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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
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 1مقدمة 
 

ص ارظعاجمصاظصاؤجمص اجسمجههظجمصي ظ جمصارةياجفدظ جموزلؤجمصاظصاؤج  س سظدؤ  ف
سياجفأظرجمإلبمأظاجمصارةياؤجمصهظظيؤجفصمج لوموجمصام ةجج  د2008ياجمصلظمجج

أجحجج ص ارظرمدجسل ج مصاظصاؤج قةرةججسمصا ظنؤج ل،مجهؤجج  مصارظرم لوموج ع مج
مصيراة مصاةىج ع مج مصنا،صؤج مصار  لتظأةج ص ةقظدؤج دظزتج صسبؤج ةياؤججأبةراج

(BCBSمبظمةجج دةظسماجمإلبمأظاجمصارةياؤج  2013(جياج مصالاظرجمصتظصج
( مصنا،صؤج ننثؤج   اؤج مصنا،صؤ"جLCRدلب،م "ج لتظأةج لةمقثؤج سأظسماج (ج

 در،ر  جمصبهظياؤجدهةمج لوموجمصاةسنؤجص ي ظ جمصارةيا 
 

 دفناج ذمجمصالاظردج يظسجننثؤج   اؤجمصنا،صؤجع جمصبف،جمص ظصا:ج
(/ججHQLA=جموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةج)ج  (LCR)  السيولة  تغطية  نسبة

   %100  ≥ م،م  30بظياجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجخمتج
 

ياجج  100دفاثجمساجأ ج ج يحجننثؤج   اؤجمصنا،صؤجياججااعجموأ،متجع جج
دجدالبمجآخةجمساجأ ج نظسيجموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجع مجموقحجمصاظيؤ

 بظياجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤ ج
 

يإ   ذل مصبنثؤ  لبا م  م ،ية صةى مصارظرم لتوس   ظٍم ل     دداكحجعظم
(جمص اجماك ج ف،م هظجدنه،صؤجسع مججHQLAموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةج)

ل جأجحج   اؤجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجخمتجي ةةج  دمص.،رجياجموس،م جفصمجنيةج
قةرةج  (ج نظعةجياج فنا LCR(جم،مدجأيجأ جننثؤج   اؤجمصنا،صؤج)30زلباؤج)ج

ع مجج مصارةياج مصاظصاؤججفمصي ظ ج مصا ،أج ع ج مصبظجاؤج مصرةلظاج ل رظصج
 ججأسم ق رظظمؤ أمظ   ظ  لرةر ظد دظص ظصا مصفة ل  مصاتظأة مص ا ل  مصااك   

 
  سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي العراقي تشكر أمانة فريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية،   1

 على إعداد مسودة هذه الورقة. 
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ثث تجمص سةدؤجمص اججأ ب يحجفصمجمصي ظ جمصفياياجل جأةم جمصي ظ جمصاظصادجسقةجج
دهظجمإل مصبنلةج مصلظصااجضةسرةج ،ياةجلقحج ذلج معجق رظظج مصارظرمدج ثؤجياج
 دس ظ  مص ا،مح ل ظأظ  سد ك .ؤ لبت.اؤدججزلؤ لوظ ةة جةم  س،م جقثحجمو ظنتجمو

س اةمرجعصعجفس دنت.ظلجمصنا،صؤجدنةعؤفجسل جث ج ا.تجظةسمجمصن، ج ا.اؤج
ص. ةة أ،م ؤ لاظ شكح ض  ظ  شةمةم  ع م مصب ظم مصارةياد سدظص ظصا يية جظ   

 جس ،ج لوموجقةرةجمصارظرمجع مجل،مجهؤجج  ،مةج ذلجمصبنثؤججص فيا ج ةمجله
مصيراة مصاةىج ع مج مصنا،صؤج عظصاؤجج  دلتظأةج أب،تج ضاظ ج ،يةج خمتج ل ج

 فتجج   اا جقاظمجمصارةمجدإس كاظتجعا اظ  جمصاظصاؤ(ج ظياؤججHQLAمصس،ظةج)
 جم لةلجص جخمتجلةةجشهةدجس ذلجمص. ةةجأمصذيجل جمصااك جج  دجمصا طجمصاةمةج
 تظعججفجحججأ ج ك، جلبظسثؤجص ااةيا جع مجمصي ظ جمصارةياجل ججأل جمصا. ةلجج

 مص ةمداةجمصمزلؤ 
 

مصبيةج سس  ؤج مصلةمقاج مصاة ويج مصثبعج ل ج مص،رقؤج سةدؤج حج   بظستج ذلج
مص. ن اباؤجياج  ثا جللاظرجننثؤج   اؤجمصنا،صؤجع مجمصي ظ جمصارةياجياج

 مصث ةم  ج
 

  العراقي  المركزي البنك تجربةأوالا: 
 

لثةأ ل   س  فن مقظ   ل ظنؤج ع مج سمصارةيادججفمصافظي ؤج مصاظصاج مصب ظمج س يةمرج
س يةمرجمصاظصاجصةىجمصب ظمججسسلاظ  ل  قثح مصثبع مصاة وي مصلةمقا صةيع ظرجؤ مإل

مصلةمقا جهؤ  دمصارةياج ل ج مصارظرمج صةىج مصابظينؤج ظرجؤج زمظظةج   دد اؤج
مك.حجمص ،ظا ججسضاظ  مس اةمر عاح مصارظرم لظصاظ  ل  جهؤ مخةىد سداظ  

مصلةمقاججمو مصاة ويج مصثبعج قظمج مصسهظزجمصارةيادج صةىج مصا ظأؤج ص ا،مرظج لقحج
(جع مججااعجمصارظرمجمصلظل ؤجياجمصلةم ججLCRد.ةلجننثؤج   اؤجمصنا،صؤج)ج
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ل    صفا  مص،ب،ت مصم أع مجج  د2017دةممؤجعظمججمد ةأ   م     ثايهظ  ةرمساظ     
   2019مص  ثا جمصكظلحجص بنثؤجياجعظمج

 

 نطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة في العراق  أ.
 سد اؤ دمصلظصاا مصارةيا دظصب ظم مصتظبؤ مص  ،رماج  ل،م ثؤ جحأ ل 

مصاة ويججدججIII  دظزت صسبؤ ليةرماج ع اؤج  ةاجأ لظ  صمف مص،ب،ت مصثبعج سج ج
د مصلةم ج ياج مصلظل ؤج مصارظرمج مصنا،صؤججإمصلةمقاج ظيؤج ننثؤج   اؤج أ نظاج

(LCRجل ج ظرمخج)مص ظصاسمص ةرججياج  ثايهظجأناجمصسةستج 2017مبظمةج 1 : 
 

 2019 2018 2017 السنة

LCR 80% 90% 100% 

 
ص سةست   مصنا،صؤ  أعملدسسييظ   ننثؤج   اؤج د  ثا ج مصارظرمج داكحجج   ي،مج

دا   ثظاجمصفةسظجمصةناظج   سياجأظتجعةمجقةرةجمصارةمجع مجمإلم.ظ  د ةرمسا
 مصفةسظج مةع  سداظ دةيلهظ مصك.ا ؤ جةم ماجمإل  تظعجفمساجع ا ج دل ج ذلجمصبنثؤ

  ،ياة مإلجةم ماج  ذلسل جج  دمصلةمقا  مصاة وي مصثبعج قثح ل  مصافةظة مصةناظ
 ( جLCR)  ننثؤ يا مصفظبح مصلسو أس   لظظت ص ارةم خظرجاؤ ل،مرظج

 

 ( LCRمتطلبات والية احتساب معيار تغطية السيولة ) ب.
 

 سا،صؤ ع م مصةقظدؤ  لوموج  صمف  هةم مص ا مصالظماة أأةج  ، مصالاظر  ذم  ف 
دجاة ،نؤمص غاة مصنا،صؤ ل ج  ظمج  دان ،ى مأ .ظظهظ  ل ج ص  ة ةج دمصارظرم

دظص وملظ  جج ص ،يظ  نيةج مصف  ي،ري داكح  ف،م هظ مصارةمج س  ظعؤإدج سمص ا
 مصااك   ل  ن إي سدظص ظصا دلفةظة ض ط سابظرم، ظاج ظح يام،مجج  30 لةة خمت
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 أ م ناظأ س اةمرمؤجلومسصؤججف  ل  مصارةم مصنظي ؤ ب،تمو   ع  اك   أ
 .مصمأيؤ م،لظ     30

 

 (: LCRمكونات معيار تغطية السيولة )ج. 
 

 جمالي االصول السائلة عالية الجودة: إ: النسبةبسط  .1
 

 دمصس،ظة عظصاؤ ب،تجمصنظي ؤمو ل   ستوجادأ .ظظجمإل مصارةم ع م م ،جاج
مص ةييظاج ص   اؤ  ب،تس لةجمو دم،م 30 لةةج خمت مصتظرجؤ مصبيةمؤ بظياج
  ي،ريج داكح نيةج صمف  ظ جل جمصااك ج ف،م هظ  ياجأظت مصس،ظة عظصاؤ مصنظي ؤ
موؤلاكبج خنظرة دةظنم سجأ خنظية ظس  ل  دسسهح س تاعج مصنظي ؤججدج ب،تج

 صمجلسا،عؤجل جمصاةسأجس ا:جفعظصاؤجمصس،ظةج
يجقا،ظجقظن،ناؤججأيجخ ، ظجل ججألة ،نؤدججب،تجمصنظي ؤجغاةجج ج ك، جموأ -

مجنيةجفصخةىج تثةجع مجقةرةجمصارةمجياج ف،م هظججأسجقا،ظججأسجرقظداؤججأ
ل جب.ؤج   اؤجمص كظصا جمص ا ا اؤجج   ج ك، جخظصاؤأ ذصعجمساججدججسجدالهظأ
 لقم (   مصةسم اج)

ظمرةجب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجعبةلظج ،ضعج فتج رةمجمإل ك، جمو -
ظمرةجمصرمأاؤجدفاثجمك، جصهذلجمإلج  دمصانتسصؤجع جمصنا،صؤجياجمصارةم

   مصكظياؤجسمصايةرةجص ناا هظ
مصارةمجج - من ثلةججأع مج ع ججأمؤججأ ج نظجاؤج س ملهظججفب،تج  ججأب،تج

ياجأظصؤج ظ جص اظصعجمصف جمصيظن،ناجدنفاججدججدا،جاجمصف جدإعظظةجمصة  
   م،لظ   30ب،تجخمتجلةةج ذلجمو
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 ب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجمصم:ج ين جموياج ذمجمإلأظردج
 

 يا مصلظظصؤ مصيااؤ أةميؤ سي   ةرج مص ا س ا  صول المستوى األول:أ •
 أةج ظس  ل  دظصكظلح مصان ،ى ذمجج مظرمج سماك م ب،تدجج قااؤ مأ نظاج

 م ظمرة ل ظأؤجملظمج  ،نهظ دع اهظ مس ي ظعظاج   ثا  م     مقرمدجأاثج
 )أي مصاقث ؤ قاا هظ يا نيصج مي دةس  دظصكظلح مصارةم يا مصانتسصؤ

 (  يؤياجمصاظ 100  ةجاح  ل مجللظلح
 

 : اب،تجمصان ،ىجموستجلظجم أ  اا جأاثج
ن،م جمصبيةجسمصانك، ظاجمصالةناؤججأسمصذيجمااحج حججدججمصبيةجسمصانك، ظاج -

دظصلا ؤ دظصلاماجم خةىججأجمصاف اؤجج  س،م ج ظ ج مصلاماج   ُياّ  أاثجج)سج
مومو سي جججبثاؤج مصاف اؤج ص لا ؤج مصرةخةىج د ظرمخجج  مسلةج مصافةظج
 مصاظصاؤ( عةمظجمصي،مي جف

 مصبيةجياجمص ةم   -
مصذيجج - مصارةمج لتوس ج مااحج سمصذيج مصذ اجمصذ اج ل ج ما  ك ج

   دظس قبظ جمصذ اجمصاة ، 
  أ اظأاجمإل ربةةأ دظس قبظ  مصلةمقا مصاة وي مصثبع صةى موربةة -

 صوملا مإل
  ااح سمص ا مصايااؤ( سغاة )مصايااؤ مصارظرم صةى موربةة -

 مص ةلابظا(  د سس   آج ؤدجقةسلج سظميع د جظرمؤ )أنظدظاج
مص اج اقحج  مصلةم أ،م اجخومبؤججاه،رمؤجج  ظسماجمصةم جسمص اج ااح:أ -

مصلظلؤجج  مصتومنؤعسنظاججأس ااحجأ،م اجس  دظسماجمصةم جمصةمخ اأأةىججف
 مصلةم  جاه،رمؤ خومبؤ أ،م اج مصف،م ا:من قبمجل ج ذلج)ص ةسصؤج
مصاظيؤ  50 مصى ننثؤ دظس قاظر مصتظبؤ صوملاجمإل أ اظأامإلج ل  ياج
سمصلةمقا مصاة وي مصثبع صةى مصافس،ز مصارظرمجدج أ،م اج
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 مصلةمقا مصاة وي مصثبع أ،م اج(دجسمصاتر،لؤجياجمصن، جمصقظن،ي
 مصاة وي مصثبع أ،م اج لقح مصةمخ ا مصةم  ظسماجأ أةىف  اقح مص ا
  ااح سمص ا مصفك،لاؤ مصنبةماجدجسم،لظ ج 182 سوجح م،لظ ج 91 وجح

ل جج مصرظظرة سمصنبةماج مصلةمقا مصاة وي مصثبع ل  مصرظظرة مصنبةماج
 ل  مصارةرة مصةم  ظسماجدجسأمصلةم  جاه،رمؤ دظس  مصاظصاؤ سزمرة

جج0 لتظأة دةسزم  مصاقي ؤ (مصتظرجاؤمصاة ومؤج) مصثب،ك مس مصفك،لظاج
 ( جII)جدظزت أناج ياجمصاظيؤ

ج

الثاني: • المستوى  ياججج40أقرمجج أةج ب،تمو  ذل ع م  ث مُجججأصول 
 مصان ،ى ب،تأج)ججمصس،ظة عظصاؤ مصنظي ؤ ب،تجموج فجاظصا ل جججمصاظيؤ
 م ب،ت ل ج مصقظنا مصان ،ى سمااحججد(مصقظنا مصان ،ى ب،تأ +موست
  اظ:ججيئ ا 

 عماج  ك،   أجج:سما ةأجياهظججياجمصاظيؤجج85للظلحج ةجاحججججمل ج ُججج:(أ)الفئة  
  ك، دجسأ ججمص ربا جمصال اةة( لتسنظاج  ربا  )سي جج0 لتظأة سز 

مص.ئؤجج/ب،تجمصان ،ىجمصقظناجأس  اا ججججمصاظصاؤ  س،م جمو يا سلةرجؤ ل ةمسصؤ
ج:جلظجم اج)أ(

 سز  عماج مصاة ومؤ مصثب،ك سأ مصفك،لظاج ل  مصارةرة مصةم  ظسماجأ -
  2مصاةمبؤج ي اظناجص سهؤمإل ص  ربا  أثيظ ججياجمصاظيؤج20ل ج قحأ لتظأة

 سغاة مصاظصاؤ مصاتسنظاج سأ مصارظرم ل  مصارةرة مصةم  ظسماجأ -
 مك،  يأ دي،  ياظ(جج-AA)ج ي اظناف  ربا  عماج مصارب.ؤ مصاظصاؤ

مصاةمبؤ مصفظصؤ  ذل يا ي اظنامإل مص ربا   (-AAع )ج ميح   ص سهؤج
 مصال اةة ج مص ربا  لتسنظاج  ربا  أناج

 
 على  باالعتماد (ب ، أ) الثاني المستوى اصول ضمن وأدراجها للمصرف المملوكة الدين ادوات تصنيف يتم 2

 مؤسسات  من ألي االئتمانية التصنيفات على باالعتماد ، الدين ألداة المصدرة للجهة االئتماني التصنيف
 إذا(  -AA) من  أكثر  ائتماني تصنيف تحمل الدين اداة فأن بالتالي .عالميا  بها المعترف االئتماني التصنيف

 .صحيح والعكس( -AAمن ) أكثر ائتماني لتصنيف حاملة لها المصدرة الجهة كانت
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 مصنظي ؤ موب،ت فجاظصا ل  ياجمصاظيؤ  15قرمججأ  فةج   ث  أاثجالفئة )ب(:  
  ياجمصاظيؤ 50 ةجاحج للظلح  ل م سمص ا دمصس،ظة عظصاؤ

 س  اا جمب،تجمصان ،ىجمصقظناجمص.ئؤج)ا(:ج
مصفك،لظاججأ - ل ج مصارةرةج مصةم ج سز ججأظسماج عماج مصاة ومؤج مصثب،كج سج

   ي اظناجص سهؤجمصاةمبؤص  ربا جمإلج أثيظ   ياجمصاظيؤ 20ل جج أ قةلتظأةج
اةجمصاظصاؤججغجسجمصاتسنظاجمصاظصاؤجسأظسماجمصةم جمصارةرةجل جمصارظرمججأ -

عماج ربا جج ل أي اظناججفمصارب.ؤج مص ربا ج  يأ  د(-AA)جقحج مك، ج
   (-AA)أقحجل ج ي اظناجياج ذلجمصفظصؤجص سهؤجمصاةمبؤمإل

   م،م 30ل جقحججأمةم جمصارةياجسمص اجصةمهظجلةةجمس فيظ جشهظظماجمإل -
 

 ننثؤ دنط ضا  مصس،ظة عظصاؤ مصنظي ؤ ب،تمو ص.ئظاج ل تصج جةست م ا يااظ
 مصنا،صؤ:ج    اؤ

 ل تصجص.ئظاجم ب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجسي جللة اج ةجافهظج(: 1جةستج)
 تمعامال التفاصيل  الفئة

 الترجيح 

 .مصالةناؤ سمصانك، ظا مصبية مسرم  - -1
 مصاة وي ج مصثبع صةى م ربةة -
 مس مصاة وي مصثبع ع ج مصرظظرة مصرك،ك مس مصةم  مظسما  -

 .مصفك،لؤ
 مس مصارةرة ص  نااح مصيظد ؤ مصرك،ك مس مصةم  مظسما  -

 .مصفك،لؤ مس مصاة وي مصثبع ل  مصااا،نؤ
 ع  مصرظظرة مصاف اؤج دظصلا ؤ مصرك،ك مس مصةم  مظسما  -

 لتظأة يا   باة مصذي مصث ة ياج مصاة وي مصثبع مس مصفك،لؤ
 أ قة  لتظأة سز   ل م سمص ا ص ارةم  م م مصث ة مس مصنا،صؤ

 .مصر.ة ل 
 مصثبع ع  مصرظظرة م جبثاؤ دظصلا ؤ مصرك،ك مس مصةم ج مظسما  -

مومة داظ مصفك،لؤ مس مصاة وي  مص ةييظا بظيا قااؤ ع م  ج
  م جبثاؤ دظصلا ؤ مصتظرجؤ مصبيةمؤ

100% 

 عما مصاة ومؤ مصثب،ك مس مصفك،لظا ل  مصارةرة مصةم  مظسما  - -2
أثيظ  20ل جج مقح لتظأة سز   ص سهؤ م ي اظنا ص  ربا  % 

 .مصاةمبؤ

85% 
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 مصاظصاؤ مصاتسنظا مس مصارظرم ل  مصارةرة مصةم  مظسما  -
 ي،  ياظ (-AA) مي اظنا  ربا  عما مصارب.ؤ مصاظصاؤ سمص اة

   ص سهؤجمصاةمبؤ مصفظصؤ  ذل يا م ي اظنا مص ربا  مك،  مي )
 (   مصال اةة مص ربا  لتسنظا  ربا  أنا (-AAميح)

 عما مصاة ومؤ مصثب،ك مس مصفك،لظا ل  مصارةرة مصةم  مظسما  - -3
أثيظ20ل  أ قة لتظأة سز   ص سهؤ م ي اظنا ص  ربا  %ج

 .مصاةمبؤ
 مصاظصاؤ مصاتسنظا مس مصارظرم ل  مصارةرة مصةم  مظسما  -

 مي(  -AAل ) مقح مي اظنا  ربا  عما مصارب.ؤ مصاظصاؤ سمص اة
مص ربا  مصاةمبؤ مصفظصؤ  ذل يا م ي اظنا مك، ج  أقح ص سهؤج

 (  -AAل )
 – مقح مس فيظ  لةة صةمهظ سمص ا مصارةيا م مةم  شهظظما  -

 . م،م 30

50% 

 مصارةر:جمصثبعجمصاة ويجمصلةمقاج •
 

 )صافي التدفقات النقدية الخارجة(: النسبة مقام  .2
الخارجة .أ النقدية  مصتظرجؤ:  التدفقات  مصبيةمؤج مص ةييظاج بظياج                 لباج

(Cash Outflows  )مصا ،قلؤ مصتظرجؤ  مصبيةمؤ مص ةييظاج فجاظصا فنهظج 
 مصا ،قلؤ(  Cash Inflowsمصةمخ ؤج) مصبيةمؤ مص ةييظاج فجاظصا لبهظ ل ةسأظ  
 خمت ل  مصتظرجؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج فجاظصا أ نظاجف سماك  م،مد  30  خمت

 يا مصااومناؤ سخظرج ظمخح ص وملظاجمإل سمن،م  لت   جيئظاج ضةاجأربةة
 مصةمخ ؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج أ نظاجفجاظصاف ألظ  دمصتظرج مصبيةي  ةييهظ للة اج
 مصاةمبؤ يئظاجمصذل  لت    مربةة ضةاج خمت ل  أنظدهظ يااك  مصا ،قلؤ

 % 75 ع  مومةج   سداظ ص ةييهظ مصا ،قلؤ مصالة اج يا مصا،ج،ظماج جظناج يا
 مآل اؤ:ج مصرا ؤ يا لثا  س اظ مصتظرجؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج فجاظصا ل 

 

المتوقعة الخارجة  يوم = إجمالي التدفقات النقدية  30صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل 
% من إجمالي التدفقات  75المتوقعة او  الداخلة القيمة االدنى من )إجمالي التدفقات النقدية  –

 النقدية الخارجة المتوقعة(  
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 يا ( مصس،ظة عظصاؤ مصنظي ؤج ب،تمو ل  بحأ يأج ظرمجف م   عبةلظ ن إي  ذصع 
 مص ةييظاج ضا  مصر ؤ عماج مصةمخ ؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج أ نظاجف م     (دججمصثنط
 م    أج أ اظتف  بظصع مك، ج سعبةلظ د( مصايظم  ل   سو  يأ) مصةمخ ؤ مصبيةمؤ

 ع م م لا  ن إي دمصتظرجؤ مصبيةمؤ ص  ةييظاج ل لةظة يئظاج يا للا  دبةج أ نظاجف
  إي  ذصعج   مصثبةج صذصع مص لظقةمؤ مصبيةمؤ ص  ةييظاج ع ممو مصفة أ نظاجف مصارةم
  يئظا أربةة ضةاج ن،م جج ع  للثةة  ك،  مصتظرجؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج فجاظصا

 خمت سفثهظ سمصا ،قع )للة اجمص ةي جص تظرج( مص ةجاحج نناج يا م ص وملظاج
 م،لظ    30لةةج

 

 مص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤ:جياج ذمجمإلأظردج  اا ج
  ااح سمص ا (:قحأ سأ م،لظ 30 لةة خمت  ن ف  مص ا) مصارظرم سظميع -

 قظياؤ ل  مصا  ،دظاج جظناج يا   هة مص ا مصارةياؤج  مص،ظميع ن،م أ  ح
 .ص ارةم مصاظصا مصاة و

 

   اا  مص ا)  مصفك،لا مصي ظ  سظميع   ااح: سمص اج م خةى مصسهظاج سظميع -
 مصارةم يا لتسنظ  جمصا،ج،ظة دكح مصفك،لا مصي ظ  سظميع سأ ربةةأ

  سظميعجمصي ظ جمصتظصج(دجسجمصالبا
 

   اا ج أاثجربةةجمصةميبؤ(:ربةةجلعجمصثبعجمصاة ويج)مومصفنظدظاجسمو -
مصاة ويج مصثبع صةى مصارةم رباةج ع ا  م هة لظ مصفنظدظاج  ذل

 فعم مصتظرجؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج ضا  مةخح مصفظصؤ  ذل ياج مصذي  دمصلةمقا
 مصلةمقا  مصاة وي مصثبع لع ظمي  مصارةم رباةج ظهة

س اجج  قح(:أسججأم،لظ     30مةم جمصارةرةج)مص اج ن ف جخمتجلةةججشهظظماجمإل -
   دجس ل ثةجمص وملظاجع ا  دصمجمصودظي فمصاهظظماجمصارةرةجل جقثحجمصارةمجج

 قح أسجأجم،لظج  30س فيظ جفس نسحجياج ذلجمص.يةةجمصاهظظماجمص اجصهظجمجحج
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ق ةملجمإلس  ق ةملجمصةمخ امإل   اظ: بب.ا  صمف  مرب  سمصذيق ةمل:ججمإل -
 ل  مصارةم ق ةملجف دمصةمخ ا ق ةملجمإل م اا  أاثج  مصتظرجا 

سمصارةياؤ مصاتسنظاج سأ يةمظجمو لظجأ دمصةمخح يا مصايااؤ مصاظصاؤج
  غاةج مصاظصاؤ ل جمصاتسنظاج ق ةملجمصارةمفيه،جج دمصتظرجا ق ةملجمإل

 من ف   لظ لبهاظ متخذج ق ةملجمإل ل   امصب،عج  ذم   إي سع ا  دمصايااؤ
  قحأ سأ م،لظ   30 لةة خمت

 

 ي ح صيظ  مصاةخ،عة مص ةلابظاج   اا  أاثج  :سمصايث،ضظاج مص ةلابظاج -
 مص ةلابظاج ل  غاة ظ سأ خ ظدظاجمصااظ  لبح سأ مصان بةمؤ ع اظظماجمإل

  ا  ذلجمص ةلابظاج يظ  سدظص ظصا دمصارةياؤ مصتةلظاج  يةم  صيظ  مصاةخ،عة
 قثح ل  س تةملهظف ملكظناؤ سف  دأبفظدهظ صمف نةمظجمص سمجثؤ ل،متأ

 دس ةظمظ ظف ل،معاةج سأ مس فيظقهظ آجظت ظح يا لفةظة مصارةمج ك، 
 م،لظ   30 خمت من ف  لظ لبهظ سمتخذج س فيظقهظف  لةظج سي   ةرج يها صذصع

  قحأ سأ
 

 :مصارظرم عةم لظ مصااب،ه ي اظنامإل مصني  ل  ان تةلؤمص غاة مصاثظصغ -
 صأليةمظج مصااب،ه ي اظنامإلج مصني  ل  مصا ثيا مصاثظصغ  ذل  ااح أاثج

 لاظ قحأ ص تظرج  ةي  للةت  فاح صك،نهظ مصارظرم  س قبظ إد دسمصاة ظاج
 .مصارظرم ع م ش احف

 

 :مصارظرم لع مصااب،هج ي اظنامإل مصني  ل ج مصان تةلؤ غاة مصاثظصغ -
 ل  مصا ثيا مصاثظصغ  ذل  ااح أاثج دمصان تةم غاة ي اظ مإل جو  سماقح

 ص تظرج  ةي  للةت  فاح  ،نهظ دص ارظرم مصااب،ه ي اظنامصني جمإل
   مصااب،ه  اظنايجمإل مصني  ل  ؤان تةلمص غاة مصاثظصغ ل  أ ثة
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 خ ظدظاج جااع  ااحج  :مصبيةمؤ مص ةلابظاج لبهظ ل ةسأظ   مصااظ  خ ظدظاج -
 صك، جمص ةلابظاج دجدهظ مصتظبؤ مصبيةمؤ مص ةلابظاج أةه دلةج مصرظظرة مصااظ 
قثحجج ل  س تةمممإل سمجثؤج غاة لثظصغ  ا مصااظ  دت ظدظاج مصتظبؤ  مصبيةمؤ

    اظجسث جأ ج  ج ،ضاف  س فيظقهظف لةظ أةسظج يا  فدجمصارةم
 

 جااع  ااح  :مصبيةمؤج مص ةلابظاج لبهظ  ل ةسأظ   مصان بةمؤ ع اظظماجمإل -
مصتظبؤج مصبيةمؤ مص ةلابظاج أةه دلةجلام ججص  مصايةلؤ مصان بةمؤ ع اظظماجمإل
   دهظ

 

   ع   اا   :مص ةلابظاج لبهظ ل ةسأظ   جحمآل مصةيع ع  نظ سؤص وملظاججإ -
  سمص ظ ةةج دلبهظ مص ةلابظاج أةه دلةج م جح مصةيع ع  مصبظ سؤ ص وملظاجمإل

 مصااومناؤ  خظرج مصثب،ظج ضا 
 

دججسظديظ   ع ةل  جج مصذي غاة خةىأ ص وملظاجف يأ   اا ج  :خةىمو اجص وملظمإل -
  ص ارةم مصاظصا مصاة و قظياؤ يا مصا  ،دظاج جظناج يا سمص ظ ةة

 

 ل تصجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجسي جللة اج ةييهظج: (2جةستج)
معدالت   التفاصيل  الفئات 

 التدفق 
 %100 (مقح مسج م،م 30 لةة خمت  ن ف  مص ا) مصارظرم سظميع -1
 %40 مصفك،لاج مصي ظ  سظميع -2
 مصم  ربا.هظ    سمص ا سمصاة ظا صأليةمظ مصسظرمؤ مص،ظميع -3

 : م ا س اظ يئظا
 

 %10 عةمقا  ظمبظر ل ا،  100 ل  مقح - 
 ظمبظر ل ا،  500 سص ظمؤ ل ا،  100 ل  م قة - 

 عةمقا ج
15% 

 ظمبظر ل اظر سمأة سص ظمؤ ل ا،  500 - ل  م قة - 
 عةمقا ج

20% 

 %25 عةمقا  ظمبظر ل اظر سمأة ل  م قة - 
 %80 صأليةمظ ج مص ،ياة سظميع - 
 %85 ص اة ظا  مص ،ياة سظميع - 
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 صأليةمظ سمصقظد ؤ مصسظرمؤ مص ثالؤ عما مص،ظميع - 
 سمصاة ظا 

100% 

 %100 م خةىج مص،ظميع - 
 م ربةة ) مصاة وي مصثبع لع سم ربةة مصفنظدظا -4

 (   مصةميبؤ
100% 

 30 لةة خمت  ن ف  مص اج ) مصارةرة م مةم  شهظظما -5
 (  مقح مس م،لظ

100% 

 %100 ( سمصتظرجا مصةمخ ا ) دب،عا  م ق ةمل -6
 %20 سمصايث،ضظا ج مص ةلابظا -7
 لظ مصااب،ه م ي اظنا مصني  ل  مصان تةلؤ غاة مصاثظصغ -8

 مصارظرم ج عةم
40% 

 لع مصااب،ه م ي اظنا مصني  ل  مصان تةلؤ غاة مصاثظصغ -9
 مصارظرم ج

80% 

 لبهظ ل ةسأظ مصان بةمؤ سم ع اظظما مصااظ  خ ظدظا 10
 مصبيةمؤ  مص ةلابظا

100% 

 %100 مص ةلابظا ج لبهظ ل ةسأظ م جح مصةيع ع  نظ سؤ مص وملظا 11
 %100 م خةى  م ص وملظا 12

 مصارةر:جمصثبعجمصاة ويجمصلةمقاج •
 

  :جمصنا،صؤج    اؤ ننثؤج ليظم ل ج مصقظناج مصسو   اقح  التدفقات النقدية الداخلة:  اج
 صات    مصيظياؤ ربةةمو س ااح دجص ةمخح  ةييهظ مصا ،قع مص ةييظاج   ع س ا
 سمصل،ميةج مصااب،ه مصبيةي ي اظ مإل قااؤ  اقح أاثج  دمصاةمبؤ مصذل  يئظاج

 س  اا :ج حأق أس ظم،ل (30) لةة خمت  ن ف  سمص ا دظده مصتظبؤ
 م ي اظناؤ مص نهاماج جااع م اا  ي اظ جمصبيةيجمصااب،ه:جسمصذيمإل -

مصةم، جج  س ااح: صهظ مصايظدحج مصااظ ج ن،  سمصارب.ؤجأناج مصااب،أؤج
لةةج لقةجج صهظج مص اج مصةم، ج س اج  عج ثمثؤججأمصاب سؤج ل ج  أشهةدقحج

 :جس  اا 
مصان ،ىجموستجسمص اج ااحجمصةم، جج • دةب،تج مصااا،نؤج مصةم، ج

 مصااا،نؤجدبية 
سمص اج  ل  جج • )أ(ج مصقظناج مصان ،ىج دةب،تج مصااا،نؤج مصةم، ج

دظصااظنظاجمصايةلؤجل جلتسنظاجلظصاؤج فاحجسز جلتظأةجأ قةج
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مصاظيؤ  20ل جج عماج ربا ججأ  ياج ل أي اظناججفسج (دج-AA)   قحج
س ااحجمصااظنظاجمصايةلؤجع مجشكحجضاظنظاجعيظرمؤجسضاظ جج

للب،م، ججأ أثالا، ججأشتظصج أسه جأسج شكحج ع مج ضاظنظاج   سج
 سرم جلظصاؤ سأ

مصااا،نؤج • مصةم، ج س ااحج مخةىدج دةب،تج مصااا،نؤج مصةم، ج
 أعمل جدةب،تجغاةجمصااظنظاجمصاذ ،رةجياجمص.يةةج

 عمل أمصةم، جغاةجمصااا،نؤجدظيجمب،تجلاظجع ةج •
مصاب سؤ:جس ا -  ل  أ قة  لقة لةة صهظ مص ا مصةم، ج   ع مصةم، جغاةج

 أ قة س فيظقهظف أجح ع م لام مص ا مصةم،    ع نهظأ يأ دأشهة ثمثؤ
 س  اا :ج أشهةد ثمثؤ ل 
 مصةم، جمصااا،نؤجدةب،تجمصان ،ىجموست  •
 مصةم، جمصااا،نؤجدةب،تجمصان ،ىجمصقظناج)أ( ج •
 مصةم، جمصااا،نؤجدةب،تجمصان ،ىجمصقظناج)ا( ج •
 خةى جأمصةم، جمصااا،نؤجدةب،تج •
 ب،ت جأجمصةم، جغاةجمصااا،نؤجدةيج •

 

ي  مصةم، ججإسع ا ج موست ج مصان ،ىج دةب،تج   مصةم، ج اقحجج  دمصااا،نؤج
سمصةم، جمصااا،نؤجدةب،تجمصان ،ىجمصقظناججدججنيةمؤجييط  مصفظل ؤجصااظنظاج

ل )أ(جج صااظنظاج مصفظل ؤج مصةم، ج سغاة   اقحج لظصاؤج اظصاؤجمص  لتسنظاج
ُ فلرب.ؤج   نهظجبظظرةجل جلتسنظاجفأسج د(-AA) ع مجل أجد ربا ج  ي اظناظ

ألظجمصةم، جمصااا،نؤجدةب،تجج  دياجمصاظيؤ  20قحجل ججأ فاحجسز جلتظأةجج
مصقظناج أسجج  يهاج اقح  اد/مصان ،ىج عيظرمؤج صااظنظاج مصفظل ؤج مصةم، ج

أسجج للب،مؤج أسج شتراؤج أسجج  سرم أضاظنظاج مصةم، ج  دسه ألظصاؤج   ألظج
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دةب،تجج غاةججأمصااا،نؤج ل ج صااظ ج مصفظل ؤج مصةم، ج يهاج  عج خةىج
  عملجمصااظنظاجمص اجع ةاجأ

 يا ظظ ةة خةىأ ل،ج،ظماج يجأ م اا ج ذمجمصثبةجس  الموجودات االخرى:-2
 مصاظصا ج مصاة و قظياؤ ل  مصا،ج،ظماج جظناج

 ل تصجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجسي جللة اج ةييظ هظج: (3جةستج)
معامل  التفاصيل  التسلسل 

 الترجيح 
  مصةم، جمصاب سؤجمص اج  اا :ج -1

 %50 دةب،تجمصان ،ىجموستمصةم، جمصااا،نؤج 
 %40 )أ( مصقظنا مصان ،ى دةب،ت مصااا،نؤ مصةم،  
 %15 )ا( مصقظنا مصان ،ى دةب،ت مصااا،نؤ مصةم،  
 %5 مخةى أب،ت دظي مصااا،نؤ مصةم،  
 ب.ة% مب،ت دظي لاا،نؤ مص اة مصةم،  
  مصةم، جغاةجمصاب سؤجمص اج  اا :ج -2

 %20 موست مصان ،ى دةب،ت مصااا،نؤ مصةم،  
 %10 )أ( مصقظنا مصان ،ى دةب،ت مصااا،نؤ مصةم،  
 %5 )ا( مصقظنا مصان ،ى دةب،ت مصااا،نؤ مصةم،  
 %5 مخةى أب،ت دظي مصااا،نؤ مصةم،  
 ب.ة% مب،ت دظي لاا،نؤ مص اة مصةم،  
 %30 مصا،ج،ظماجم خةى -3

 *جمصارةر:جمصثبعجمصاة ويجمصلةمقا
 

 :المعيار في العراقهم المعوقات التي وقفت امام تطبيق د. أ
 

  ثا جننثؤج   اؤجمصنا،صؤجمصلةمةجل جمصال،قظاجعبةجدةممؤجمص  ثا جع مجج   سمج
سماك ج  تارهظجج  دسجدلةج  ثايهظجد. ةةأجسعصع ن ةم  صفةمثؤ مص سةدؤ    دمصارظرم
 دظآل ا:ج

سمج جمصثبعجمصاة ويججدججصفةمثؤ مصبنثؤ سعةم   ثايهظ لنثيظ  صةى مصارظرم -1
مصلةمقاجدلضجمصرل،دظاجياج ةساتهظجصةىجمصارظرمدجس  جللظصسؤج ذلجج
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س الظاججفجحججأمصااك ؤجل جخمتجعيةجسرشظاجعاحجص ارظرمجمصلظل ؤجل جج
 مسظداؤ جف ذلجمصبنثؤجس  ثايهظجدر،رةج

 

أ نظاج ذلججفلةجدلضجمص ا،لجياجنا،عجججسمجهتجمصارظرمجياجدظظبجمو -2
 عجمصاة ويجفصمج فةمثج ذمجمصبا،عججأ قةجل جلةة لاظجمض ةجمصثب  دمصبنثؤ

 

عةمجسج،ظجأن اؤج ظياؤجصةىجمصارظرمج س تةمجج ذلجمصبنثؤجياجمص،قتجج -3
(جم،مجدلةجمصا،عةج15مصافةظدجلاظجسثاج ةخةجمصسةمستجمصتظبؤجدهذلجمصبنثؤج)ج

 تظعجم جةم جمصابظساجصالظصسؤجمصااك ؤجقثحجفمصافةظدجس ذمجمنثاج ةخةجياجج
س مصارظرمجج   أ .ظقاهظدج ع مج مف  ج مصااك ؤج مون اؤججفجأحج ذلج س تةممج

 رسظتجننثؤج   اؤجمصنا،صؤجياجمص،قتجمصابظسا فمصامياؤجصفنظاجس
 

مصارظرمجج  -4 عاحج ياجج  مإلسملاؤددنثاجخر،باؤج  ظنتج بظكجبل،دؤج
صذصعج  جج ع اهظدج مصبنثؤج دظصارظرمجفعةمظججف  ثا ج ذلج خظبؤج س اظرةج

 ؤ ججحج  ثا ج ذلجمصبنثأسملاؤجل جمإل
 

س ف ظججفصمجي ةماج  دم.ظ جدهذلجمصبنثؤ بظكجدلضجمصارظرمج ج ن  اعجمإلج -5
ل ججأ مصثبعجج  دجحج  ثايهظأأ،تج قثحج ل ج لن اةةج ل ظدلؤج أظصؤج ياج س اج

 مصاة وي 
 

(  Liquidity Coverage Ratioنسبة تغطية السيولة )  نتائج تطبيقهـ.  
 في العراق: 

مصلةمقاجدةأجد  ثا ج ذلجمصبنثؤجياجعظمج جمصثبعجمصاة ويججإسظديظ  ي    جع ةل   اظ
  100س وظمظجداكحج ةرمساجأ مج رحجننثؤجج  ياجمصاظيؤد  80دبنثؤججدجس2017

 ج ك، جمصارظرمججأجحججأع،ممجمصمأيؤدجسعصعجل ججسموج  2019ياجعظمجج  ياجمصاظيؤ
ع مجج مصلةم ج ياج إلف  ججأمصلظل ؤج لاك ججفيججأس الظاججس لةمظج لظصاج  ججأعنظرج

 م،مجههظ جج
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ل جخمتج  ثا ج ذلجمصبنثؤجع مجمصارظرمجمصلظل ؤجياجمصلةم ججدججياج ذمجمإلأظر
(جدظصبنثؤجص ارظرمجLCRييةجأييتجننثؤج   اؤجمصنا،صؤج)جدجج2017لبذجعظمجج

ياجمصاظيؤجججج245سياجمصاظيؤجججج202فعجد  تج ذلجمصبنثؤجججججد كحجللة اجلة .لؤ
ع مجمص ،مصادج ذمجع مجججج2019سجججج2018سجججج2017ججع،ممصألياجمصاظيؤجججج238س

مصارةيامصان ص ي ظ ج مصك اج دكحججأججد ،ىج مصا اقحج مصسوياج مصان ،ىج ع مج لظج
جدأاظنظ ج  ثا جمصفةسظجمصةناظجصهذلجمصبنثؤأدلضجمصارظرمجج ي  ج ن  اعججدلرةم

 قةجل ججأسججأصمجمصفةسظجمصايةرةجصاهةججفعةظجمصارظرمجمص اجص ج رحجننثهظججججد غس
ج2019سجججج2018سجججج2017ججع،مم(جصأل11(جسج)ج16(جسج)ج20شهةجمصنبؤج اج)جأ

مص ،مصادجج مصارظرمجج تاعججسجع مج سمإل ذلج قثحججص ةقظدؤج ل ج مصان اةج شةممج
صمج فيا جمصفةسظجمصا  ،دؤجل جننثؤججفمصثبعجمصاة ويجمصلةمقاجصااظ جص،ب،صهظجج

نت.ظلجعةظجمصارظرمجفس ذمجلظجم احجل جخمتججججد(LCR   اؤجمصنا،صؤج)ج
جا،صؤ ججغاةجمصان ،يمجص فةسظجمصةناظجصبنثؤج   اؤجمصنج

ج

أ ججدسل جخمتجلظجسث  مصلةمقاؤجدر،رةجعظلؤجقةجأثيتججججمُمأظج مصارظرمج
سعصعجل ججججدننثؤج   اؤجمصنا،صؤجل جخمتجمأ .ظظهظجدةب،تجسظي ؤجعظصاؤجمصس،ظة

م،مجسييظ جصايةرماجمصسبؤجججج30جحج   اؤجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجخمتجي ةةججأ
سIIIدظزتجج مصلةمقدج مصاة ويج مصثبعج ل ججمص اج ثبظ ظج سملؤججأاج ضاظ ج جحج

جس يةمرجمصب ظمجمصارةياجياجمصلةم  فس
 

ا   الفلسطينية  النقد سلطة تجربة: ثانيا
ج

صةىج مصاتظأةج فظمرةج فصمج لوموج مصالاظرج ل ج ثباج ذمج مصبيةج س  ؤج  هةمج
ل جخمتج فنا جقةرةجمصفر،تجع مجمصال ،لظاجل جلت   جججدجعصعمصارظرم
سع مججدججس ياا ج ةثاةجموأةمثجمصتظرجاؤجع مجسا،صؤجموظسماجمصاظصاؤججدمصلا اظاج

مصاظغ ؤ جج سموسضظ ج مص ثالاؤج مص ةسمج ياج مص ا،محج  ج  ثا ججفلةىج ،يةج
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ؤججمصالاظر مصسةمة ص نا،صؤ جبثظ  مصم جبا لع مصالظماة مص ب اااؤ موخةى مصتظب
دإظمرةجلتظأةجمصنا،صؤجمصرظظرةجع جس  ؤجمصبيةج) بنثؤجمصنا،صؤجمصيظن،ناؤجسننثؤجج

مصبيةمؤ( مصي ظ ج  دمصنا،صؤج ديةرةج أ ثةج ثيؤج مصن، ج أأةممج مابحج أ ج شةن ج ل ج
ج ع مج مصاظصاؤججفمصارةياج مصا ،أظاج ع ج مصبظ سؤج مصرةلظاج ل رظصج

 ؤ جسم ق رظظمؤجسدظص ظصاج ت.اضجمأ اظصاؤجمصبيصجمصفظظجياجمصنا،ص
 

مصبيةجل ج  ثا جننثؤج   اؤجمصنا،صؤج)ج   اظ (جسمص اج ل ثةججLCR هةمجس  ؤج
أظمةجل جأظسماجمإلبمأظاجمصكااؤجمصايةرةجل جصسبؤجدظزتجص ةقظدؤجمصارةياؤدج

 دع مجل،مجهؤجلتظأةجمصنا،صؤجع مجمصاةىجمصيراة  مصارظرم لوموجقةرةججفصمجج
ل جموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجص  ثاؤجج  ل  خمت ضاظ   ،مية لتوس   ظمٍ 

قةج  ة مص اج مصنا،صؤج لظ د  م،  30  سصاةة  مإلجهظظجصنابظرم،جج  سييظ    أمأ اظجظاج
سد ةلجمس اةمرجمصارةمجياج يةم جخةلظ  جخمتجمص. ةةجمصاذ ،رةجلبذجدةممؤج

صفحجمصااك ؤجد ةميؤج  جهظظجسصفا جم تظعجمصارةمجم جةم ماجمصمزلؤج ظرمخجمإل
 لب اؤ ج

 

 ها نطاق تطبيقصدار تعليمات نسبة تغطية السيولة وإ .أ
 

ييةج  ج ثباجنهجج  د(IIIننسظلظ  لع خ ؤ س  ؤ مصبية ص  ثا  ل   ثظا دظزت )ف
مصا   ثظاج صهذلج مص ةرمساج أاثججمص  ثا ج ننثؤج   اؤججف  ججدج بةمرج ل ااظاج

( مص ا،محججLCRمصنا،صؤج سننثؤجبظياج )(دج مصبر جNSFRمصان يةج (جخمتج
بةمرجل   ثظاجرأسجمصاظتجمص ب اااجسي ججفياجأا ج  جج   2018موستجل جمصلظمجج
سلبحجمصارظرمجج  د2018(جياجشهةج ظن، جأست/جظمناثةججIIIليةرماجدظزتج)

 رأسجمصاظت   ا   ثظاجدص وممججصإل  2020نهظمؤجشهةجلظرسجل جمصلظمجج  له ؤجص ظمؤ
أأكظمجج مصبيةجج  مص ل ااظاج  ث ج س  ؤج ل ج صهظج مصاةخصج مصارظرمج ع مج ظيؤج

 داومسصؤجمصلاحجمصارةياجياجي ن ا  ج
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  تغطية السيولة في فلسطين متطلبات معيار نسبة .ب
 

  ااوجمص سةدؤجمص. ن اباؤجع جغاة ظجل جمص سظراجأ،تجمصلظص جياجعةمجسج،ظج
عا ؤجسأباؤجل ةمسصؤجياجي ن ا دجأاثجأ ججااعجمصلاماجمصا ةمسصؤج اجعاماج
ل جج لسا،عؤج ل ج مصارظرمج  ك، ج سمص وملظاج أب،تج يإ ج سدظص ظصاج أجبثاؤدج

د لا جم ع ثظرجصةىججمصلاماجموجبثاؤجمصا ةمسصؤدجسصذصعجييةج  جأخذج ذمجمولةج
مص ل ااظاجسفبةمرجناظعججمأ نظاجننثؤج   اؤجمصنا،صؤجسداظجم ،مي جج باظغؤج

 دجس  اقحجمصا   ثظاجداظجم ا:(IIIلعجمإلأظرجمصلظمجص بنثؤجأناجل   ثظاجدظزتج)
 

دا   ثظاجننثؤج   اؤجمصنا،صؤجس يةم جمص يظرمةجدهظجج  ص وممع مجمصارظرمجمإل  1
صكظيؤ مصلاما لي،لؤ دلا ؤ مصةس ر  م  أ  مصارظرم ل ظصثؤ أماظ  داةمقثؤ  
ل   ثظاجمصنا،صؤجصةمهظجصكحجعا ؤجع مجأةةجل جمصلاماجمصاهاؤجياج ظرمخجج
مصلاما جج صكظيؤج مصالةةج مصباظعجج ن.مج دظس تةممج مصنا،صؤج ننثؤج   اؤج قاظسج

ثةجمصلا ؤج"لهاؤ"جفعمج ظ جمجاظصاجمص وملظاجمصارةمجياج  عجمصلا ؤجج ل ج
سجأ قةجل جمجاظصاجمص وملظاجمصارةمجدكظيؤجمصلاماججأ  ياجمصاظيؤ  5 اكحجج

 ياج ظرمخجقاظسجننثؤج   اؤجمصنا،صؤ ج
 

موسضظ جمصاظغ ؤجمصبظشئجدا،جاجننثؤجج  خ ثظرماجفع ثظرجسابظرم،ججفمساجج  2
رقظداؤ أظنمج أةج مصنا،صؤج ا   ثظاج لرةمجج  د   اؤج جةم ججفسع مج حج

لتظأةججف فظمرةج عا اؤج ل ج د ج سو ج خظبؤج ضظغ ؤج أسضظ ج خ ثظرماج
مصمج ي ثظاج قةج تظيج مص اج مصاتظأةج ع،ملحج أجحج فةمةج ل ج صةم ج مصنا،صؤج

 ج ك، ججأاجع مجمصارظرمجججذرمؤ يا لةم و مصنا،صؤ  سدبظ   ع م عصعد مبث 
سمص اجقةج ك، جج دهظج مص،مجاجم أ .ظظج مصنا،صؤج قظظرةجع مج ياا جلن ،مظاج

 أ ثةجل جمصفةسظجمصةناظجمصةقظداؤجن اسؤجمصاتظأةجمصتظبؤجدكحجلرةم 
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أ نظاجلةم وجمصنا،صؤجفمساجأ ج ك، جأن اؤجمصارظرمجقظظرةجع مجج  3
مص اج   ثهظجصةمهظجع مجأسظسجم،لاجسد ضجمصب ةجع جظسرمؤجمص يظرمةجج

س  ؤجمصبية ج اظجمساجأ ج ف ،يج ذلجمون اؤجع مجلل ،لظاجلفةظةج
عماجعمقؤجدظوب،تجغاةجمصاياةةجسمصااظنظاجسمص ةييظاجمصبيةمؤجفضظيؤجج
فصمجلتشةماجس،قاؤجسسا،صؤجلفةظةجل،ضفؤجياج ذمجمصالاظردجسمصيةرةج
موسضظ جج ياج خظبؤج سلفةثؤج لل ،لظاج .را اؤج مس تةمجج ع مج

 مصاظغ ؤ ج
 

 ( HQLAمعايير تأهيل األصول عالية الجودة ) . ج 
 

 ل ثةجموب،تجدر.ؤجعظلؤجدةنهظجعظصاؤجمصس،ظةجفعمج ظ جماك ج ف،م هظجدنه،صؤج
ضئا ؤج فتجج خنظيةج لعج كثةج أسج خنظيةدج ظس ج ل ج نيةج فصمج ي،ريج سداكحج

مصاظغ ؤ  مصنا،صؤجج  موسضظ ج ننثؤج   اؤج مأ نظاج آصاؤج ياج مصت،لج قثحج
ي سليظلهظدج دن هظج عظصاؤ  سلك،نظاج موب،ت  صالظماة  ة اح  ل ترظ   م ا  ااظ 

 (: HQLAمصس،ظةج)
 جموب،تجمص اج  ا عجداتظأةجف:  مخاطر ائتمان ومخاطر سوق منخفضة  -

 ي اظ جسلتظأةجس، جلبت.اؤج ك، جعماجسا،صؤجعظصاؤ جيا ججظناجلتظأةف
م ي اظ جيإ جمصسةمرةجم ي اظناؤجمصاة .لؤجص ارةرج ومةجل جسا،صؤجموبح جج
ألظجل ججظناجلتظأةجمصن، جيإ جقرةجي ةةجمس ةظمظجموبحجسمنت.ظلجج
مص ي،م جج س ذصعج مص ات ج لتظأةج سمنت.ظلج أسلظرلج ياج مص ذدذاج للة اج
دلا ؤجقظد ؤجص  ف،محجسداتظأةجأسلظرجبةمجلبت.اؤج حجعصعجل جشةن ج

سدظص ظصاج جمالةجأأةممجمصن، جدظصي  ج  فصمجمر .ظ جسا،صؤجموبح   أ جمتظي
 أاظتجمأ اظصاؤجمنت.ظلجقااؤجموبح 
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 ة .عجسا،صؤجموبحجعبةلظجمومةجمأ اظتججسهولة التقييم ومدى التأكد منه:  -
م .ظ جمصااظر ا جدظصن، جداة ج ياا جموبحجأاثجمساجأ ج ك، جللظظصؤجج

مصنا،صؤجسسه ؤجمصياظسجسغاةجلثباؤجع مجمصلةمةجل ج نلاةجموب،تجعظصاؤجج
م ي ةمضظا جسدظص ظصاجمساج ،يةجمظمةجسمضفؤجسل ،مي جع اهظجداة ج ياا ج

 موبح 
 

الخطرة:   - باألصول  االرتباط  درجة  أ ج انخفاض  موب،تجج  مساج  ك، ج
سدظص ظصاج جج موخةى ج دظوب،تج عظصاج مر ثظأج عماج مصس،ظةج عظصاؤج مصنظي ؤج
مصاتسنظاج قثحج ل ج لرةرةج أظسماج أمؤج مصس،ظةج عظصاؤج موب،تج   اا ج

 مصاظصاؤجسعصعج ،نهظجأقحجموب،تجسا،صؤجخمتجي ةماجم جهظظ 
 

وعميق:   - متطور  مالية  أوراق  سوق  في  موبحجاإلدراج  مك، ج دفاثج
ياجأس،م جلظصاؤجل  ،رةجلاظجمومةجل جظرجؤجمصا.ظياؤجياجمص نلاةجلةرجظ   

 .سزمظظةجسا،ص  
 

:جمساجأ جمك، ج بظكج ةمستجناطجع مجموب،تججسواق مالية نشطة وكبيرةأ -
يا موس،م  مصاظصاؤ دالظ  سشةم   سم   فجةم  عا اظا مصاةم  ع اهظ أ،مت  

 ظٍمد دظإلضظيؤ فصم مص،قتدجدفاثج ك، ج  عجموس،م جسمسلؤجسعاايؤجديةرجج
  ،يةجعةظج ثاةجسل ب، جل جأأةممجمصن، جسسج،ظجبظنلاجس، جل  ولا  ج

 

 ومةجمأ اظصاؤج ف،محجموبحجفصمجنيةجدةقحجخنظرةجلاكبؤجياجتذبذبات أقل:   -
قاا  جياجأظتج ،يةاجظ يحجل،ثيؤجأ جموبحجأقحجعةضؤجص ي ثظاجموسلظرجج

 . أ مجياجأسقظاجموزلظاج
 

لألصل - اللجوء  لجودته:    إمكانية  ا  مص ظرمتاؤججنظرا مصتثةماج ل ج م ثا ج أ ج
مصااحجنف،جمص س، جفصمج ذلجمون،م جل جموب،تجياجسقتجموزلظاجدظع ثظر ظجج

 . عماجج،ظةجعظصاؤ
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مساجأ ج ك، ج ظيؤجموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجغاةج  صل:مدى توفر األ -

لة ،نؤدجأاثج لباجعثظرةج"غاةجلة ،نؤ"جخ ،ج ذلجموب،تجل جأمؤجقا،ظج
قظن،ناؤجأسجرقظداؤجأسج لظقةمؤجأسجأمؤجقا،ظجأخةىج تثةجع مجقةرةجمصارةمج
ع مج نااحجأسجداعجأسجنيحج ذلجموب،ت ج اظجمساجأ ج ك، جموب،تجمصنظي ؤجج

لن تةل أسججغاةج أسج ااظنؤج مصارةمج صةىج مصا ظجةةج صاةم وج ؤج    اؤج
ج م ي اظناؤج مصس،ظةج زمظظةج سسظيحج أأةج  Credit)دظع ثظر ظج

Enhancements)  مص ا ا اؤ مص كظصا ج سسظيحج   اؤج أأةج لقحجج(أسج
  ج)مإلمسظرماجسمصةسم اج

 

س ثلظظجموب،تجمص اج ن ،ياج لةم ج"موب،تجغاةججفع مجمصارةمجج ذصعجج
ظجياجمص.يةةجأعملجفعمجص جمك جصةىجمصارةمجمصيةرةجع مججمصاة ،نؤ"ج اظجسر

 نااحج ذلجموب،تجخمتجموسضظ جمصاظغ ؤ جأاثج    اجمصيةرةجع مجج
جااعجج د ،ياةج لبظسثؤج ي،مج سأن اؤج فجةم ماج سج،ظج موب،تج  نااحج

 مصال ،لظاجمصا  ،دؤجص ب.اذجعا اؤج نااحجأيجأبحجياجأيجسقت 
 

 جفعمجفج ج جمك، جم بحج فتج رةمججهؤجمخةىججل ججظناجآخةدجمساجأ
 ،يةجمصف جمصيظن،ناجص ارةمجدظس لظظ  جسعةمج اك جأيججهؤجمخةىجل جج

 م،م ج 30مصفر،تجع ا جخمتجي ةةج
 

لقحجج  دس ثلظظجموب،تجمص اجع اهظجلل،قظاجص ثاعفع مجمصارةمجج اظجمساجج
مصتر،لظاجمص اج ب ث جع مجعا اظاجمصثاعجمصكثاةةجسمص اجماك جأ ج نثاج
دهذلج م أ .ظظج ل   ثظاج أسج مصايةرةج مصام ةج صالظماةج مصارةمج  سظسزج

 موب،ت ج
 



25

: متطلبات التطبيق والتحديات معيار نسبة تغطية السيولة  

 (الفلسطينيةسلطة النقد البنك المركزي العراقي و  تيتجرب)                 

25 
 

مساجأ جمك، جم بحجمصيظدحجص  نااحجج  مكانية التحكم باألصل واستخدامه:إ -
 فتج رةمجمصارةمج)لقحجظميةةجمصتومبؤ(جأسجأيججهؤج ت صجدإظمرةج
لتظأةجمصنا،صؤجصةىجمصارةم جمساجم جم ،يةجصةىجمصةميةةجمصالباؤجمصي،ةجج
عصعجل جج سم  ج ص  اك جل ج نااحجم ب،تدج مصمزلؤج سمص ا ا اؤج مصيظن،ناؤج

 خمتجلظجم ا:ج
 ؤجضا جلسا،عؤجخظبؤج ةمرجل جقثحجمصةميةةججم أ .ظظجدظوب،تجمصنظي •

مصفظ اج ياج مص ا،محج لرظظرج ص ،ياةج ييطج مس تةملهظج دهةمج مصالباؤج
 مص ظريؤ ج

مساجع مجمصارةمجمظهظرجقةرةجمصةميةةجمصالباؤجع مج نااحجم ب،تجج •
ي ةةجج خمتج سقتج أيج سم ج ك، جج  30ياج م جهظظ(ج )ي ةةج م،مج

م ياج صمس تةممج ل ،يةةج مصبظ سؤج ظس جمصا فرماج مص ظريؤج صفظ اج
 مص لظرلجلعجمس ةم اساظاجم عاظتجسمس ةم اساظاجمظمرةجمصاتظأة 

ظسريجج • داكحج صمس تةممج مصنظي ؤج م ب،تج قظد اؤج م  جيفصج م ج مساج
ل   سمعظظة مصاةم (  مصثاع  م .ظقاظا  عصع  )لقظت  مصابظسثؤ  صألصاظا  سييظ  

 هظ جمجحجمخ ثظرجملكظناؤجمص،ب،تجمصمجمصن، جس .ظ ةجمصلا اؤجدةل 
ماك جمع ثظرجموب،تجمص اجم  جمس ملهظجياجللظلماجفعظظةجمصاةم ج •

مصلكناجس ا،محجموسرم جمصاظصاؤجسمصاف .ظجدهظجصةىجمصارظرمدجسمص اجج
مصارةمد  س لظقةمظ   س تةمم  قظن،ناظ   سمصا ظأؤ  ر بهظد  فعظظة  م    ص  

 جو م  ل  موب،ت مصنظي ؤ عظصاؤ مصس،ظة  
م ج • دلا ج موخذج مصارظرمج موب،تججع مج لةمقثؤج ة وج ظيؤج ع ثظرج

داةمقثؤج ة وج ذلج خظبؤج ساظسؤج سسضعج مصس،ظةج عظصاؤج مصنظي ؤج
 موب،تجسمص ة ةجل ج ،زملهظ 
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 احتساب نسبة تغطية السيولة:  .د
 ( HQLA: األصول السائلة عالية الجودة )النسبة بسطمكونات  .1

 المستوى األول )ال يوجد نسبة خصم(   .1.1
 مصبيةمؤ م سرم جسمصانك، ظاج •
  لتظأة  دهظ   باة  مص ا  مصةسصؤ  يا  مصاة ومؤ  مصارظرم  صةى  موربةة •

  مصا ط ي ةماج يا دنفث  ص ارظرم مصانا،ه مصفةج فصم د3مصنا،صؤج
ع مج • مصا ظصثظاج ياج س  اقحج مصن، دج ياج مصا ةمسصؤج مصاظصاؤج مصةم ج أسرم ج

مص ن،مظاجججهظاجساظظمؤدجلرظرمجلة ومؤدجلتسنظاجمصي ظ جمصلظمدجدبعجج
مصةسصاؤدجببةس جمصبيةجمصةسصادجمصثبعجمصاة ويجموسرسدادجأسجلرظرمج
مص بااؤجل لةظةجموأةممجأسجل ظصثظاجلاا،نؤجل جقث هظدجداةأجمس ا.ظيهظجج

 ص الظماةجمص ظصاؤ:ج
أ   ةخذ سز  لتظأة ب.ة سييظ  صألس ،ا مصالاظري دايةرما دظزت  -

II   مصتظصجداتظأةجم ي اظ 
دةس،م جعاايؤجسل  ،رةدجلعجفلكظناؤجفجةم جعا اظاجداعججأ ج  ،مجةجج -

 لثظشةجأسجفعظظةجشةم جع اهظدجس  ر جدظنت.ظلجلن ،ىجمص ة و 
صةمهظجسسحجلقثتجأنهظجلرةرجل،ث، جص نا،صؤجياجموس،م ج)دظصثاعجأسجج -

 فعظظةجمصاةم (جأ مجخمتجظةسمجمصن، ج فتجمإلجهظظ 
 نظاج ظدلؤجصهظ  ج اكحجمص وملظاجع مجلتسنؤجلظصاؤجأسجأمؤجلتس -

 
 

 
األرصدة لدى المصرف المركزي الودائع تحت الطلب، والودائع لليلة واحدة، والودائع محددة  تتضمن   3

( التي:  خالل  1األجل  السداد  تستحق  من   30(  إخطار  بموجب  وتعاقدية  السداد صراحة  تستحق  أو  يوم 
ة  ( يمكن للمصرف بموجبها الحصول على تمويل على أساس محدد األجل أو لليل 2المصرف المودع، أو )

واحدة. وبالنسبة للودائع محددة األجل األخرى لدى البنك المركزي فإنها ال تتأهل لألصول السائلة عالية  
 الجودة. 
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  اجأب،تجمصان ،ىجموستجل جدنطجننثؤج   اؤجمصنا،صؤ(:جلك،نظج4جةستج)
المبلغ )القيمة  البند 

 السوقية( 
نسبة 
 الخصم 

القيمة 
بعد 

 الخصم 
 اصول المستوى األول  

   

 0 %0 0 االوراق والمسكوكات النقدية  1
ارصدة لدى سلطة النقد )غير مقيدة   2

المركزية السحب(   والمصارف 
 األخرى

0 0% 0 

وزن  3 ذات  المؤهلة  الدين  اوراق 
ا لمتطلبات مخاطر  0مخاطر  % وفقا

 : IIاالئتمان في بازل 

0 
  

مسرم جظم جلرةرةجأسجلاا،نؤجل ج أ
 قثحجمصثب،كجمصاة ومؤ

0 0% 0 

مسرم جظم جلرةرةجأسجلاا،نؤجل ج ب
 قثحجمصفك،لظاج

0 0% 0 

مسرم جظم جلرةرةجمسجلاا،نؤجل ج ج
 لتسنظاجمصي ظ جمصلظمجج

0 0% 0 

قثحج د ل ج مصارةرةج مصةم ج مسرم ج
 مصاتسنظاجمصاظصاؤجمصةسصاؤجج

0 0% 0 

مجموع اصول المستوى األول قبل  4
 التعديالت 

0 
 

0 

)بالصافي  5 األول  المستوى  تعديالت 
/+-) 

   

مجموع اصول المستوى األول بعد  6
 التعديالت 

0 
 

0 

 مصارةر:جس  ؤجمصبيةجمص. ن اباؤ •
 

 المستوى الثاني  .1.2
مص،مرظةجج  (B2)سمصان ،ىجج  A)2(صان ،ىججممصان ،ىجمصقظناجل جموب،تججم اا جج
 دسمص اجل جمصااك ج ااابهظجياجلف. ؤجموب،تجعظصاؤجمصس،ظة  دظنظلأ .ظبا هظجج

ل جفجاظصاجلف. ؤجموب،تجعظصاؤجج  ياجمصاظيؤ  40ع مجأ ج ج ومةجع جلظجننث  جج
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مصان ،ىججأجدلةج  ثا جنناجخر جع اهظ جسأ ج ج ومةجج  دمصس،ظة   ( B2)ب،تج
 ل جفجاظصاجلف. ؤجموب،تجعظصاؤجمصس،ظة ج ياجمصاظيؤ 15ص،أة ظجع جج

 

 ( من األصول2Aالمستوى ) .1.2.1
 

  ث جنناجخر جدةرجظاجل .ظس ؤجع مجمصيااؤجمصن،قاؤجمصفظصاؤجصكحجأبحجياجج
 مصاف .ظجد دجس اجع مجمصبف،جمص ظصا:ج (2A) مصان ،ىج

ع مجج -أ ل ظصثظاج سمص اج اقحج ص  ةمستج مصيظد ؤج مصاظصاؤج مصسهظاجج-موسرم ج
لرظرمج أسج مصلظمدج مصي ظ ج لتسنظاج مصاة ومؤدج مصارظرمج مصناظظمؤدج

أسجلاا،نؤجل جقث هظجع مجأ ج ن ،ياجمصاةسأجج  - موأةممججمص بااؤجل لةظةجج
 مص ظصاؤ:ج

مصابهساؤجج  -  IIسييظ  صثظزت    ياجمصاظيؤ  20 ج ل مجسز ج ةجافاجداظجننث  ججأ •
سياجأظتج ياجمصاظيؤد 15مصالاظرمؤجصاتظأةجم ي اظ جس  ث جننثؤجخر جج

  جياجمصاظيؤ 50ي  ث جننثؤجخر جج ياجمصاظيؤ 50 ظ جمص،ز جمص ةجافاج
 

داعججأ جج • عا اظاج فجةم ج فلكظناؤج لعج سل  ،رةدج عاايؤج دةس،م ج   ،مجةج
 لثظشةجأسجفعظظةجشةم جع اهظدجس  ر جدظنت.ظلجلن ،ىجمص ة وجياهظ 

 

صةمهظجسسحجلقثتجأنهظجلرةرجل،ث، جص نا،صؤجياجموس،م ج)دظصثاعجأسجفعظظةج •
مصاةم (جأ مجخمتجي ةةجمإلجهظظج)ع مجسثاحجمصاقظتجمصفةجموقرمجياج

أسجزمظظةجياجننثؤجخر ج جج  ياجمصاظيؤ  10دنلةج جمومةجع ججم نت.ظلجج
 م،مجلاظدهؤجد. ةةجفجهظظجمصنا،صؤ( ج  30خمتجي ةةج ياجمصاظيؤ 10  سظسزج

 

  ج اكحجمص وملظاجع مجلتسنؤجلظصاؤجأسجأمؤجلتسنظاج ظدلؤجصهظ  •
ننثؤجج -اج مصا  ظةدج  ث ج سمصنبةماج مصاة ظاج ع ج مصرظظرةج مصةم ج أسرم ج

 ع مجأ ج  ثاجمصاةسأجمص ظصاؤ:ج مصاظيؤدياج 15خر جج
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أسج • لظصاؤج لتسنظاج ع ج غاةجبظظرةج أ ج ك، ج مصا  ظة:ج غاةج مصنبةماج
 شة ظاج ظدلؤجصهظ ج

مصا  ظة • أمؤجج4مصنبةماج أسج ن.ن ج مصارةمج ع ج غاةجبظظرةج أ ج ك، ج :ج
 شة ظاج ظدلؤجص  ج

شة ؤج ربا جج • ل ج موجحج أ،محج مي اظناج صةمهظج ربا ج مك، ج أ ج فلظج
سجلظجملظظصهظدجسياجأظتجص جمك ججأ  -AAدهظجس ج يحجع ججخظرجاؤجلل ةمجج

أ،محجموجحدجم  جللظظص هظجد ربا جقراةجموجحجماظثحجمص ربا جأ،محجج
 موجح ج

مصثاعج • عا اظاج فجةم ج فلكظناؤج لعج سل  ،رةدج عاايؤج دةس،م ج أ ج  ،مجةج
 مصاثظشةجأسجفعظظةجشةم جع اهظدجس  ر جدظنت.ظلجلن ،ىجمص ة وجياهظ 

تجأنهظجلرةرجل،ث، جص نا،صؤجياجموس،م ج)دظصثاعجأسجفعظظةجصةمهظجسسحجلقث •
مصاةم (جأ مجخمتجظةسمجمصن، جي ةةجمإلجهظظج)أيجأ جمصفةجموقرمج

أسجزمظظةجياجننثؤجخر جج  ياجمصاظيؤ  10ياجم نت.ظلجدنلةج جمومةجع جج
ي ةةجج  10 ج  سظسزجج خمتج لئ،مؤج فجهظظج  30نيظأج د. ةةج لاظدهؤج م،مج
 مصنا،صؤ( ج

 
 
 
 
 

 
السندات المغطاة: هي السندات المصدرة والمملوكة لمصرف أو مؤسسة رهن، وتخضع بموجب القانون   4

ت الناشئة عن إصدار هذه السندات  لرقابة عامة مخصصة لحماية حملي السندات. يتعين استثمار المتحصال 
بما يتوافق مع القانون في األصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات طوال مدة صالحية  
السندات، وفي حال إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل األولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات  

 الفائدة المستحقة. 



30

: متطلبات التطبيق والتحديات معيار نسبة تغطية السيولة  

 (الفلسطينيةسلطة النقد البنك المركزي العراقي و  تيتجرب)                 

30 
 

  ياجدنطجننثؤج   اؤجمصنا،صؤ (جل جموب،ت2Aمصان ،ىج)(:جلك،نظاج5جةستج)
المبلغ  البند 

)القيمة 
 السوقية( 

نسبة 
 الخصم 

القيمة 
بعد 

 الخصم 
اوراق الدين المؤهلة ذات وزن مخاطر   1

ا لمتطلبات مخاطر االئتمان 20 % وفقا
 : IIفي بازل 

   

مسرم جظم جلرةرةجأسجلاا،نؤجل جقثحج أ
 مصثب،كجمصاة ومؤ

0 15% 0 

مسرم جظم جلرةرةجأسجلاا،نؤجل جقثحج ب
 مصفك،لظاج

0 15% 0 

ل ج ج لاا،نؤج مسج لرةرةج ظم ج مسرم ج
 لتسنظاجمصي ظ جمصلظمج

0 15% 0 

قثحج د ل ج مصارةرةج مصةم ج مسرم ج
 مصاتسنظاجمصاظصاؤجمصةسصاؤج

0 15% 0 

اوراق الدين المؤهلة ذات وزن مخاطر   2
ا لمتطلبات مخاطر االئتمان 50 % وفقا

 : IIفي بازل 

0 
  

مسرم جظم جلرةرةجأسجلاا،نؤجل جقثحج أ
 مصثب،كجمصاة ومؤ

0 50% 0 

مسرم جظم جلرةرةجأسجلاا،نؤجل جقثحج ب
 مصفك،لظاج

0 50% 0 

ل ج ج لاا،نؤج مسج لرةرةج ظم ج مسرم ج
 لتسنظاجمصي ظ جمصلظمج

0 50% 0 

شركات   3 عن  مصدرة  دين  - اوراق 
 مغطاة 

0 15% 0 

غير  -اوراق دين مصدرة عن شركات   4
 مغطاة 

0 15% 0 

قبل    Aمجموع اصول المستوى الثاني   5
 التعديالت 

0 
 

0 

)بالصافي    Aتعديالت المستوى الثاني   6
/+-) 

   

 
الثاني   المستوى  بعد    Aمجموع 

 التعديالت 
0 

 
0 

 مصبيةجمص. ن اباؤ مصارةر:جس  ؤج •
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 ( من األصول B2المستوى ) .1.2.2
 

 ا عثظرة ع  أب،ت فضظياؤ مخةى لاك   ااابهظ يا مصان ،ى مصقظنا سييظ   
سليظمامجج أن اؤج صةمهظج م ،يةج أ ج مصارظرمج ل ج سم ،قعج مصبية ج س  ؤج ص يةمةج
لبظسثؤجصاةمقثؤجسضثطجمصاتظأةجمصاف ا ؤج)م ي اظ جسمصن، جع مجسثاحجمصاقظت(جج

 أ جم لةلجصهظجمصارةمجخمتجمأ .ظظ جد  عجموب،ت جمص اجلاك ج
مصقظناجج ص ان ،ىج مصفظصاؤج مصن،قاؤج ص يااؤج أ ثةج ل ج  (B)م  ج  ثا جننثؤجخر ج

موب،تجمصاف .ظجدهظجياجلف. ؤجموب،تجعظصاؤجمصس،ظة جموب،تجمصافةظةجياج
 ( سييظ  صاظ م ا: B2مصان ،ىج)ج

)نسبة   التالية  الشروط  كل  تلبي  والتي  الشركات  عن  الصادرة  الدين  أوراق -أ
 (: في المائة 50 الخصم

 أ ج ك، جغاةجبظظرةجع جلتسنظاجلظصاؤجأسجشة ظاج ظدلؤجصهظ  •
 

أ جمك، جصةمهظج ربا جمي اظناجأ،محجموجحجل جشة ؤج ربا جخظرجاؤجج •
دجمسجلظجملظظص جل ج ربا جج-BBBمصمج +Aلل ةمجدهظجسم ةمسهجلظجدا جج

 مي اظناجقراةجم جح ج
 

مصثاعج • عا اظاج فجةم ج فلكظناؤج لعج سل  ،رةدج عاايؤج دةس،م ج أ ج  ،مجةج
 لن ،ىجمص ة وجياهظ مصاثظشةجأسجفعظظةجشةم جع اهظدجس  ر جدظنت.ظلج

 

صةمهظجسسحجلقثتجأنهظجلرةرجل،ث، جص نا،صؤجياجموس،م ج)دظصثاعجأسجفعظظةج •
مصاةم (جأ مجخمتجي ةةجمإلجهظظج)أيجأ جمصفةجموقرمجياجم نت.ظلجج

ني ؤجج  20%جأسجزمظظةجياجننثؤجخر ج ج  سظسزجج20دنلةج جمومةجع جج
  ةةجفجهظظجمصنا،صؤ( جم،مجد. ةةجللابؤجلاظدهؤجص.ج  30لئ،مؤجخمتجي ةةجمصىىج
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 (: في المائة   50 الخصم)نسبة  التالية الشروط كل تلبي عادية أسهم -ب
 

 أ ج ك، جغاةجبظظرةجع جلتسنظاجلظصاؤجأسجشة ظاج ظدلؤجصهظ  •
أ ج ك، ججو جمسظساجل جلتشةجمسلظرجأسه جصث ةجمصارةمجمسجمصاكظ جج •

جمصذيجم  ج ةمستجم سه جيا  ج
مصارةمجأسجدلا ؤجمصث ةجمصذيجم  ج ةمستجم سه ججأ ج ك، جم سه جدلا ؤجد ةجج •

 يا  
مصثاعج • عا اظاج فجةم ج فلكظناؤج لعج سل  ،رةدج عاايؤج دةس،م ج أ ج  ،مجةج

 مصاثظشةجأسجفعظظةجشةم جع اهظدجس  ر جدظنت.ظلجلن ،ىجمص ة وجياهظ 
صةمهظجسسحجلقثتجأنهظجلرةرجل،ث، جص نا،صؤجياجموس،م ج)دظصثاعجأسجفعظظةج •

ي ةةجمإلجهظظج)أيجأ جمصفةجموقرمجياجم نت.ظلججججمصاةم (جأ مجخمت
جج40أسجزمظظةجياجننثؤجخر ج ج  سظسزججججياجمصاظيؤجج40دنلةج جمومةجع جج

 م،مجد. ةةجللابؤجلاظدهؤجص. ةةجفجهظظجمصنا،صؤ( ججج30ني ؤجلئ،مؤجخمتجي ةةجج
ج

 الجودة عالية االصول مستويات على التعديالت -ج 
ج

ستجسمصان ،ىججب،تجمصان ،ىجموجألن ،مظاجم ب،تج)جةم ج لةمماجع مججفم  جج
)عةمججججسظديظ ج(جسعصعجص ةلجمأ نظاجمصفةسظجمصير،ىجمصاذ ،رةجياججA+Bمصقظناجج
ب،تجعظصاؤجمصس،ظةججل جموججياجمصاظيؤجج40ب،تجمصان ،ىجمصقظناجلظجننث  ججأ سظسزجج

مصقظناججأسعةمج سظسزجج مصان ،ىج مصاظيؤجج15ججB))جب،تج ل جموب،تجعظصاؤججججياج
صأل سمإلقةملجمصس،ظة(ج مص ا،محج للظلماج قااؤج م ع ثظرج ةثاةج دلا ج خذج

م،لظ جع مجموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةدججج30مصااا،نؤجمص اج ن ف جخمتجج
 سم  جعصعجل جخمتجلظجم ا:ج

)موست/مصقظناجج - مصان ،مظاج مب،تج أسججBمصقظناجججج/Aفضظيؤج مصايةضؤج (ج
(جصلا اظاجمص ا،محجمصااا، /جم قةملجcollateralمصا،ض،عؤج ااظ ج)
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م،م(جدب.مجنناجمصتر جأناجن، جج  30مصااا، جقراةةجموجحج)خمتجج
 موبحجعظصاجمصس،ظة 

مصقظناججأ - )موست/ج مصان ،مظاج مب،تج أسججBمصقظناجج  /Aةهج مصاي ةضؤج (ج
(جصلا اظاجمص ا،محجمصااا، /جم قةملجcollateralمصاف .ظجدهظج ااظ ج)

م،م(جدب.مجنناجمصتر جأناجن، جج  30متججمصااا، جقراةةجموجحج)خج
 موبحجعظصاجمصس،ظة 

   
المبلغ )القيمة  البند 

 السوقية( 
نسبة 
 الخصم 

القيمة 
بعد 

 الخصم 
 0 %50 0 اوراق دين مصدرة عن شركات  1
 0 %50 0 عادية مصدرة  أسهم 2
الثاني   3 المستوى   Bمجموع اصول 

 قبل التعديالت 
0 

 
0 

الثاني   4 المستوى   Bتعديالت 
 ( -)بالصافي +/

   

 
الثاني   المستوى  بعد   Bمجموع 

 التعديالت 
0 

 
0 

 
)مكونات   .2 الخارجة  النقدية  التدفقات  صافي  النسبة:   Net Cashمقام 

Outflows  ) 
  اقحجبظياجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجياجمصةباةجمص ةم ااجمصا ،قعجص  ةييظاجج
مصبيةمؤ  ص  ةييظا  مصا ،قع  مص ةم اا  مصةباة  لب   ل ةسأظ   مصتظرجؤ  مصبيةمؤ 

  30مصةمخ ؤجسعصعجياجظحجمصنابظرم،جغاةجمصا،م اجمصافةظجخمتجمص. ةةجمصالباؤج)
مصنابظرم،جغاةجمصا،م اجمصافةظج  م،لظ (  سماقح  ذم مصبظ ج لة و مصنا،صؤ يا ظح

 ياجمص. ةةجلفحجم خ ثظر ج
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أةم ججفم  جج ع ج مصةمخ ؤج مصبيةمؤج ص  ةييظاج مصا ،قعج مص ةم ااج مصةباةج أ نظاج
ضةاجمصاثظصغجمصا ،قعج فرا هظجدبناج لكمجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصا ،قلؤجياجظحج

  مصاظيؤج  يا  75مصنابظرم،جغاةجمصا،م اجمصافةظدجد   اؤجفجاظصاؤج رحجفصمجننثؤجج
 ل جفجاظصاجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجمصا ،قلؤ ج

 

ياجج )أيج مصس،ظةج عظصاؤج مصنظي ؤج موب،تج ل ج أبحج سو ج فظرمجج أظتج  ج ياج
مصثنط(جيإن ج جم  جمأ نظاجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجعماجمصر ؤجضا جمص ةييظاج
م  أ ج مصاف احج ل ج مك، ج سعبةلظج مصايظم( ج ل ج )أيج سو ج مصةمخ ؤج  ججمصبيةمؤج

ع مجج م لا ج يإن ج مصتظرجؤدج مصبيةمؤج ص  ةييظاج ل لةظةج يئظاج ياج دبةج مأ نظاج
 مصارةمجييطجمأ نظاجمصفةجموقرمجص  ةييظاجمصبيةمؤجمص لظقةمؤجصذصعجمصثبة ج

 

 ( Cash Inflowsالتدفقات النقدية الداخلة ) .1
أ ج  .1.1 صةمهظدج مصةمخ ؤج مصبيةمؤج مص ةييظاج مأ نظاج مصارظرمجعبةج م لا جع مج

مصيظياؤجج مص لةضظاج ل ج مصةمخ ؤج مص لظقةمؤج مصبيةمؤج مص ةييظاج ييطج  ةرجج
(Outstanding( سمصاب  اؤج صةىجPerforming(ج مك، ج سمص اج ج (ج

    30مصارةمجياهظجأيجشعجياجمص فراحجخمتجلةةجمومظمجمصىجج
 

ع مجمصارظرمجلةمقثؤج ة وماجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجل جغاةجعام جج  .1.2
مص ةييظاجج ياج ذلج مص ة وج نناج ع مج فنا ج سمصلاحج )مويةمظ(ج مص سويؤج

 در،رةجلن اةةجسعصعجياجفأظرجفظمر هظجصاتظأةجمصنا،صؤجصةمهظ 
 

م  جمأ نظاجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجل جخمتج  ثا جننثؤجع مجلسا،عؤجج  .1.3
لةضظاجدفاثج لكمجلةىج ،يةجمصبيةجخمتجسابظرم،جم جهظظ جم  ججل جمص 

داكحج ظلحج مصلظل ؤج مص لةضظاج ل ج مصةمخ ؤج مص لظقةمؤج مص ةييظاج مأ نظاج
سغاةجمصاة ،نؤجدةيجشكحجل جم شكظتجأاثجمساجمص ة ةجل جعةمج ،ميةج

ي ةةجج مص لةضظاجخمتج ص ،قعج لقةج  عج عةمجج  30أيجسثاج سمساج م،مدج
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صبيةمؤجغاةجمصات ةةجوغةملجمأ نظاجمص ةييظاجمصبيةمؤج ااا جمص ةييظاجم
 مص لظقةمؤجمصةمخ ؤ 

 

بحجللا ججأجمساجع مجمصارةمجعةمج ااا جمص ةييظاجمصبيةمؤجمصا ة اؤجل ججج .1.4
ياجأظتج ظ جم بحجن.ن جظمخحجضا جمأ نظاجم ب،تجعظصاؤجمصس،ظةج
سداكحجأرةيجج دظ ع اظظج  اظ ج مصارةمج قاظمج عةمج سصااظ ج )مصثنط(دج

ص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجمصا ،قلؤجصايظد ؤجل   ثظاجمصنا،صؤدجيظن جل ججع مجم
ل ججججياجمصاظيؤجج75مصانا،هجييطجأةهجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجداظجننث  جج

أاثج مصتظرجؤج مصبيةمؤج مأ .ظظججأججمص ةييظاج سج،اج ع مج مت ةج عصعج  ج
ججياجمصاظيؤجج25حجلظجننث  ججوقمصارةمجدةب،تجعظصاؤجمصس،ظةج   اجع مجمج

 مص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤ ل ج
ج

نيةمؤجج .1.5 مع ثظر ظج ةييظاج مصااك ج مص اجل ج مص لةضظاج م اجلسا،عؤج يااظج
جظمخ ؤ:

 عا اظاج عصع يا داظ د (Secured Lending) مصااا،  مإلقةملج .1.5.1
 مصاظصاؤج موسرم  ق ةملجفس (Reverse Repo) مصلكناؤ مصاةم  فعظظة

(Securities Borrowing)  ج
 Reverse) مصلكناؤ مصاةم  فعظظة م .ظقاظاج  سةمةج مي ةملج م   -أ

Repo) مصاظصاؤ موسرم  مق ةملج عا اظاج أسج مس فيظقهظ عبةج 
 يإ  عصعدج ع م سدبظ  ج موستد مصان ،ى دةب،ت دظصكظلح مصااا،نؤ

 مصلا اظاج  ذل ع ج (Inflow Rate) مصةمخح مصبيةي مص ةي  للةت
 س فيظقهظف عبةج مصلكناؤ مصاةم  فعظظة م .ظقاظاج ألظياجمصاظيؤ جججج 0مك، 
مس فيظقهظ مصاظصاؤج موسرم  فقةملج أس  دةب،ت سمصااا،نؤج عبةج

ملظظت لبهظ مصةمخ ؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج ي فناج مصقظناد مصان ،ىج  داظج
 فعظظة عا اظاج وي سدظصبنثؤ مصالباؤ  صألب،تج س ي ظعظاجمإل قااؤ
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 أخةى دةب،ت مصااا،نؤ مصاظصاؤ موسرم  أسجفقةملج عكناؤ شةم 
يا   عظصاؤج مصنظي ؤ موب،ت غاة   سةمة ظ عةمج مي ةملج مصس،ظةدج

 ظرمخجج عبةج ظمخ ؤ نيةمؤ   ةييظاج دظصكظمت قاا هظ  ةرج سدظص ظصا
 .م س فيظ 

 

لت  .ؤدج -اج يئظاج ل ج دةب،تج مصااا،نؤج مإلقةملج للظلماج  تاعج
مصفر،تجصالظلماجلت  .ؤجداةأجأ جم  جمس تةممجمصااظ جمصذيج  ج

ع ا جل جخمتجعا اظاجفعظظةجمصاةم جمصلكناؤجأسجمق ةملجموسرم ج
 م،مدجص   اؤجمصاةم وجمصاكا،يؤ   30مصاظصاؤجمص اج ن ف جخمتجي ةةجج

 

ياجأظتج  جفعظظةجمس تةممجمصااظ جمصذيج  جمصفر،تجع ا جل جخمتجج -ج
مص اجج مصاظصاؤج موسرم ج مق ةملج أسج مصلكناؤج مصاةم ج فعظظةج عا اظاج

ي ةةجج خمتج قةجج  30 ن ف ج مص اج مصاكا،يؤج مصاةم وج ص   اؤج م،مدج
م،لظ د يإن  م لا  ع م مصارةم مي ةمل    30 ن اةجفصمجأ قةجل جج

أ جعا اؤجفعظظةجمصاةم جمصلكناؤجأسجمق ةملجموسرم جمصاظصاؤجسا  ج
   ياجمصاظيؤ( 0 سةمة ظجسص جمب ججعبهظجأيج ةييظاجنيةمؤجظمخ ؤج)

 

مصاكا، .1.5.2 ص اةم وج مصاة وجدظصبنثؤج أظتج ، ج ياج يإن ج ص ارةمدج يؤج
م لا جج يإن ج مصاظصاؤدج دظق ةملجغاةجلاا، جصألسرم ج مصاكا،مجل  مج

ل جمص ةييظاجمصتظرجؤجل جمصبيةج  ياجمصاظيؤ  100ع مجمصارةمج تراصجج
أسجموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجصااظ جمصيةلدجأسجمصبيةجإلغم جمصاة وجج

 جسم  ج نساحجعصعج  ةييظاججمصاكا،مجع جأةم جشةم جموسرم جمصاظصاؤ
 جداباظجياجأظتجأ جمصاةم وججياجمصاظيؤ  100 لظقةمؤجخظرجؤجأخةىجدبنثؤجج

مصاكا،يؤجص ارةمجل  ظةجدالظل ؤج ا،محجأسرم جلظصاؤجلاا،نؤدجيإن جج
  ياجمصاظيؤ  0م لا جع مجمصارةمج  ثا جللةتج ةي جنيةيجظمخحجليةمرلجج
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  ةملجفي م    (:  Committed Facilitiesالتسهيالت الملزمة ) .1.5.3
 مصايةلؤ سمصنا،صؤ م ي اظ  خ ،أ ل  ظمخ ؤ نيةمؤ  ةييظاج أي سج،ظج

مصتظبؤ جج وغةمض  أخةىج لظصاؤ لتسنظاج أس لرظرمج ص ارةمجل 
 0 ليةمرل مصالظلماج صهذل مص ةي جمصبيةيجمصةمخح للةت مك،  ع ا  سدبظ   

 ياجمصاظيؤج
ا لفئات األطراف المقابلة: التدفقات النقدية الداخلة األخرى  .1.5.4  وفقا

غاةجج -1 أمج لاا،نؤج س،م ج ظنتج موخةىدج مصالظلماج دكظيؤج م ل  ج يااظج
لاا،نؤدجيإن جم لا جع مجمصارةمج  ثا جللة اجمص ةي جمصبيةيجمصةمخحجج

 سييظ  ص.ئظا موأةمم مصايظد ؤ  اظ  ، ل،ضح يا مص.يةما مص ظصاؤ  
 

دلج -2 موخذج مصارةمج مصيةلدجع مج صةيلظاج مص ةق.ظاججدظصبنثؤج م ع ثظرج ا ج
( مصاب  اؤج مصيةسلج ل ج مصةمخ ؤج ييط ججPerforming Loansمصبيةمؤج (ج

سدظصبنثؤجص نهاماجم ي اظ جمصا سةظةدجم  جم ي ةملجدة جمصيةلجمصفظصاج
  ج سةمةلجسم  جللظل ؤجأيجأربةةجل ثياؤج)غاةجلن تةلؤ(جدب.مجأةميؤج

 للظل ؤجمص نهاماجمصا ولؤ 
 

  ظرمخ صهظ صام مص ا مصيةسلج ل  مصةمخ ؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج فظرمج م     -3
أي مس فيظ   ف  ل. ،أؤ مس فيظ  ي ةماج صهظج أس مصافةظة غاة لفةظج
 مس فيظ  دا،عةج م ل   يااظ أيجمي ةمضظاج   ثا  م     دظص ظصاد    سجةاج
 مصاث غ وبح ل جمصةيلظاج موظنم مصفةج عصع ل  سمُن قبم   مصيةسلج  ذل
 ذلجمصةيلظاجج  ن ف  أ  داةأ دظصيةلد مصا ل يؤ مص.،ميةج أس مصلا، اج أس

م،لظ   سم    نساح  ذم مصفة موظنم ل  مصةيلظا   ةييظا    30 لظقةمظ  خمت  
 نيةمؤجظمخ ؤجسم  ج  ثا جمصبناجمصاثابؤجياجمص.يةةجمص ظصاؤج)مصثبةم جأدجا( 
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ع مجج -4 أظنظلج مصاثابؤج مصالة اج مصارظرمج  ثا ج ع مج مص ةييظاججم لا ج
 م،لظ  سييظ  ص.ئظا موأةمم مصايظد ؤ:   30مصبيةمؤجمصةمخ ؤجمص اج ن ف جخمتجج

مص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجل جعام جمص سويؤجسمصااةسعظاجمصر اةة:جج -أ
 ل جمصاث غجمص لظقةي  ياجمصاظيؤ 50

)  -اج مص سويؤج عام ج غاةج ل ج مصةمخ ؤج مصبيةمؤج  Otherمص ةييظاج
Wholesale Inflows ): 

صألأةممجمصايظد ؤجل جمصاتسنظاجمصاظصاؤجسمصارظرمججمصاظةججياجج  100 -
 مصاة ومؤ 

 صألأةممجمصايظد ؤجل جمصاتسنظاجغاةجمصاظصاؤ  ياجمصاظيؤ 50 -
 

مص،ظميعجمص ا ا اؤ:ج تاعجمص،ظميعجمصاف .ظجدهظجصةىجلتسنظاجلظصاؤج  -ج
 % 0أخةىجصألغةملجمص ا ا اؤجصالةتج ةي جنيةيجظمخحجليةمرلج

 

 خمت  ن ف  مص ا مصاظصاؤ موسرم  ل  مصةمخ ؤ مصبيةمؤ ص  ةييظاج دظصبنثؤ -5
 عظصاؤ مصنظي ؤ موب،ت لتوس  ضا  فظرمجهظ م   سمص اج  م،لظ د 30

يئؤ للظل  هظ م   يإن  مصس،ظةد  ل  مصةمخ ؤ مصبيةمؤج مص ةييظاج دب.مج
 )ياجمصاظيؤ 100ليةمرلج ظمخحج نيةي  ةي  للةتج أي( مصاظصاؤ مصاتسنظاج

 مإليةمج ع  مصبظ سؤج مصةمخ ؤ مصبيةمؤ مص ةييظاج مص.ئؤ  ذل ضا  مةرج  اظ
موربةة  Segregated) لب.ر ؤ أنظدظاج يا دهظج مصاف .ظ ع ج
Accounts)     مصا ظجةة لفح موب،ت صفاظمؤج مصةقظداؤ ص ا   ثظاج أثيظ 

 ضا  دهظ لف . ظ   موربةة  ذل  ك،  أ  داةأ مصلام دج صفنظاج
 مصان ،ى ل  مصاظصاؤ صألسرم  سدظصبنثؤ.  مصس،ظة عظصاؤ مصنظي ؤ موب،ت
 م لا  يإن  م،مد 30 خمت  ن ف  مص ا مصنظي ؤ صألب،ت سمصقظنا موست

 جااع  في  أ  داةأج مصس،ظةد عظصاؤ مصنظي ؤ موب،ت ضا  فظرمجهظ
 مصا   ثظاجمصتظبؤجدهظ ج
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 التدفقات النقدية الداخلة األخرى: .1.5.5
مص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجمصبظشئؤجع جمصاا يظا:جمتاعجبظياجمص ةييظاج -1

ليةمرلجج ظمخحج نيةيج صالةتج ةي ج مصةمخ ؤج مصاظيؤ  100مصبيةمؤج سم  ج   ياج
مأ نظاجلثظصغجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجسمصتظرجؤجمصبظشئؤجع جمصاا يظاجج

 سييظ  ص  ةميؤ مصاثابؤ يا مص.يةة أعمل 
م  جج -2 يإن ج مصس،ظةدج عظصاؤج سظي ؤج دةب،تج مصااا،نؤج ص اا يظاج دظصبنثؤج

أسجج نيةمؤج أمؤج ةييظاج ل ج دظصرظياج مصةمخ ؤج مصبيةمؤج مص ةييظاج مأ نظاج
ع جمص وملظاج لظقةمؤج  ومجمصارةمجد يةم جنيةجج  لظقةمؤجخظرجؤجقةج ب ج

منت.ظلج فصمج مص لظقةمؤج تظيج م ص وملظاج فعمج ظنتج ذلج أسجضاظنظادج
لسا،  موب،ت مصنظي ؤ عظصاؤ مصس،ظةد سعصع  سبثظ  صلةم م زظسمجاؤ يا 

 مأ نظاجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجأسجمصتظرجؤ ج
 

م  جفظرمججمص ةييظاجمصبيةمؤجج  ى:التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة األخر .1.5.6
مص لظقةمؤجمصةمخ ؤجموخةىدجلعج يةم جداظ ج .را اجد  عجمص ةييظادجس تاعجج

سدظصبنثؤجص  ةييظاجمصبيةمؤج  ياجمصاظيؤ  100صالةتج ةي جنيةيجظمخحجليةمرلجج
مصةمخ ؤجمصا ل يؤجدظص ةييظاجغاةجمصا ل يؤجدظصباظأجموسظساجص ارةمدجيإن ج

ثظرجعبةجمأ نظاجبظياجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجج جم  جأخذ ظجياجم ع 
 ص ةلجمأ نظاجللاظرج   اؤجمصنا،صؤ ج
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 التدفقات النقدية الداخلة-(: مكونات مقام نسبة تغطية السيولة6جدول )

 البند  

 المبلغ
)القيمة 
 السوقية( 

معدل التدفق  
 النقدي الداخل 

القيمة 
النقدية  
 الداخلة

1 
النقدية   التمويل  التدفقات  عمليات  عن  الناتجة 

       المضمون 

 0 %0  مص ا،محجمصااا، جدةب،تجمصان ،ىجم ستج - أ 

 A  15% 0مص ا،محجمصااا، جدةب،تجمصان ،ىجمصقظناج - ا 

 B  50% 0مص ا،محجمصااا، جدةب،تجمصان ،ىجمصقظناج - ج 

 0 %50  م قةملجدظصهظلشجمصااا،نؤجدةمؤجأب،تجأخةىج - ظ 

 0 %100  مص ا،محجمصااا، جدةب،تجأخةىج - ل 

2 
المالية   المؤسسات  )من  السيولة  تمويل  خطوط 

 0 %0  االخرى( 

    تدفقات داخلة اخرى حسب الطرف المقابل  3

 
م يةمظجج  - أ ل ج مصاب  اؤج مص لظقةمؤج مصبيةمؤج مص ةييظاج

 0 %50  سلتسنظاجل ،س ؤجسب اةةجمصفس  

 0 %50  مص لظقةمؤجمصاب  اؤجل جمصاة ظا جمص ةييظاجمصبيةمؤجج  - ا 

 
مصاة ومؤج  - ج مصثب،كج ل ج مص لظقةمؤج مصبيةمؤج مص ةييظاج

 0 %100  سمصاتسنظاجمصاظصاؤ ج

 
مص،ظميعجمص ا ا اؤجمصاف .ظجدهظجصةىجلتسنظاجلظصاؤجج - ظ

 0 %0  أخةىج

    تدفقات داخلة اخرى   4

 
عا اظاجج  - أ درظياج مصا ل يؤج مصاةمبؤج مصاا يظاجمصذل ج

 0 %100  مصاظصاؤ 

  %100  مص ةييظاجمصبيةمؤجمص لظقةمؤجموخةى ج - ا 

 0 المجموع  0 المجموع   

 مصارةر:جس  ؤجمصبيةجمص. ن اباؤج •
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 (: Cash Outflowالتدفقات النقدية الخارجة )  .2

 

ع جج  .2.1 مصتظرجؤج مصبيةمؤج ص  ةييظاج مصا ،قعج مص ةم ااج مصةباةج مأ نظاج م  ج
موربةةجمصيظياؤجص .ئظاجمصات  .ؤجصمص وملظاججأةم جممسظظجأظبحجضةاجج

ياجنناجل. ةضؤجل ،قعجأ جم  جسفثهظجس ذصعجممسظظجأظبحجضةاجقا ج
 . لفةظةجل ،قعجسفثهظجص ثب،ظجخظرججمصااومناؤ

 

 (: Retail Depositsعمليات السحب على ودائع التجزئة )  .2.2
  اج تاعجسظميعجمص سويؤجصبنثؤج   اؤجمصنا،صؤجس ااحج حجل جسظميعج فتجمص

أقحج س"ج "لن يةة"ج فصمج مويةمظج سظميعج س ين ج وجحج سمص،ظميعج مص ،ياةج سسظميعج
مس يةمرم " سم     ثا  للة ا  ةي  نيةي خظرج دبنا لت  .ؤ صكح يئؤ ع م  

 مصبف،جمص ظصا:ج
%جليظد هظج اجعثظرةجع جج5سظميعجلن يةةجسمص اجم  ج  ثا جننثؤجسفاجج .2.2.1

أ للظل ؤ  مصاتلبؤ   اظ  )م    مص،ظميع  ص ظمؤجأةجضاظ ججلث غ  مص،ظميعج ربةةج
مص،ظملؤج اتلبؤجدظصكظلح(جل جقثحجلتسنؤجضاظ جمص،ظميعدجسمب ث جع اهظجج

 لظجم ا:ج
م  جج  صةىجمصا،ظعا ج لظلماجقظياؤجأخةىجلعجمصارةمجسل جمصان ثلةجأ  -أ

  سفاجمص،ظميعجداكحج ثاةدجأس
 ل،ج،ظةجياجمصفنظدظاجمصسظرمؤ ج م جمص،ظميع -اج

 

  ع مج فةمةجسظميعجمويةمظجمص اج رب جع مجأنهظجياجأظتجعةمجقةرةجمصارةمجج
" لن يةة" سييظ  ص  لةم  أعملد يإن  مسا مخاظ   ظلح مصاثظصغ يا مص،ظميع  

 موقح مس يةمرم  ضا  مصاسا،عؤ مص،مرظة يا مصثبة مص ظصا  
 



42

: متطلبات التطبيق والتحديات معيار نسبة تغطية السيولة  

 (الفلسطينيةسلطة النقد البنك المركزي العراقي و  تيتجرب)                 

42 
 

سفا   .2.2.2 )ننثؤ  ع اهظ  مف نا  مس يةمرم   موقح  ياجج  run-off  =10مص،ظميع 
 (  مصاظيؤ

معملج  1 2 1سظميعجمص سويؤجمص اج جمب ث جع اهظجمصاةسأجمص،مرظةجياجمصثبةجج -أ
  ةرج   يظياظ  ضا   ذل مصاسا،عؤ  

أس   -اج مص،ظميع  ضاظ   لتسنؤ  قثح  ل   مصاتلبؤ   اظ   غاة  مص،ظميع    اا  
ةجعظصاؤدجأسجسظميعج ك، جأة ظاجمصنفاججلرةر ظجل جأشتظصجعسيجثةس

 ع اهظجسةملؤ ج
مصفةجم قرمجصاث غجمص،ظملؤجصهذلجمصاسا،عؤجمساجم ج جم سظسزجع جلث غجج -اج

 ل ا، جظس رجمسجلظجملظظص جدظصلاماجم خةى ج 1
مص اجصهظجي ةماجمس فيظ جل ثياؤجأسجلةةجج-م  جمس قبظ جسظميعجمص سويؤجوجحجج -ثج

 جفجاظصاجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤججلج  -م،م  30فخ ظرجدظصنفاجأ قةجل جج
دنفاجج ص ا،ظ ج مناحج م .ظ ج لظقةيج سج،ظج عةمج أظتج ياج سعصعج مصا ،قلؤج

مصىجج م،مجمصا ل يؤجدالاظرج   اؤجمصنا،صؤجأسجياجموأ،متجج  30مص،ظميعجخمتج
قااؤجج أ ج )دالبمج مصنفاج أظصؤج ياج غةملظاج ثاةةج ياهظج  ثا ج م  ج مص اج

مص.ظي ل ج ج، ةيج داكحج أ ثةج مص،ظملؤ(جمص ةملؤج ع مج مصان فيؤج لعجج5ةةج دج
مإلشظرةجمصمجملكظناؤج  ثا جس  ؤجمصبيةجللة اج ةي جنيةيجخظرجاجع مج

   عجمص،ظميعجياجمصان يثح ج
سظميعجمص سويؤجمص اج جمب ث جع اهظجأيجل جمصافةظماجمص،مرظةجياجمصثبةم جج  .2.2.3

 (  ياجمصاظيؤ 20مصنظديا جمف ناجع اهظج)ننثؤجسفاج
 
 

 
لتي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك  في الحاالت ا 5

 الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة ألجل.
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عالية  ودائع   .2.3 بأصول  المضمونة  )غير  والتمويل  االعتباريين  االشخاص 
 الجودة(

وغةملجمأ نظاجننثؤج   اؤجمصنا،صؤدج لةمجمص،ظميعجغاةجمصااا،نؤجع مجج
أنهظجم ص وملظاجمصا ة اؤجل جموشتظصجم ع ثظرما ج)ميجمصكاظنظاجمصيظن،ناؤجداظجج

ق غاةجلاا،نؤج سمص اج اج سمصاا ة ؤ(ج مص.ةظمؤج مصااظرمعج دةب،ت  ياهظج ظن،نظ  
لا ، ؤجص ارةمجياجأظصؤجم يمسدجمصلنةجمصاظصادجأسجمص ر.اؤ جس جمااحجعصعج

 م ص وملظاجمصا ل يؤجدلي،ظجمصاا يظا ج
 

م،مجأسج  30 ظيؤجمص،ظميعجسأظسماجمصةم ج فتجمص  اجخمتجي ةةجج  أ نظاجفمبث اجج
م،مج)لقحجمص،ظميعجلفةظةجموجحج  30مص اجصهظج ظرمخجمس فيظ ج لظقةيجخمتجي ةةجج

مصةم جغاةجمصااا،نؤ(جمضظيؤجمصمجم ص وملظاجعماجي ةماجمس فيظ ج سمسرم ج
مصا ثياؤجج مص اج  سظسزجي ةةجمس فيظقهظج مص،ظميعج ملظج سمص اجج  30غاةجلفةظة ج م،مج

م،مجيإن ج جم  جفظرمجهظجياجمأ نظاجللاظرجج  30مك، جصهظجي ةةجفخ ظرج  سظسزجج
    اؤجمصنا،صؤ ج

مصا. ةضؤجج مصفنظساؤج ع مج مصااا،نؤج غاةج مصاة ظاج سظميعج مل اةج ربا ج
مصاظصاؤجص ارةمج مص.ظيةةجسج،ظةجم ي اظ جسمصام ةج صايةلجمول،متجصالة اج

ن،  لوسظي مول،مت سلن ،ى  لياة  د يام  مصاي ةلد س ذم م فةظ دبظ   ع م  
 ع جعمقظ ه جمص ا ا اؤجلعجمصارةم ج رب ج  عجمص،ظميعجع مجمصبف،جمص ظصا:ج

 

 سظميعجغاةجلاا،نؤجلا،صؤجل جقثحجمصاتسنظاجب اةةجمصفس :جج .2.3.1
 

 لظلحج ذلجمص،ظميعجللظل ؤجسظميعجمص سويؤجوغةملجمص  ثا جأاثجم ث جع اهظجج
خر جج مصاظيؤ  5ننثؤج مصان يةةجياجج  ياج مص،ظميعج خرظيصج ياهظج أظتج ،يةاج

ياجأظتج ظنتج  ياجمصاظيؤ  20أسجج  ياجمصاظيؤ  10مصان تةلؤجياجسظميعجمص سويؤجس
عام   أ ل   مصا ة اؤ  مص،ظميع  ل   مصاسا،عؤ  س  ك،   ذل  مس يةمرم د  قح 
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مصاتسنظاجمصر اةةجغاةجمصاظصاؤجس ةمرجل جقثحجمويةمظجس فاحجخرظيصجشثا جج
ل ا، جج  1صفنظدظاجمويةمظجسدفاثج جمومةجأس جمص،ظملؤجع جج  دظصاتظأةجمص ا ا اؤ

ياجأن اؤجج-ظس رجأسجلظجملظظص جل جمصلاماجموخةىدجسمي،مجمصارةمجدالظل  هظجج
 دب.مجموس ،اجمصتظصجد،ظميعجمص سويؤ  -مصاتظأةجمصةمخ اؤ

 

مص،ظميعجمص ا ا اؤجمصبظ سؤجع جمونا ؤجمص اجمف ظجهظجمصلام جس،م ج ظنتجلظصاؤجج .2.3.2
مصبيةججأسجج سفظمرةج مصلام (ج ع ج دظصباظدؤج مصارةمج دهظج مي،مج )مص اج لظصاؤج غاةج

)مصتةلظاجسمصاب سظاجمص اجميةلهظجمصارةمجص لام جإلظمرةج ةييظ ه جمصبيةمؤدجج
سأب،صه جسمص وملظ ه دجص نااةجناظأظ ه جمص ا ا اؤ(:ج)  ث جللة اجسفاجلظجج

 ( ياجمصاظيؤ 25ننث  ج
 

مصاظيؤج  25  ثا جللة اجسفاجدبنثؤججم  ججياج ذمجمإلأظردجج ييطجفعمج ظ جج  ياج
مصلااحجصةم جعمقؤجل،ض،عاؤجلعجمصارةمجسأ ج ذلجمول،متجل،ظعؤجصاقحج  عج

 مونا ؤ ج ذلجمونا ؤجمبث اجأ ج  ثاجمصالظماةجمص ظصاؤ:ج
 

أ جمصلااحجمل اةجع مجمصارةمجإلنسظزج ذلجمصتةلظاج  ةمجثظصثجسساطجج •
 30مصباظأظاجمصارةياؤجم ع اظظمؤجخمتجي ةةجمصىىججسلن يحجص ةلج  ثاؤجج

 م،مجمصايث ؤ ج
 أ ج يةمج ذلجمصتةلظاجياجفأظرجم .ظ جقظن،ناجل ومجلعجمصلام   •
فشلظرج ج يحجع جج • ص. ةةج منهظ ج ذمجم  .ظ ج أسجج  30أ ج تاعجعا اؤج م،مج

 فاحجمصا،ظ جمص كظصا جعماجمصلمقؤجفعمج فة تجمص،ظميعجمص ا ا اؤجقثحجي ةةجج
 م،م ج 30 مصىى

مص،ظميعج خمصهظج فةمةج ل ج م  ج مص اج مصابهساؤج مصارةمج فةمةج ع مج مساج
 مصتظضلؤجضا ج ذلجمونا ؤ 
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فعمج ظنتجمص،ظميعجمص ا ا اؤجمصتظبؤجدظونا ؤجمصاذ ،رةجأعملجل  ظةجدظصكظلحجج
مصان يةة  مويةمظج سظميعج للظل ؤج يإنهظج لظلحج مص،ظميعج قثحجلتسنؤجضاظ ج  ل ج

طجع مجمصسو جل جلث غجمص،ظملؤجمصذيجم ثاجمأ اظجظاجمصلااحجج  ث ج ذلجمصبنثؤجيي
مص ا ا اؤجسمص.ظيضجع جعصعجملظلحجللظل ؤجمص،ظميعجغاةجمص ا ا اؤدجسياجأظتجج
مصبناجضا جج م  ج  ثا ج يظن ج مص ا ا اؤج م أ اظجظاج للةيؤج ل ج مص اك ج عةمج

 مص،ظميعجمصاف .ظجدهظج غةملجغاةج ا ا اؤ جج
 

ل جج .2.3.3 مصايةلؤج مصاة ظاج مصاظصاؤجسظميعج غاةج مصاة ظاج أسج مصاتسنظاج قثحج
سمصفك،لظادجسمصثب،كجمصاة ومؤدجسدب،كجمص بااؤجسلتسنظاجمصي ظ جمصلظم:ج ةخذجج

  اا ج ذلجمصاسا،عؤجج   ياجمصاظيؤ  40أسجج  ياجمصاظيؤ  20للة اجسفاجلظجننث  جج
سغاةج مصفس دج ب اةةج مصاتسنظاج ع اهظج لةم ج مب ث ج مص اج ج مص،ظميعج  حج

 جأسججياجمصاظيؤ 40 ا ا اؤدج ةخذجللة اجسفاج رحجفصمجلف .ظجدهظجوغةملج
ييطجفعمج ظنتجمصاثظصغجضا ج ذلجمصاسا،عؤجج  ياجمصاظيؤ  20 ةخذجللة اجسفاجج

 ل  ظةجدظصكظلحجل جقثحجلتسنؤجضاظ جسظميع ج
مصارظرمدج .2.3.4 )لقحج مصاظصاؤج مصاتسنظاج ل ج مصا ة اؤج موخةىج سمول،متج مص،ظميعج

لا (جسمصاة ظاجمص ظدلؤجص ارةمدج ةخذجشة ظاجموسرم جمصاظصاؤدجشة ظاجمص ة
مصنبةماجسأسرم ج سةرجمإلشظرةجفصمجأ جج   ياجمصاظيؤ  100ننثؤجسفاج رحجفصمجج

 مصةم جموخةىجمصارةرةجل جمصارةمج ةخحجضا ج ذلجمصاسا،عؤ 
 

 التمويل المضمون )بأصول عالية الجودة( .2.4
مصااا،نؤجدفي، ججملةمجمص ا،محجمصااا، جع مجأن جم ص وملظاجسمصا ظصثظاجج

مص اجم  جمس تةملهظجياجأظصؤجم يمسجأسجمصلنةجج  دقظن،ناؤجياجأب،تجمصارةم
 مصاظصاجأسجمص ر.اؤ ج
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سييظ  ص سةست مصاةي  يا  ذل مص ل ااظا  لفةظة  دبنا  سفا  ننثؤ  م     ثا  
دبظ   ع م مصان ،ى مصذي مبةرج يا  م بح مصااا،  ضا  يئظا لن ،مظا  
م ب،تجعظصاؤجمصس،ظة جأمؤجمص وملظاجلاا،نؤجدظب،تجمخةىجم  ج  ثا جننثؤجج

  ججياجمصاظيؤ 100سفاج
 

 :األخرى الخارجة النقدية التدفقات .2.5
 

:جمتاعجبظياجمص ةييظاجالتدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن المشتقات .2.5.1
قةرلجج خظرجج نيةيج صالةتج ةي ج مصتظرجؤج مصاظيؤ  100مصبيةمؤج سع مججياج دج

مصارظرمجمأ نظاجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤجسمصتظرجؤجمص لظقةمؤجمصبظشئؤجع جج
ييظاجمصبيةمؤججمصاا يظا سييظ  ص ة  مص ياا  مصا ثلؤ صةمهظد سم   مأ نظا مص ة 

ليظدحج مصةمخ ؤج مصبيةمؤج مص ةييظاج ماك ج يظصج )أيج مصرظياج أسظسج ع مج
مص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤ(جع مجلن ،ىجمص ةمجمصايظدحجمص،مأةدجسعصعجييطجج
ع مجج سم ،جاج مصا.ل،ت ج سظرمؤج رياناؤج م .ظقاؤج يظصج سج،ظج أظتج ياج

 ب اسؤجج  مصارةمجأ جمن قباجل   ثظاجمصنا،صؤجمصا  ،دؤجصومظظةجمصااظنظاج
ص   اةجياجمصيااؤجمصن،قاؤجأسجمنت.ظلجقااؤجمصااظ جمصايةمجعبةجمأ نظاج ذلج
مص ةييظاجمصبيةمؤ ج اظجم لا جمي ةملج نااحجعي،ظجمصتاظرماجمص اج ك، ج"ياجج

 ("جل جقثحجلا ةيجمصتاظر جIn the Moneyسضعجيظيةةجمق رظظمؤج)
 

مصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةدجيإ ججياجأظتج ظنتجظيلظاجمصاا يظاجل  ظةجدظوب،تجج .2.5.2
مص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجم  جمأ نظدهظجع مجأسظسجمصرظياجل جأيج ةييظاجج
نيةمؤجظمخ ؤجأسجنظشئؤجع جمصااظنظاجمصايةلؤجع جمصاا يظاجسمص اجقةج باةجج
ع جمص وملظاج لظقةمؤجد يةم جمصبيةجأسجمصااظ جص ارةمدجسعصعجياجأظتج ظ ج

 مصااظ جياجمصالظلماجمصسةمةة جص ارةمجمصف جياجفعظظةجمس تةممج



47

: متطلبات التطبيق والتحديات معيار نسبة تغطية السيولة  

 (الفلسطينيةسلطة النقد البنك المركزي العراقي و  تيتجرب)                 

47 
 

مصفظ اج .2.5.3 ياج أظنظلج مصاةرجؤج مصتظرجج مصبيةيج مص ةي ج للة اج م  ج  ثا ج
 مص ظصاؤ:ج

التمويل وأي عقود   -أ المشتقات وعقود  بعقود  الخاصة  السيولة  متطلبات 
للمصرف  االئتماني  التصنيف  تخفيض  عن  ناتجة  ع مجأخرى  م لا ج :ج

مصاا يظاجج عي،ظج لةمجلؤج مصاةسأججمصارظرمج س فةمةج مص ا،محج سم .ظقاظاج
أظصؤج ت.اضج ياج مصاثكةج مصنةمظج أسج مضظياؤج مص اج    اج يةم جضاظنظاج

ظرجظا جسم  جمأ نظاجللةتج ةي جج  3مص ربا جم ي اظناجص ارةمجص ظمؤجج
دبنثؤجج خظرجج مصاظيؤ  100نيةيج صهذلج  ياج مصا  ،دؤج مصااظنظاج قااؤج ع مج

 عجعبةج ت.اضجمص ربا جم ي اظنا مصلي،ظجأسجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجسعص
 

بالضمانات  -ب المتعلقة  السوقية  القيمة  بتغير  الخاصة  السيولة  متطلبات 
ياجج  20م  ج  ثا جللةتج ةي جنيةيجخظرججدبنثؤججالمقدمة من المصرف:  

ص   اؤجمأ اظتج  اةجقااؤجمصااظنظاجمص اجميةلهظجمصارةمجياجعي،ظج  مصاظيؤ
ع مج ظيؤجمصااظنظاجدتممجأب،تجمصاا يظاجسمصالظلماجموخةىدجسعصعجج

مآلخةدجج مص ةمج ن.مج ل ج مصايةلؤج مصااظنظاج دلةج يظصج موستج مصان ،ىج
سمص اجماك جمس تةملهظجلةةجأخةىجدةس جقا،ظ جسوغةملجمأ نظاجللةتج
دلة  صألبح  مإلسااؤ  مصيااؤ  ع م  دبظ    عصع  ياك،   مصتظرج  مصبيةي  مص ةي  

 .   ثا جنناجم س ي ظ جمصا ثيؤ
 

ع مجمصااظنظاجج  ياجمصاظيؤج  100  ثا جللةتج ةي جنيةيجخظرججدبنثؤججم  جج -ج
مص اجماك جأ ثهظجد،مس ؤجمص ةمجمصايظدحجدةيجسقتجياجأظصؤجزمظظةجقاا هظج

 ع جقااؤجمصااظ جمصا  ،اجص   اؤجمصلي،ظجمصيظياؤ ج
دبنثؤجج -ظج خظرجج نيةيج للةتج ةي ج مصاظيؤ  100م  ج  ثا ج قااؤجج  ياج ع مج

 سمص اجص جم ظصاجدهظجمص ةمجمصايظدحجدلة ج  مصااظنظا مصا  ،دؤ  لظقةمظ  
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دبنثؤجج  - ى خظرجج نيةيج للةتج ةي ج مصاظيؤ  100م  ج  ثا ج قااؤج  ياج ع مج
مصااظنظاجمصايةلؤجص ارةمجل جموب،تجمصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجياجأظصؤج

 فلكظناؤجمس ثةمصهظجدااظنظاجل جغاةج ذلجمص.ئؤجظس جل،مييؤجمصارةم 
 
ؤجمصنا،صؤجصا،مجهؤجمص  اةماجمصاف ا ؤججم لا جع مجمصارظرمجمأ نظاجقاا .2.5.4

قااؤجج مصا  يؤجوقرمج مصيااؤج دةخذج عصعج سمفناج مصاا يظا ج عي،ظج قا ج ياج
ص. ةةجج ص ااظنظاج مصافييؤجخمتجج  30بظياج ةي ج مصنظديؤ     24م،مج شهةم  

سمفناجبظياج ةي جمصااظنظاجد يظصج ةي جمصااظنظاجمصتظرجؤجلعج ةي ج
 Nettingسييظ    .ظقاؤ مص يظص مصةياناؤ  مصااظنظاجمصةمخ ؤجمص اج  ج ب.اذ ظجج

Agreement Master)  ) 
دبنثؤجج .2.5.5 نيةيجخظرجج مصاظيؤ  100م  ج  ثا جللةتج ةي ج سمص اج ن ف جج  ياج

 م،مجع مجمصالظلماجمص ظصاؤ:ج  30خمتجي ةةج
(دججAsset-backed Securitiesموسرم جمصاظصاؤجمصاةع،لؤجدةب،تج)ج  -أ

( مصا  ظةج مصاهاك ؤجج(  Covered Bondsسمصنبةماج مص ا،محج سأظسماج
( فعمجOther Structured Financing Instrumentsموخةىج (:ج

 ظنتجلرةرةجل جقثحجمصارةمجن.ن ج)سدظي ةملجعةمجفلكظناؤجفعظظةج
 مص ا،مح( ج

) -اج دةب،تج مصاةع،لؤج مص سظرمؤج  Asset-backedموسرم ج
Commercial Paper) مصاظصاؤج دظوسرم ج م س قاظرج سببظظم ج دج

(Securities Investment vehiclesمصااظث ؤجج مص ا،محج سأظسماج (ج
موخةىجسياجمصفظ اجمص اجماك جياهظجمس ةظمظجموب،تجسعصعجعبةجسج،ظج
عي،ظجلا يظاجأسجلظجماظدههظجضا ج ذلجمصهاظ حجسمص اج ناحجدظس ةظمظج
موب،تجأسججو جل جموب،تجمصايةلؤجضا ج ذلجمصهاظ حج)سدظي ةملج

  عةمجفلكظناؤجفعظظةجمص ا،مح(
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مصارةمج .2.5.6 ل ج مصايةلؤج مصا ولؤج سمصنا،صؤج م ي اظ ج خ ،أج
(Drawdowns on Committed Credit and liquidity 

Facilities:)  مصيظد ؤ صإلص ظ جأس مصيظد ؤ غاة م  .ظقاظاج مصثبةج  ذم م اا 
 قظد ؤجصإلص ظ  سا،صؤ أس مي اظ  خ ،أ أي عصع مااح س    .داةسأ صإلص ظ 
 مصاف ا ؤ مصان يث اؤ مص ا،مح مص وملظاج ضا   ةرج سمص ا شةسأ ظس 

 .مص ل ااظاج  ذل موخةىجوغةملج
 

(دجم  جخر ج6 5 1عبةجمأ نظاجقااؤجمص نهاماجمصاذ ،رةجياجمص.يةةج) .2.5.7
قااؤجأيجأب،تجسظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجليةلؤجل جمصلااحج ااظ جأسجمص اجج

سفا   أظصؤ  يا  ص  لظقةد  أثيظ   د يةماهظ  ااظ د  مصلااح   ذلجم  وم 
مص نهامادجسعصعجدظي ةملجفلكظناؤجقاظمجمصارةمجدظس تةممجموب،تج
سفاج ذلجج فلكظناؤج دا ج لظج عمقؤج سج،ظج سعةمج مصايةلؤج ااظ ج

مصن،قاؤج سمصيااؤج   ذل سيا . ااظ ج مصايةلؤ صألب،ت مص نهاماج
 فظرمجهظ م   ص  مص ا مصايةلؤج ااظ  موب،ت قااؤ خر  م   موأ،متد
 .مص ل ااظاج  ذل سي  مصس،ظة عظصاؤج مصنظي ؤ موب،ت ضا 

 

وغةملج ذلجمص ل ااظادجيإ ج نهاماجمصنا،صؤجمصيظياؤج اقحجمصاث غجغاةجج .2.5.8
مصانف،اج)غاةجمصان تةم(جمصايةمجص لااحجإلعظظةج ا،محجظم جياجأظصؤجج
عةمج اك جمصلااحجل ج سةمةج ذمجمصةم جياجموس،م جمصاظصاؤ جس أ نظاجج

مصانظسيجصةم جمصلااحجمصيظي جسمصان ف ج  للاظرج   اؤجمصنا،صؤجمتخذجمصاث غ
م،مدجألظجمصسو جل جمصةم جغاةجمصان ف جخمتج ذلجج  30ياجخمتجي ةةجج

مص. ةةجيان قبمجل ج ذلجمصالظل ؤ جس ج ل ثةجمص نهاماجمصايةلؤجص اة ظاجج
سفناظ  لةّ  سا،صؤ  مصلظلح   نهاما  مصاظت  رأس  وغةمل  لومو 

غاةجج لثظصغج أيج س ل ثةج مي اظ  ج أخةىج  نهاماج ت ،أج لنف،دؤج
 مي اظناؤ ج
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 ل ثةجأيج نهاماجليةلؤجصربظظم ج ف،أجأسجمصاة ظاجعماجموغةملج .2.5.9
مصارةمج د ا،محجأب،تج أيج اظ حج ا،م اؤجأخةىجخظبؤج أسج مصتظبؤج

 ن.ن جدظصكظلحج ت ،أجسا،صؤجصكاظنظاجقظن،ناؤجأخةى 
 

م  ج  ثا جللة اجمص ةي جمصبيةيجمصتظرججمص ظصاؤجع مجخ ،أجم ي اظ جج .2.5.10
صإلص ظ جج مصيظد ؤج مصت ،أج سع مج صإلص ظ ج مصيظد ؤج غاةج مصا ولؤج سمصنا،صؤج

 م،مج اظجم ا:ج  30خمتجي ةةج
مص سويؤجج -أ عام ج فصمج مصايةلؤج مصا ولؤج سمصنا،صؤج م ي اظ ج خ ،أج

مصر اةة:جج مصاظيؤ  5سمصااةسعظاج غاج  ياج مصاث غج مصان تةمجل ج ةج
(Undrawn portion  ) 
مصاظصاؤجج -اج غاةج مصاتسنظاج فصمج مصايةلؤج مصا ولؤج م ي اظناؤج مص نهاماج

سمصفك،لظاجسمصارظرمجمصاة ومؤجسلتسنظاجمصي ظ جمصلظمجسلرظرمجج
 ل جمصاث غجغاةجمصان تةم ج ياجمصاظيؤ 10مص بااؤ:جج

مصاظصاؤجج -ج غاةج مصاتسنظاج فصمج مصايةلؤج مصا ولؤج مصنا،صؤج  نهاماج
،لظاجسمصارظرمجمصاة ومؤجسلتسنظاجمصي ظ جمصلظمجسلرظرمججسمصفك

 ل جمصاث غجغاةجمصان تةم ج ياجمصاظيؤ 30مص بااؤ:جج
فصمج -ظج فصمجلرظرمج تاعج مصايةلؤج مصا ولؤج سمصنا،صؤج م ي اظ ج خ ،أج

 ل جمصاث غجغاةجمصان تةم ج ياجمصاظيؤ 40مصةقظدؤ:جج
موخةىجداظجج نهاماجم ي اظ جمصا ولؤجمصايةلؤجفصمجمصاتسنظاجمصاظصاؤجج  -ل

مص ةلا  سشة ظاج مصاظصاؤج موسرم ج شة ظاج عصعج سمولبظ جج  ياج
 ل جمصاث غجغاةجمصان تةم   ياجمصاظيؤ 40سمصان .اةم :جج

 نهاماجمصنا،صؤجمصا ولؤجمصايةلؤجفصمجمصاتسنظاجمصاظصاؤجموخةىجداظجج - س
سمولبظ جج مص ةلا ج سشة ظاج مصاظصاؤج موسرم ج شة ظاج عصعج ياج

 ل جمصاث غجغاةجمصان تةم جمصاظيؤجياج 100سمصان .اةم :جج
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 نهاماجم ي اظ جسمصنا،صؤجمصا ولؤجمصايةلؤجفصمجمصاة ظاجموخةىج)داظجج -ز
مصتظبؤجج موغةملج عماج سمصاباآاج مصلظمج مصي ظ ج لتسنظاج عصعج ياج

مصنظديؤ(:جج مص.ئظاج ضا ج مصاةرجؤج غاةج موخةىج ياج  100سمصاة ظاج
 ل جمصاث غجغاةجمصان تةم  مصاظيؤ

 
التعا .2.5.11 فترة  االلتزامات  خالل  ائتمانية  تسهيالت  بتقديم  يوم   30قدية 

(Contractual Obligations to Extend Funds within 
a 30-day Period:)   ياجج  100 قةرل خظرجج  ةي جنيةي للةت م ث

 فصمجمصاتسنظاج مي اظناؤ  نهاماج د يةم  مص لظقةمؤ م ص وملظاج ع م مصاظيؤ
 .مص ل ااظاج  ذل ل  آخة دبةج أي يا سغاةجمصاةرجؤ مصاظصاؤ

 

ياجأظصؤج سظسزج نهاماجسخ ،أجم ي اظ جسمصنا،صؤجصلام جمص سويؤج .2.5.12
مصثب،ظج ل ج دبةج أيج ياج فظرمجهظج م  ج ص ج )سمص اج مصاظصاؤج غاةج سمصاتسنظاج

ننثؤجج مصاظيؤ  50مصنظديؤ(ج ل ج ت  جج  ياج مصةمخ ؤج مص ةييظاج فجاظصاج ل ج
ي ةةجج قةرلج  30مصلام جياجخمتج نيةيجخظرجج يا ث جللةتج ةي ج م،مدج

مصاظيؤ  100 م.، جج  ياج لظج )أيج مص.ة ج مصاظيؤ  50ع مج فجاظصاجج  ياج ل ج
 م،م( ج 30مص ةييظاجمصةمخ ؤجل ج ت  جمصلام جياجخمتجي ةةج

 

) المحتملة المستقبلية التمويل التزامات .2.5.13  Otherاألخرى 
Contingent Funding Obligationsمثا ج  مص ظصا مصسةست (ج

مصتظرج مص ةي  للة اج مصان يث اؤ  ص وملظاج مصبيةيج  مصاف ا ؤ مص ا،محج
 :موخةىج

 

 
 



52

: متطلبات التطبيق والتحديات معيار نسبة تغطية السيولة  

 (الفلسطينيةسلطة النقد البنك المركزي العراقي و  تيتجرب)                 

52 
 

  مص ةييظاجمصبيةمؤجمصةمخ ؤج-(:جلك،نظاجليظمجننثؤج   اؤجمصنا،صؤ7جةستج)
مصاث غجج مصثبةج

)مصيااؤجج
 مصن،قاؤ(ج

ننثؤج
 مصنفاج

مصيااؤج
 مصانف،دؤج

       سظميعجمص سويؤ 1

 0 %5   سظميعجمص سويؤجمصان يةة ج - أ  

 0 %10   سظميع مص سويؤ م قح مس يةمرم     - ا  

  1سظميع مص سويؤ م قح مس يةمرم  م ثة ل     - ج  
 ل ا، جظس ر ج

  20% 0 

مس فيظ جج  - ظ   ي ةةج عماج وجحج مص سويؤج سظميعج
ل جج مصبيةمؤجج  30م قةج مص ةلابظاج )مااحج م،م ج

 سمص،ظميعجمصافس،زةج ااظ (ج

  0% 0 

       سظميعججمصاتسنظاجب اةةجمصفس :جج 2

 0 %5   سظميعجلن يةة:ج - أ  

 0 %10   سظميع  م قح مس يةمرم     - ا  

 0 %20   ل ا، جظس ر ج 1ل ج سظميعجم ثة - ج  

مس فيظ جم قةجل ج  - ظ   سظميعجوجحجعماجي ةةج
سمص،ظميعج  30 مصبيةمؤج مص ةلابظاج )مااحج م،م ج

 مصافس،زةج ااظ (ج

  0% 0 

مص،ظميعجل جموشتظصجم ع ثظرما ج)ل جغاةجج 3
غاةج مص ا،محج سمشكظتج مص سويؤ(ج عام ج

 مصااا،نؤج

      

 0 %25   سظميعج ا ا اؤ  - أ  

ل ج   مص ا ا اؤج مص،ظميعج ل ج مصا  مج مصسو ج اج
 قثحجلتسنؤجضاظ جمص،ظميع 

  5% 0 

غاةجج  - ج   مخةىج سمشكظتج ا،محج سظميعج أمؤج
لعج )غاةج ا ا اؤ(ج نا ؤج دلا اظاج لة ث ؤج
قثحجج ل ج د ةلا ج مصا  مج )مصسو ج مصارةمج

 لتسنؤجضاظ جمص،ظميع(ج

      

 0 %20   *جسظميعجمصاة ظاجغاةجمصاظصاؤج  

 0 %20   سظميعجمصفك،لظاج*ج  
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 0 %20ج  *جسظميعجدب،كجلة ومؤ  

 0 %20ج  *جسظميعجدب،كجمص بااؤجمصةسصاؤ  

 0 %20ج  *جسظميعجلتسنظاجمصي ظ جمصلظم  

غاةججج-جظ   مخةىج سمشكظتج ا،محج سظميعج ممؤج
لعج )غاةج ا ا اؤ(ج نا ؤج دلا اظاج لة ث ؤج
مصارةم)مصسو جغاةجمصا  مجد ةلا جل جقثحجج

 لتسنؤجضاظ جمص،ظميع(ج

    ج 

 0 %40ج  *جسظميعجمصاة ظاجغاةجمصاظصاؤج  

 0 %40ج  *جسظميعجمصفك،لظاج  

 0 %40ج  *جسظميعجدب،كجلة ومؤ  

 0 %40ج  مص بااؤجمصةسصاؤ*جسظميعجدب،كج  

 0 %40ج  *جسظميعجلتسنظاجمصي ظ جمصلظم  

ج-جل   سمصربظظم جج مصاظصاؤج مصاتسنظاج سظميعج
 م س قاظرمؤ

    ج 

 0 %100ج  *جسظميعجمصارظرمج  

 0 %100ج  *جسظميعجمصاتسنظاجمصاظصاؤجم خةىج  

*جسظميعجمصربظظم ج)لقحجمصربظظم جمص لظسناؤدج  
 مص يظعة(جسببظظم ج

 0 %100ج 

سظميعججوجحجعماجي ةةجمس فيظ جم قةجل ججج-جس  
سمص،ظميعججج30 مصبيةمؤج مص ةلابظاج )مااحج م،م ج

 مصافس،زةج ااظ (ج

 0 %0ج 

    ج  مص ا،محجمصااا، ج 4

 0 %0ج  مص ا،محجمصااا، جدظب،تجمصان ،ىجم ستج-جأ  

ج-جا   دظب،تجج مصااا، ج جمص ا،محج مصان ،ىججج
 Aمصقظناج

 0 %15ج 
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مصاتسنظاجج  - ج   قثحج ل ج مصااا، ج مص ا،محج
مصناظظمؤجسلتسنظاجمصي ظ جمصلظمجمسجلرظرمجج
مص بااؤجل لةظةجموأةممدججسلاا،نؤجدةب،تجج
لتظأةجج سز ج صهظج سمص اج ج مصس،ظةج عظصاؤج غاةج

 %جأسجأقح ج20 ةجافاج

  25% 0 

مصان ،ىجمصقظناج  مص ا،محجمصااا، جدظب،ت  - ظ  
B  

  50% 0 

 0 %100   مص ا،محجمصااا، جدظب،تجمخةى  - ل  

       مص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجموخةى:ج 5

 0 %100   بظياجل  ،دظاجعا اظاجمصاا يظاجمصاظصاؤجج - أ  

       ل   ثظاجسا،صؤجمضظياؤجل ل يؤجدى:ج - ا  

مصبيةمؤجج*جقااؤجمصااظنظاجمصا  ،دؤجأسجمص ةييظاجج  
مص ا،محج سعي،ظج مصاا يظاج صلي،ظج مصتظرجؤج
مص ربا ج ع ج ت.اضج مصبظ سؤج موخةىج

 م ي اظناج

  100% 0 

مصيااؤج   د  اةج مصتظبؤج مصنا،صؤج ل   ثظاج *ج
ل جج مصايةلؤج دظصااظنظاج مصا ل يؤج مصن،قاؤج

 مصارةمج

  20% 0 

*مصااظنظاجمص اجماك جأ ثهظجد،مس ؤجمص ةمجج  
سقتجياجج دةيج قاا هظجع ججمصايظدحج زمظظةج أظصؤج

 قااؤجمصااظ جمصا  ،اجص   اؤجمصلي،ظجمصيظياؤ 

  100% 0 

*مصااظنظا مصا  ،دؤ  لظقةمظ  سمص ا ص  م ظصا    
 دهظجمص ةمجمصايظدحجدلة ج

  100% 0 

*جمصااظنظاجمصايةلؤجص ارةمجل جموب،تجج  
مصنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةجياجأظصؤجفلكظناؤجمس ثةمصهظج

غاةجج ل ج ل،مييؤججدااظنظاج ظس ج مص.ئؤج  ذلج
 مصارةم ج

  100% 0 

دةب،تدجج  - ج   مصاةع،لؤج مصاظصاؤج موسرم ج
سمصنبةماجمصا  ظةدجسأظسماجمص ا،محجمصاهاك ؤج

 موخةىجج

  100% 0 

دةب،تدجج  - ظ   مصاةع،لؤج مص سظرمؤج موسرم ج
مصاظصاؤدج دظوسرم ج م س قاظرج سببظظم ج

 سأظسماجمص ا،محجمصااظث ؤجموخةىج

  100% 0 
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خ ،أجم ي اظ جسمصنا،صؤجمصا ولؤجغاةجمصيظد ؤج 6
خمتجج صإلص ظ ج مصيظد ؤج مصت ،أج سع مج صإلص ظ ج

 م،مج 30ي ةةج

      

خ ،أجم ي اظ جسمصنا،صؤجمصا ولؤجمصايةلؤج  - أ  
 فصمجعام جمص سويؤجسمصااةسعظاجمصر اةة

  5% 0 

مص نهاماجم ي اظناؤجمصا ولؤجمصايةلؤجفصمج - ا  
ج غاةج سمصفك،لظاججمصاتسنظاج مصاظصاؤج

مصي ظ جج سلتسنظاج مصاة ومؤج سمصارظرمج
 مصلظمجسلرظرمجمص بااؤ

  10% 0 

فصمجج- ج   مصايةلؤج مصا ولؤج مصنا،صؤج  نهاماج
سمصفك،لظاجج مصاظصاؤج غاةج مصاتسنظاج
مصي ظ جج سلتسنظاج مصاة ومؤج سمصارظرمج

 مصلظمجسلرظرمجمص بااؤ

  30% 0 

مصا ولؤجج- ظ   م ي اظ جسمصنا،صؤج مصايةلؤجخ ،أج
 فصمجلرظرمج تاعجفصمجمصةقظدؤج

  40% 0 

فصمجج  - ل   مصايةلؤج مصا ولؤج م ي اظ ج  نهاماج
عصعجج ياج داظج موخةىج مصاظصاؤج مصاتسنظاج
مص ةلا جج سشة ظاج مصاظصاؤج موسرم ج شة ظاج

 سمولبظ جسمصان .اةم 

  40% 0 

فصمجج  - س   مصايةلؤج مصا ولؤج مصنا،صؤج  نهاماج
ج مصاظصاؤج عصعججمصاتسنظاج ياج داظج موخةىج

مص ةلا جج سشة ظاج مصاظصاؤج موسرم ج شة ظاج
 سمولبظ جسمصان .اةم 

  100% 0 

مصا ولؤجج- ز   سمصنا،صؤج م ي اظ ج  نهاماج
عصعجج ياج )داظج موخةىج مصاة ظاج فصمج مصايةلؤج
عماجج سمصاباآاج مصلظمج مصي ظ ج لتسنظاج
موغةملجمصتظبؤجسمصاة ظاجموخةىجغاةجج

 ؤ(جمصاةرجؤجضا جمص.ئظاجمصنظدي

  100% 0 

       مص وملظاجمص ا،محجمصان يث اؤجمصاف ا ؤجموخةىجج 7

صإلص ظ جج- أ   مصيظد ؤج سمصنا،صؤج م ي اظ ج  نهاماج
 سغاةجمصااةسأؤج"غاةجمصا ولؤ" ج

  5% 0 

مص اج  ل  ج- ا   مص لظقةمؤج غاةج م ص وملظاج
مصااةسعظاجج ل ج مصاف احج مصنا،صؤج دنفاج

 موق اؤجياجمصاة ظا جمصاا ة ؤجأسجمس قاظرماجج

  5% 0 

م ص وملظاجمصا ل يؤجدلا اظاج ا،محجمص سظرةجج- ج  
 )داظجياجعصعجمصااظنظاجسخ ظدظاجم ع اظظ( 

  5% 0 
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مصااظنظاجسخ ظدظاجم ع اظظجغاةجمصا ل يؤج- ظ  
 دظص وملظاج ا،محجمص سظرة ج

  5% 0 

م ص وملظاجغاةجمص لظقةمؤجأاثجم  ج   اؤجج  - ل  
ليةلؤججمصاةم وجج دااظنظاج ص لام ج مصاكا،يؤج

 ل جعام جآخةم  

  50% 0 

أظسماجمصةم /مصرك،كجمصيظياؤجسمص اجصهظجلةةج- س  
 م،م 30مس فيظ جل ثياؤجأ قةجل ج

  5% 0 

غاةج  - ز   غاةج لظقةمؤج أخةىج مص وملظاج أيج
 لاا،صؤجداظج يةم

  5% 0 

أيج ةييظاجنيةمؤج لظقةمؤجخظرجؤج ن ف جخمتجج 7
م،مجسمص اجص جم  ج   ا هظجأعملجسعصعج  30ي ةةجج

مصااا،صؤجج مص ا ا اؤجغاةج مصارظرم ج دتممج
 دهذمجمصالاظر ج

  100% 0 

 0 مصاسا، ج 0 مصاسا، ج  

 مصارةر:جس  ؤجمصبيةجمص. ن اباؤج •
 

 نسبة تغطية السيولة: آلية احتسابد. 
مصنا،صؤج) )جLCRننثؤج   اؤج مصس،ظةج مصنظي ؤجعظصاؤج قةرةجموب،تج  High(:ج

Quality Liquid Assets(ج)مصثنط(جع مج   اؤجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصتظرجؤجج
(Cash Out Flowsجخمتجي ةةجمإلجهظظجسسابظرم،جلفةظجصاةةجج)30(ج)مصايظم  

 :جياججااعجموأ،متج ياجمصاظيؤ 100م،لظ د دفاث مسا أ     يح ع   
 

 (LCRنسبة تغطية السيولة )

 االصول عالية الجودة 
 

X 
    

= = ≥100% 
  

 B صافي التدفقات الخارجة 
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 نموذج االفصاح عن نسبة تغطية السيولة(: 8جدول )

 

 

 

 

 
 أدوات المراقبة وتقارير نسبة تغطية السيولة هـ. 

 
   ،مة مصارظرم ع م م لا ج مصنا،صؤجمص،مرظجأعملد    اؤ للاظر فضظيؤجفصم

 مصارظرم مصاة ج   وم  ذم دهظ جسيا مصتظبؤ لةمقثؤجمصنا،صؤ سأظسماج ليظمام
 :أظنمج  فةج داظجم ا

        

                 
 /          

(          )       

                     
 /               

( )       
                           

1                              
                         

2 :                                                    
3                  -      
4                         -      

5 
                                                            

:                                     
6                   -      
7                       -      
8                              
9 :                                                      

10                    
                            -      

11                                                    -      

12 
                                                         

                            

13 
                                                         

                                           

14 
                                                            

                        30         
15                                        
16                                     

:                         
17                    
18                                                 
19                                        
20                                     

    
                          
21                              
22                           

         
23 )%(                        

 



58

: متطلبات التطبيق والتحديات معيار نسبة تغطية السيولة  

 (الفلسطينيةسلطة النقد البنك المركزي العراقي و  تيتجرب)                 

58 
 

لتظأةج • سقاظسج مصنا،صؤدج صاتظأةج مصن ااؤج دظإلظمرةج مصتظبؤج   مصاثظظبج
مصتظص  ص ا ف   سييظ   سمصتر،مد  موب،ت  سفظمرة  سفظمر هظد  مصنا،صؤ 

( مصاظتج رأسج صك.ظمؤج مصةمخ اج مص ياا ج عا اؤج مصسو جICAAPد يةمةج (ج
 مصا ل  جداتظأةجمصنا،صؤ ج

قظياؤج • س يةمةج م ص وملظا(دج )جظناج مص،ظميعج مص ا،مح/ج  يظرمةج ة وج
ع  مص يظرمةج فعةمظج ذلج م  ج أاثج مصاة ،نؤدج غاةج مصان ،ىججموب،تج مج

مإليةمظيج)لن ،ىجمصارةمجمصذيجمااحجمصاة وجمصةياناجسمص.ةس جظمخحج
 سخظرججي ن ا (دجسمصان ،ىجمصاساعجص ارةم 

ماك جج • )سمص اج مصن، ج لتشةماج داةمقثؤج مصتظبؤج موظسماج   ،مةج
مصارةمج بل،دظاج لةمقثؤج ياج مصاثكةج صإلنذمرج مس تةملهظج اتشةماج

 ع مج لثظشة غاة أس صهظج ةثاةجلثظشةمصاف ا ؤجياجمصنا،صؤ(جسمص اجقةجمك، جج
م   اج مصنا،صؤ أسضظ  أاثج قظعةةجج  ،ساع مصارظرم ل  عصع صةمهظدج
مصاتشةمادجسل جج   ع لت    أ،ت صةمهظ مصا ،ميةة سمصال ،لظاج مصثاظنظاج

  ذلجمصاتشةماجلظجم ا:ج
  فة ظاجأسلظرجأي، جمصا كاؤج)فعمج ظنتجلةرجؤ(  -أ
 موجحجسشهظظماجم مةم  للة اجمص.،ميةجياجمصنبةماجأ،م ؤج -اج
 لل ،لظاجع جمصتةسقظا/جمصلي،دظاجيااظجد ل  جدا   ثظاجمصنا،صؤجمص ب اااؤ ج -ج
 

    ومجمصارظرمجد وسمةجس  ؤجمصبيةجدظص يظرمةجمص ظصاؤ:جل ججظناجآخةدج
دجسعصعجداكحجشهةيجع مجأسظسج(LCRمعيار نسبة تغطية السيولة ) ▪

م،لاجصسااعجأمظمجمصلاحجخمتجمص،ضعجياجنهظمؤجمصاهةدجس ذصعجع مجأسظسجج
 .مصاهةجمصالةجعب جمصثاظنظاج
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تركز   ▪ )التمويل/  تقرير   (،Concentration of fundingالودائع 
سعصعجداكحجردعجسب،يجع مجأسظسجمص،ضعجياجنهظمؤجمص. ةةجمصالةجعبهظجج

 .مص يةمة
▪  ( المرهونة  غير  األصول   Available unencumberedتقرير 

assets)ع مجأسظسجمص،ضعجياجنهظمؤجمص. ةةجج  دجسعصعجداكحجردعجسب،ي
 مصالةجعبهظجمص يةمة ج

 

 أما فيما يخص متطلبات اإلفصاح، فهي على النحو التالي:  
 

(جسي جمصبا،عججمصتظصجد جع مجLCRمإليرظهجع جللاظرج   اؤجمصنا،صؤج) -
أسظسجلساعجداكحجردعجسب،يجسسي جمصثاظنظاجمص.ر اؤجسمصت ظلاؤدج اظجم لا جج

ج مصبنثؤج صهذلج مص ظرمتاؤج مصن ن ؤج فظرمجج مصارظرمج ل،مقلهظجج  ع مع مج
 مإلصك ةسناؤ 

 مصفةسظجمصايةرةجص  ة وجياجمصااظنظاجسياجلرظظرجمول،مت  -
ع م - مول،متج سمأ اظجظاج مصنا،صؤج سلن ،ىجج   لةضظاج مص.ةظيج مصان ،ىج

 مص.ةس جمصتظرجاؤجسمص ظدلؤجسع مجأسظسجلساع 
س اكحجج - مصاتظأةدج )شهاؤج مصارةمدج صةىج مصنا،صؤج لتظأةج فظمرةج أ، اؤج

سلةىج ص نا،صؤج مصةمخ اؤج سمص يظرمةج مصنا،صؤدج لتظأةج فظمرةج سلنتسصاظاج
دظ س ةم اساؤجج مصارةمجسلس مجمإلظمرةج فظمرماج مص ،مبحجلظجدا جلت   ج

 صاتظأةجمصنا،صؤجصةىجمصارةمجسساظسظ  جسلاظرسظ  ( جمصلظلؤج
س ةم اساؤجمصارةمجياج ،ياةجلرظظرجمول،متجسمص اجماك جأ ج ا احجع مججف -

ساظسؤج ب،معجلرظظرجمول،متجسآجظصهظجسمإليرظهجعاظجفعمج ظنتجمس ةم اساؤجج
 مصارةمجلة ومؤجأمجغاةجلة ومؤجياج ،ياةجلرظظرجمول،مت 

   صؤأسظصااجلت..ظاجلتظأةجمصنا، -
 شةهجصكا.اؤجقاظمجمصارةمجدظس تةممجمخ ثظرماجمصا طجمصا ل يؤجدظصنا،صؤ ج -
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 ل تصجع جخ ؤجأ،مربجمصنا،صؤ ج -
 

 مدى التزام المصارف بمتطلبات تعليمات نسبة تغطية السيولة:  .و
 

ل   ثظاج - ل ج أع مج دان ،مظاج ي ن ا ج ف .ظج ياج مصلظل ؤج مصارظرمج  ظيؤج
دجأاثجياجمصاظيؤ  100سمصافةظةجدىجج(  LCRمصفةجموظنمجصبنثؤج   اؤجمصنا،صؤج)ج

ص لظمج  ياجمصاظيؤ  282(جإلجاظصاجمصارظرمجأ،مصاججLCRد غجل ،سطجننثؤج)
   2019ص لظمجج ياجمصاظيؤ 329دجسأ،مصاج2018

 

 يةمةج ة وجج)    ي،مجمصارظرمجد وسمةجس  ؤجمصبيةجدظص يظرمةجموخةىجمصا  ،دؤ -
( مص،ظميعج س(Concentration of fundingمص ا،مح/ج موب،تجدج  يةمةج

)ج مصاة ،نؤج غاةج دج اظج(Available unencumbered assetsمصا ظأؤج
    ومجمصارظرمجدا   ثظاجمإليرظهجمصكااؤجسمصب،عاؤ ج

 
 التحديات المرتبطة بالتطبيق وفرص النجاح:  . ز 

 
 جعا اؤججأرغ جأةمثؤجمص سةدؤجمص. ن اباؤجسسج،ظجدلضجمصالايظاجسمص فةمظادجف جج

 مص  ثا ج اتجدنمسؤجسنسظهجسمل،ظجعصعجدظصةرجؤجموسظساؤجمصمجلظجم ا:جج
مصس،ظةجج  1 عظصاؤج سظي ؤج أب،تج داف. ؤج ي ن ا ج ياج مصلظل ؤج مصارظرمج مأ .ظظج

(HQLAمصب ل ج موستج مصان ،ىج أب،تج ل ج مو ثةج مصفاوج س ةخذج نثؤجج(دج
(LCRمصتر جج ننثؤج عماج )أيج ننثؤجخر ج ع اهظج سمص اج ج .ةلج -% 0(ج

Haircut :د سعصع ن ةم  صاظ م ا) 
مل مكجمصارظرمجلن ،مظاجسا،صؤجنيةمؤججاةةج)موسرم جسمصانك، ظاج -

مصبيةمؤدجسموربةةجصةىجمصارظرمدجم أ اظأاجم صوملا(جدفاثجماكبهظجج
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مصلام دجفضظيؤجفصمجججل ج سظسزجلن ،مظاجمصنف،دظاجمصا،لاؤجل جسظميع
   ثاؤجل   ثظاجمص ل ااظاجمصرظظرةجع جس  ؤجمصبيةجداة جمصنا،صؤجمصبيةمؤ ج

ظم ج - أسرم ج م س قاظرجياج ي ن ا جنف،ج مصلظل ؤجياج مصارظرمج   ،ج ج
( أسزم جلتظأةجلبت.اؤج دظزتجج20%دجج0عماج ل   ثظاج سي ج ججII%(ج

ل ج مصااا،نؤج مصةم ج أسرم ج ياج مصارظرمج ن قاةج غظصثاؤج أ ج جج)أاثج
نيةجج فصمج ماك ج ف،م هظج سأظسماجأخةىج سمصفك،لظا(ج مصاة ومؤج مصثب،كج

 دنه،صؤ ج
لفةسظمؤجموظسماجمصاظصاؤجمص اجم  ج ةمسصهظجياجموس،م جمصاظصاؤجمص اج لاحججج -

 سي جأأكظمجمصاةملؤجم سملاؤجسعصعجدظصبنثؤجص ارظرمجم سملاؤ ج
غاظاجمص ربا جم ي اظناجص اتسنظاجسمصةسصؤجياجي ن ا دجس ذصعجعةمج -

 ،يةجأس،م جلظصاؤجعاايؤجسل  ،رةجسمص اج ل ثةجل جمصالظماةجمصات  ؤجج
 ( A2 ةب،تجسظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةج)خر،بظ جمصان ،ىجمصقظناجج

لفةسظمؤجمصاب سظاجمصاظصاؤجمصاليةةج)مصاا يظاجمصاظصاؤدجسعا اظاج ا،محجج -
اؤ(جمص اج  لظلحجللهظجمصارظرمجمصلظل ؤجياجي ن ا دج اظججموسرم جمصاظصج

 أ ج لظلماجمصاا يظاجمصاظصاؤج ن تةمجوغةملجمص ف،أجصرظصحجمصلام  
 

مصارةياجج  ثاججا جج مصي ظ ج ياج مصلام ج مصان يةة(جسظميعج )مص،ظميعج ل   ثظاج
أنهظج ا ظزجج ننثاظ جأاثج أ ججججددظصقثظاج مصلام ج تصجججلل   اظج سظميعج
مصا،ظعا  لتسنؤجضاظ ججججب ظرج قثحج ل ج لاا،نؤج س اج )مويةمظ(ج

 رب جضا جيئؤجسدظص ظصاججججأص جظس ر(دجج20مص،ظميعج)سي جمصااظ جج
عماجج سفاججم ص وملظاج مصاظيؤججج5)ججلبت.اؤنناج ياججج10فصمججججياج

ج( ججمصاظيؤ
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مصاظصاؤجف جأنظساؤجمص،ضعجمصناظساجسم ق رظظيجياجي ن ا دجسموزلظاجج  ج
مص اجسمجه هظجمصارظرمجمصلظل ؤجياجي ن ا جأثث تجلةسنؤجعظصاؤجص ارظرمجج
ظيلتج موسضظ ج أ ج ذلج مصبيةمؤدج اظج مصنف،دظاج ع مج  ثاؤج سقةر هظج
مصارظرمجنف،جم أ .ظظجدةب،تجنيةمؤجعظصاؤجمصس،ظةجس ،جلظجسظ  جياجنسظهجج

 (  LCR  ثا جننثؤج   اؤجمصنا،صؤج)ج
 

ا:   والتحديات المرتبطة بالتطبيق والتوصياتالخالصة ثالثا
  

نسظهج  ثا جننثؤج   اؤجمصنا،صؤج ة ثطجدس،مناجل ل يؤجدظص ،مي جع مججعا اؤججف جج
 اظج بظكجمصلةمةجل جمول،رج   لةم جلك،نظاجدنطجسليظمجننثؤج   اؤجمصنا،صؤد

 :  مص،مجاجأخذ ظجياجمإلع ثظرجعبةجمص  ثا دجنذ ةجلبهظ
 

)جمصب،تججمولف. ؤجج   ة و .أ مصس،ظةج عظصاؤج مصنبةماج  (HQLAنظي ؤج ع مج
 ةخذجمصفاوجمو ثةجل جأب،تجأاثججدججمصفك،لاؤجياجعةظجل جمصةستجمصلةداؤ

 (  LCRمصان ،ىجموستجل جمصبنثؤج)
 

أ ااؤجأثجفظمرماجمصاتظأةجصةىجمصثب،كجمص سظرمؤجدإجةم جفخ ثظرماج نااحج .ب
 (  HQLAنظي ؤجعظصاؤجمصس،ظةج)مص ظسرمؤجصألب،ت

 

ياجأظتجلب ،لؤجضاظ جسظميعجياجمصةسصؤدج  د ،ظميعجمصان يةةسمضحجص لةم جج  ج
دبنثؤجج دهظج مصتظبؤج سموسزم ج مصان يةةج مص،ظميعج ردطج لةم ج مصااك ج ل ج

   مص،ظميعجمصااا،نؤجل جقثحجلتسنؤجضاظ جمص،ظميع
 

سضعجأأةجصكا.اؤجمص لظلحجلعجمص،ظميعجعماجمصفنظساؤجمصلظصاؤجص .،ميةجياجننثؤجج   ظج
 حجسظميعجببظظم جمص يظعةجسمصااظ جم ج اظعا ج   اؤجمصنا،صؤدجلق
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 ى  مسا أ   ُةمعا ننثؤ    اؤ مصنا،صؤ أثالؤ سخر،باؤ ناظعج أعاظت مصثب،ك  
مإلسملاؤدجأاثجقةجظأدتجدلضجمصةستجمصلةداؤجع مجفبةمرج ل ااظاجننثؤجج

    اؤ سا،صؤ  ُةمعا أثالؤ أعاظت مصثب،ك مإلسملاؤ  
 

مصاف اؤد ل  مصُان فن   فةمة مصلاما موجبثاؤ مصاتثةة مص ا  س  فضظيؤ  ص لا ؤ  
مصثب،كج ع مج فعمج ظ ج سيااظج مصنا،صؤدج ننثؤج   اؤج ع اهظج ل ااظاج  ب ث ج
ص  عج مصبنثؤج ع ج ظسرمؤج د يظرمةج مصاة ومؤج مصارةمج مص سظرمؤج وسمةج

 مصلاما ج
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 : والمراجع المصادرقائمة 

 

   صن  ؤجمصبيةجمص. ن اباؤمصا،قعجمإلصك ةسناج
 

 مصا،قعجمإلصك ةسناجص ثبعجمصاة ويجمصلةمقا 
 

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

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