ل،جهؤج رقظداؤج س لوموجج  ددناظسظاج

مصسظيفؤ   ص ةمعاظا  ل رةمؤ   م ق رظظ  فنلظش  يا  ص انظ اؤ  مص ا،م اؤ  قةرم هظ 
 سمنلكظسظ هظجع مجمص،ضعجم ق رظظيجسمصارةيا ج

 

 لةمماجع مجدلضجمص ل ااظاجيابذجمنة  جموزلؤدجأظخحجدبعجمصك،متجمصاة ويجج
( مصك اج مص ف،أج ساظسؤج سأظسماج   د(Macroprudential Toolsمصةقظداؤج

 اابت للة ا  .ظمؤ رأس مصاظتد فضظيؤ  فصم للظماة مصنا،صؤ مصةقظداؤ ع م  
 مصبف،جمص ظصا:ج

دة     ياجمصاظيؤ  80  خ.ضجمصفةجموظنمجصالاظرج   اؤجمصنا،صؤجصارثح •
   ياجمصاظيؤ 100ل ج

صارثحجج • مصان يةج مص ا،محج بظياج صالاظرج موظنمج مصفةج ياجج  80خ.ضج
  ياجمصاظيؤ 100دة   ل   مصاظيؤ
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دة   ل     ياجمصاظيؤ15خ.ضجمصفةجموظنمجصبنثؤجمصنا،صؤجمصةقظداؤجص رثحجج •
   ياجمصاظيؤ 18

س فيظقظاجدالةتجريعجمصفةجموقرمجص .س،ةجمص ةم ااؤجمصنظصثؤجدن  جمإل •
   س فيظ صكحجي ةماجمإل ياجمصاظيؤ 10

  90دة   ل    ياجمصاظيؤج 100ريعجمصفةجموقرمجمصا ظهجص  ا،محجصارثحج •
  ياجمصاظيؤ

 

ا   معيار صافي التمويل المستقر : ثالثا
 

 صابظقاؤمص اج هةمجج  دمصةيامجصهذلجمص،رقؤ  ا،ض، نن لةلجيااظجم اج .ظباحجمصج
ل ج  مصك،مت يا   ثاي  ع م  ح  ظسصؤججؤججدللاظرجبظياجمص ا،محجمصان يةجس سةج

 مصثب،كجمص ي اةمؤجسمإلسملاؤ ج
 

 من تطبيق المعيار  الغاية -
 

مصان يةجج مص ا،محج فظمرةجلتظأة  فصممهةمجللاظرجبظياج صةىجج   لوموج مصنا،صؤج
مصثب،كد أاث م   ا ل  مصثب،ك مصافظي ؤ ع م لرظظر  ا،مح أ قة مس يةمرم  
صايظد ؤجموب،تجسمونا ؤجخظرججمصااومناؤ جدةسرلجملاحج اكحجمص ا،محجمصان يةج

ع اظظمؤججأ اظصاؤجأةسثجيس،ماجسمسلؤجياجلرظظرجمص ا،محجمإلجفع مجمص ي احجل ج
أ اظصاؤججفقةجمومةجلتظأةجياحجمصثب،كجسماك جأ ج تظيجفصمج آ حجمصنا،صؤدجلظجج

للاظرجج مي،مج عظم ج اظج داكحج مصارةياج مصي ظ ج ياج أسضظ جضظغ ؤج أةسثج
ع اظظجمصوميةجع مجمص ا،محجقراةجموجحجبظياجمص ا،محجمصان يةجدظصفةجل جمإل

مصاة ظاج  ل  ع مجج(Wholesale Funding)  ق ظ ج سدظص اساعج   ر يظ جمإلدج
لتظأة سخظرج  د ياا ج مصااومناؤج ظمخحج مصباظأظاج لن ،ىج ع مج دجهظمص ا،محج

 س يةمرجلرظظرجمص ا،مح جفسد لوموج
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 مص،ظميع س ،ظا.هظ يا أنا ؤ مص ا،مح مصات  .ؤ جو     جاعأجمصثب،كجياججظل ثةجنامُ 
خ     سيا  دك.ظ ة  مصا،مرظ  يا  ،زمع  مصاظصاؤ مص ا  نظ    مص،سظأؤ  ل   أسظساظ  

عصعجعةممإل مب ججع ج سقةج ياجفلؤجج ل،م  ي اظ دج مص،ظميعجسموب،ت ج س فيظقظاج
 قاةجل جموأ،متدجسع مجنف،جلظجأيرفتجعب جموزلؤجمصاظصاؤجسم ق رظظمؤجياج

ع اظظجمصوميةجصتظبؤجدظصفةجل جمإلمجياجمصف،ميوجج  ظ  دجيإ ج بظكجضل.ج2008عظمجج
مصان يةدجج مص ا،محجغاةج ليظدحجسج،ظجع مج فصمجزمظظةج  ياج مصثب،كج أ،ميوج ةع،ج

ع مجسيةةج  فع اظظم  ص ،سعجياجلاومناؤجمصثبعجداكحجسةمعججسممهظدججةجمصةيعجمصاظصاجص
عصعجلرظظرجمص ا،محجقراةةجموجحجصةمهظجل جغاةجعام جمص سويؤ جسقةجمتظيجج

مإل ع مج مصثبعج قةرةج ل ج مص ي احج عبةج  س سظدؤفصمج سمصام ةج مصنا،صؤج صرةلظاج
أةسثهظدجسقةجمك، جص ج ةثاةجع مجلن ،ىجمصسهظزجمصارةياجياجأظتجعةمج اك جج
مصثبعجل ج فاحجمص ك .ؤجمصاة ث ؤجد.س،ماجمص ا،محجمصكثاةةدج اظجقةجمتظيج ةمدطجج

 مصسهظزجمصارةياجفصمج .ظق جمل ةمظجمصرةلظا ج
 

 المعيار  نطاق تطبيق -
 

أ نظا للاظر بظيا مص ا،مح مصان ية داكح لب.ةظ صكح  ل   فم لا جع مجمصثب،كجج
 مصان ،مظاجمص ظصاؤ:ج

مصان ،ىج)أ(:جع مجمصان ،ىجمصاف اج)ظمخحجمصك،مت(جداظجمااحجمصاة وجج •
 مصةياناجسيةسع جظمخحجمصك،مت 

مصان ،ىج)ا(:جع مجلن ،ىجمصثبعجداظجمااحجمصاة وجمصةياناجسيةسع جج •
  جهظظمخحجمصك،متجسخظرج

 مجأسظسجلساعج)مصاسا،عؤجمصارةياؤجشظل ؤجمص.ةس ججمصان ،ىج)ج(:جع •
 سمصاة ظاجمص ظدلؤجظمخحجسخظرججمصك،مت( ج
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 حتساب المنهجية وطريقة اإل -
 

بظياجمص ا،محجمصان يةجع مجأن جننثؤجفجاظصاجمص ا،محجمصان يةججملةمجللاظرجج
مصثب،كجج ع مج م لا ج أاثج مصا  ،ادج مصان يةج مص ا،محج فجاظصاج فصمج مصا ظهج

موقحجج ص ك، جع مج مصبنثؤج ع مج ذلج مصاظيؤ  100مصافظي ؤج لن اة ج  ياج داكحج
سمل اةجلث غجمص ا،محجمصان يةجمصا  ،اجسمصا ظهجع مجخرظيصجمصنا،صؤجسي ةماجج

 نكاظيظاجخظرججمصااومناؤ س فيظ جمصا ثياؤجصألب،تجسمإلمإل

 

لةمجع مجأن جعصعجمصسو جل جاُ ي،  (ASF)التمويل المستقر المتاح  يخص  يااظجج
اقحجلرظظرجأل،متجمل اةجع اهظجص. ةةججمص وملظاجمص اجم ،قعجأ ججرأسجمصاظتجسمإل

س يةمرجمصبنثاجع اظظجع مجخرظيصجمإل ا ةجصنبؤجسمأةةدجسم  جقاظسجقاا  جدظإلج
مإل عصعج ياج داظج مصثبعدج لرظظرج ا،محج صإلياج مص لظقةيج ص وملظاجس فيظ ج

 خ ممجياجلا،تجلت   جأبفظاجمص ا،محجل جأاثجسفاجمص ا،مح جسمإل
 

المطلوب    ألظ المستقر  ل ججاُ ي،  (RSF)التمويل  مصسو ج عصعج أن ج ع مج لةمج
نكاظيظاجخظرججمصااومناؤجمص اجم ،قعج ا،م هظجدر.ؤجلن اةةجخمتجموب،تجسمإلج

سبؤجسمأةةدجسم  جقاظسجلث   جدظ ع اظظجع مجمصترظيصجمصلظلؤجوسج جلتظأةجج
 نكاظيظاجخظرججمصااومناؤ جمصنا،صؤجصألب،تجسمإلج

 
 
 
 

 (Available Stable Funding – ASF)إجمالي التمويل المستقر المتاح  

 (Required Stable Funding – RSF)إجمالي التمويل المستقر المطلوب  
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 ملخص فئات االلتزامات ومعامالت التمويل المستقر المتاح القصوى المرتبطة بها (: 1جدول ) 
معامالت التمويل  
 مكونات فئات التمويل المستقر المتاح  المستقر المتاح  

100% 

استحقاق   • فترات  لها  التي  الثانية  الشريحة  أدوات  )باستثناء  الرقابي  المال  رأس 
 .واحدة( متبقية أقل من سنة 

وااللتزامات التي لها فترات استحقاق   –بخالف المدرج أعاله    –أدوات رأس المال   •
 .فعلية متبقية لسنة واحدة أو أكثر

 .حقوق األقلية التي لها فترة استحقاق فعلية سنة واحدة أو أكثر •

95% 
الودائع المستقرة لعمالء التجزئة وعمالء المشروعات الصغيرة سواء كانت تحت  •

أو توفير، أو ودائع ألجل التي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار  الطلب
 .بالسحب أقل من سنة واحدة 

90% 
الودائع األقل استقرارًا لعمالء التجزئة وعمالء المشروعات الصغيرة سواء كانت   •

تحت الطلب أو توفير، أو ودائع ألجل التي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة  
 .بالسحب أقل من سنة واحدةإخطار  

50% 

التمويل المضمون وغير المضمون الذي له فترات استحقاق متبقية أقل من سنة   •
 .واحدة والمقدم من المؤسسات غير المالية

 .الودائع التشغيلية  •
التمويل الذي له فترات استحقاق متبقة أقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات  •

 .ام وبنوك التنمية الحكومية، ومؤسسات القطاع الع
التمويل المضمون وغير المضمون اآلخر الذي يتم إدراجه في الفئات أعاله والذي   •

ذلك  في  بما  واحدة،  سنة  من  وأقل  أشهر  ستة  بين  متبقية  استحقاق  فترات  له 
 .التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية

 .ر وأقل من سنة واحدة حقوق األقلية التي لها فترة استحقاق فعلية بين ستة أشه •

0 % 

جميع فئات االلتزامات ورأس المال التي لم يتم إدراجها في الفئات أعاله، بما ذلك  •
المعاملة   أخذ  )مع  محددة  استحقاق  فترات  لها  ليس  التي  األخرى  االلتزامات 

 .(الخاصة للضرائب المؤجلة على جانب االلتزامات وحقوق األقلية باالعتبار
جانب االلتزامات بعد تقاص المشتقات على جانب األصول في المشتقات على   •

األصول في حال كانت المشتقات على جانب االلتزامات ألعراض معيار صافي 
 .التمويل المستقر أكبر من المشتقات على جانب األصول 

الناتجة   )Trade Date” Payables“(الدفعات المستحقة في تاريخ المعاملة   •
 .عن عمليات شراء أدوات وعمالت أجنبية وسلع
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 ملخص فئات األصول ومعامالت التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها (: 2جدول ) 
معامالت التمويل  
 مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب المستقر المطلوب 

0 % 
 .المركزي احتياطات البنك و  أوراق النقد والمسكوكات المعدنية •
لها فترات استحقاق متبقية أقل من ستة  • المركزية التي  المطالبات على البنوك 

 .أشهر

5 % 
األصول السائلة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة باستثناء أوراق  •

 .النقد والمسكوكات واحتياطات البنك المركزي 

10% 

للمؤسسات   • المقدمة  المرهونة  غير  والودائع  فترات  القروض  لها  والتي  المالية 
استحقاق متبقية أقل من ستة أشهر في حال كانت القروض مضمونة بأصول 
سائلة عالية الجودة من المستوى األول وكان للبنك إمكانية إعادة رهن  الضمان 

 .المستلم طوال فترة القرض

15% 
 .ونة األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/ الفئة )أ( غير المره •
جميع القروض والودائع غير المرهونة األخرى والمقدمة للمؤسسات المالية التي  •

 . لها فترات استحقاق متبقية أقل من ستة أشهر وغير المدرجة في الفئات السابقة

50% 

 .األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/ الفئة )ب( غير المرهونة  •
الجودة والمرهونة لفترة ما بين ستة أشهر وأقل من سنة األصول السائلة عالية   •

 .واحدة
فترات   ذات جميع القروض والودائع المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية   •

   . استحقاق ما بين ستة أشهر وأقل من سنة
 .الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى ألسباب تشغيلية •

65% 

المرهونة   • المؤهلة غير  السكنية  متبقية سنة القروض  لها فترات استحقاق  والتي 
% أو أقل وفقًا لمعيار كفاية رأس  35واحدة أو أكثر، والتي تخضع لوزن مخاطر  

 . (3بازل )   –المال 
القروض والودائع غير المرهونة األخرى اليت لم يتم إدراجها في الفئات السابقة،  •

لها فترات استحقاق  باستثناء القروض والودائع المقدمة للمؤسسات المالية والتي  
% أو أقل وفقًا لمعيار 35متبقية سنة واحدة أو أكثر، والتي تخضع لوزن مخاطر  

 .  ( 3بازل )  –كفاية رأس المال 
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معامالت التمويل  
 مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب المستقر المطلوب 

85% 

النقد واألوراق المالية واألصول األخرى المقدمة كهامش ضمان القيمة المبدئي  •
(Initial Margin)   لعقود المشتقات والنقد أو األصول األخرى المقدمة للمساهمة
 .لطرف مقابل مركزي  (Default Fund)في صندوق التعثر 

و أ%  23القروض المنتظمة األخرى غير المرهونة التي ال تخضع لوزن مخاطر   •
رأس المال   ( والتي لها فترات استحقاق سنة 3بازل )   –أقل وفقًا لمعيار كفاية 

 .واحدة أو أكثر، باستثناء القروض والودائع المقدمة للمؤسسات المالية
 .السلع المادية المتداولة، بما يشمل الذهب •

100% 

 .جميع األصول المرهونة لفترة سنة أو أكثر •
عد تقاصها مع المشتقات على جانب االلتزامات، المشتقات على جانب األصول ب •

في حال كانت المشتقات على جانب األصول أكبر من المشتقات على جانب 
 .االلتزامات، وذلك ألغراض معيار صافي التمويل المستقر

جميع األصول األخرى التي لم يتم إدراجها في الفئات السابقة، بما يشمل القروض   •
القروض والودائع و المخصصات غير المنتظمة(،    غير المنتظمة )بالصافي من

المقدمة للمؤسسات المالية التي لها فترات استحقاق سنة واحدة أو أكثر، واألسهم  
التي ال يتم تداولها داخل نطاق سوق رسمي، واألصول الثابتة، واالستقطاعات 

 . متعثرة من رأس المال الرقابي، وأصول شركات التأمين التابعة واألوراق المالية ال
 

ومعيار صافي التمويل    (LCR)أوجه االختالف ما بين نسبة تغطية السيولة   -
 (NSFR)المستقر 

  (LCR)ة جننثؤج   اؤجمصنا،صؤججدج  م اقحخ ممجمصةيامجدا جمصالاظرم ججمإلف جج
اا جمصاةسنؤجقراةةجمصاةىجصةىجمصثب،كجص ت اجسابظرم،جض طجصاةةجشهةدج 

داباظجمهةمجللاظرجبظياجمص ا،محجمصان يةجفصمج ي اصجلتظأةجمص ا،محجع مجج
مإل خمتج ل ج مص ،محج أ قةججمصاةىج دارظظرج ا،محج صا،م لؤ فأ .ظظج س يةمرم  

 دج اظج ،جل،ضحجأظنظل:جهظس فيظقظاجموب،تجظمخحجمصااومناؤجسخظرجف
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 (NSFR)معيار صافي التمويل المستقر  (LCR)نسبة تغطية السيولة 
مخاطر • إدارة  مرونة  لتعزيز  السيولة    يهدف 

في البنوك من خالل ضمان أن لدى البنوك  
ما يكفي من األصول السائلة عالية الجودة  
لتخطي أزمات السيولة، من خالل سيناريو  

 .ضغط لمدة شهر
بتأدية   • االستمرار  على  البنك  قدرة  يضمن 

 .أعماله خالل الفترات الضاغطة
خاطر السيولة قصيرة  ميؤكد على أهمية إدارة   •

 .اع المصرفيالمدى في القط

يهدف لتعزيز متانة البنوك على المدى الطويل   •
داخل   األصول  استحقاقات  مواءمة  ضوء  في 

البنوك لالعتماد على    هاالميزانية وخارج وتوجيه 
 .مصادر تمويل أكثر استقرارًا في تمويل أصولها

يقلل من احتمالية نشأة أزمة سيولة من خالل عدم   •
 .هواستخدامات تطابق مصادر التمويل 

تمويل قصيرة  ال د من االعتماد على مصادر  حي •
 .مستقرة الاألجل غير 

 (HQLA)قيمة األصول السائلة عالية الجودة 
  ايومً  30الـ  صافي التدفقات النقدية الخارجة في  

 التالية 

 (ASF)إجمالي التمويل المستقر المتاح 
 (RSF)إجمالي التمويل المستقر المطلوب 

 

 تطور مراحل تطبيق معايير بازل للسيولة  -
 تذ ظجدبعجمصك،متجمصاة ويجص  ثا جأولؤجفبمأظاجممإلجةم ماجمص اججضا جج
ع مجلةىجخامجسب،مادج   ةرمساظ      ج  ثا جللاظرج   اؤجمصنا،صؤ  دجييةجIIIدظزتجج

ياجأا ج  ج  ثا جللاظرجبظياجمص ا،محجمصان يةجوغةملجمصا ظدلؤجياجمصثةممؤجج
 ظنتجمصثب،كج  ا عججييطجسصاةةجثمثجسب،ماجقثحجأ جم  ج  ثاي جدظصكظلح ج ذمجس

  جدةممؤجمص  ثا عبةج ياجمصاظيؤ 100دبناج .، جج
 (NSFR)معيار صافي التمويل المستقر  (LCR)تغطية السيولة  معيار السنة 

 ألغراض المتابعة  ألغراض المتابعة  2015
 ألغراض المتابعة  70% 2016
 ألغراض المتابعة  80% 2017
2018 90% 100% 
2019 100% 100% 
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ا: رابع  جائحة كورونا  وبعد أوضاع السيولة في البنوك الكويتية قبلا

 

أ مجدلةجج   هظجل ظنسسمب تجمصثب،كجمصك،م اؤجمصافظي ؤجع مجق،ةجللظماةجمصنا،صؤجج
مصسظيفؤدجج مومت ةمعاظاج مصنا،صؤ  أاثج ج ياج سيةةج ماهةج مصارةياج  دجمصي ظ ج

سع مجمصبف،جمصذيج  هةلجمصاتشةماجسلبهظجللاظرج   اؤجمصنا،صؤجسللاظرجبظياجج
 مص ا،محجمصان يةدج اظج ،جل،ضحجأظنظل:ج

 (LCR)نسبة تغطية السيولة  (1
دظصفة ؤجمصلكناؤججأثةاج ةمعاظاجموزلؤجج ع مجنناج   اؤجمصنا،صؤدجلةي،عؤج

ةمؤجمصتظرجؤ جج،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجسبظياجمص ةييظاجمصبيبصكحجل جقااؤجمو
سلعجعصعدجدياتجمصبناجأع مجل جل   ثظاجمصفةسظجمصةناظجص ل ااظاجدبعجمصك،متجج

  ثا جمصةقظدؤجمصسوياؤجسأظسماجصسعصعجثاةةجج  د)قثحجمص ت.ا جسدلةل(مصاة ويجج
 مص ف،أجمصك اجخمتجمصنب،ماجمصاظضاؤ ج

 
   ،رجننثؤج   اؤجمصنا،صؤجصةىجمصي ظ جمصارةياجياجمصك،متج(: 1شكحج)

 

 مصارةر:جدبعجمصك،متجمصاة وي •

196.1%
179.9%

193.8%

147.0% 142.9%

169.9%
184.2%

2017 2018 2019 Q1'2020 Q2'2020 Q3'2020 Q4'2020

األدنىالحد
100%
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 (NSFR)معيار صافي التمويل المستقر  (2
ججؤ جلةي،عةىجمصي ظ ججص،أ تجزمظظةجأ.ا.ؤجياجللاظرجبظياجمص ا،محجمصان يةجص

مصا ظهدجج مصان يةج مص ا،محج قا ج دظر .ظ ججسدظر .ظ ج خمتجموزلؤجمص،ظميعججلةي،عظ ج
 س قاظرمؤج ظياؤجص ،ظا.هظ جفداكحجسةمعجظس جسج،ظجيةصج ا،م اؤجس

  ج  ثا جعماجمصا   ثظاجع مججججييةجججديااظجمتصجللاظرجبظياجمص ا،محجمصان يةس
ع مجج مإلسملاؤج مصثب،كج منكاظمج جظناج دظس قبظ ج سمإلسملاؤدج مص ي اةمؤج مصثب،كج

مصب ظج يإ ج سدظص ظصاج مصليظرمؤ ج م س قاظرماج مصثب،كججلتظأةج ل ج صكحج ل يظردؤج يجج
 ج  ثا جمصالاظرجظس جمص ةثاةجظجداكحجعظمجمن كاحجمصي ظعسمص ي اةمؤجسمإلسملاؤدجج

ج جع مجمإلجاظصاس ثظ ج
جمصك،متجصةىجمصي ظ جمصارةياجياججبظياجمص ا،محجمصان ية(:ج  ،رجننثؤج2شكحج)

 مصارةر:جدبعجمصك،متجمصاة وي •
 

112.9%

114.3%

111.10%
110.20%

111.40%

116% 115.27%

2017 2018 2019 Q1'2020 Q2'2020 Q3'2020 Q4'2020

الحد
األدنى
100%
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مص ا،محجمصان يةجصةىجمصي ظ جمصارةياجمص ي اةيجسمإلسملاجياج(:ج  ،رجننثؤجبظياج3شكحج)
 مصك،متج

 مصارةر:جدبعجمصك،متجمصاة وي •

 
 : المالحظات الختامية اا خامس

دلضجمص فةمظادجس ظ جج  NSFR)) اا ج  ثا جللاظرجبظياجمص ا،محجمصان يةجج
    ا ع أب،     أاثج  دجاؤكجمصك،م ج،ياجأثالؤجأعاظتجمصثبم اقحججمص فةيجمصةيامجج

أ،م ؤجموجحجم  ج ا،م هظجدا،مرظج ا،محجقراةةجموجحدجدظإلضظيؤجفصمجنيصجياج
 جعا اظاججف جأ   ع مجسج جمص فةمةج  أظسماجفظمرةجمصنا،صؤجصةىجمصثب،كجمإلسملاؤ

لاةس جج لظصاؤد يام  ع  أ    ثا أظسماج صهظ أ ظأتجمص ،ر جص ثبعجمصاة ويج
    ،ياةجأظسماجفضظياؤ سانظ  جياقظن، جمصرك،كجمصفك،لاؤدج

 

  ثا ج ل ااظاجمصالاظرجوغةملجمصا ظدلؤجصاةةجعظلا جقثحججل ججظناجآخةدجيإ جج
له ؤ   ظياؤ  ص  لةم ع م مص ل ااظا سمإلجةم ما أع مجمصثب،كجج  ثا جمص.ل اججمص
م  جج2018ياجعظمجج    ثايهظ اكابهظجل ججس مص اج مصنا،صؤجموخةىج دجسف جللظماةج

لقحجج مصاة ويدج مصك،متج دبعج قثحج ل ج س  ثايهظج مصنا،صؤج س  ججللاظرج   اؤج
مص ا،محجمإل لرظظرج فصمج مصيةسلج سننثؤج مصةقظداؤج مصنا،صؤج سننثؤج س فيظقظاج

103.90%

114.20% 114.80%
112.10% 112.70%

108.70%
111%

112.90%
115.70%

118.60%

2016 2017 2018 2019 2020

Conventional Islamic

الحد
األدنى
100%
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للاظرجبظياجمص ا،محجص اناةجعا اؤج  ثا ججمصا ظأؤدج ظنتجداقظدؤجأسةجأسظسجج
 مصان ية 

 

دبعجمصك،متجمصاة ويججه،ظلجمصةملاؤجص  ،مةجأسظصااجمصةقظدؤجج،مبحججسا ذمجس
مصلاحج ياج مصااظرسظاج سأياحج مصةسصاؤج مصالظماةج لعج م اظشمج داظج مصارةياؤج

 مصارةيادجسداظجمةسخجم س يةمرجمصاظصا 
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 : والمراجع المصادرقائمة 

 

ج مصا،قعجمإلصك ةسناجصثبعجمصك،متجمصاة وي
ج

Basel Committee on Banking Supervision (2013).ججThe 
Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring 
tools, January. 

Basel Committee on Banking Supervision (2014).ججThe net 
stable funding ratio, October. 
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