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  مقدمة

إلى البنوك اإلسالمية  2014( في ديسمبر 346/2014ر ب//2أصدر بنك الكويت المركزي تعميمه رقم )

يتخذها  ( في إطار اإلجراءات التيLCRة السيولة )ــــيــطـــالعاملة في دولة الكويت حول تطبيق معيار تغ

  (.3ك الكويت المركزي لتطبيق حزمة إصالحات بازل )ــــــبن

ويهدف هذا المعيار لتعزيز مرونة إدارة مخــاطر السيولة في البنوك على المدى القصير من خالل ضمان أن 

 ( لتخطي سيناريو ضغط لمدة شهر.HQLAلدى البنوك ما يكفي من األصول الســــائلة عالية الجودة )

بنك  -( المستوى أالمستوى المحلي ) اإلفصاح عن معيار تغطية السيولة ومراقبته على مستويين مؤسسيين:يتم 

( بما في ذلك جميع الشركات التابعة للمجموعة المصرفية المستوى جبوبيان الكويت وعلى مستوى المجموعة )

 )مجموعة بنك بوبيان(.

 التعريف

األصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية إلى يُعرف معيار تغطية السيولة بأنه نسبة 

يتم تصنيف األصول  ( يومــاً ميالدياً التالية.30صافي إجمــالي التدفقات النقدية الخارجة المقدرة لفترة الثالثين )

ل المستوى الثاني " مع وجود حد أقصى ألصو2" و"المستوى 1"المستوى  السائلة عالية الجودة إلى فئتين:

يتم احتساب األصول السائلة عالية الجودة في المستوى الثاني بعد  إلى إجمــالي األصول السائلة عالية الجودة.

ويتم احتساب صافي  تطبيق االستقطاعات، التي ينص عليهــا بنك الكويت المركزي، على قيمهــا السوقية.

 cash( عبر تطبيق معدالت التدفق النقدي الخارج والداخل )net cash outflowsالتدفقات النقدية الخارجة )

outflow and inflow run off factors.وتسري هذه المعدالت  ( المحددة من قبل بنك الكويت المركزي

على العديد من فئات االلتزامات )التدفقات الخارجة ذات الصلة بودائع التجزئة وودائع غير عمالء التجزئة 

مويل المستقبلية المحتملة ومبالغ االلتزامات غير المستخدمة( واألصول )التدفقات الواردة من والتزامات الت

 يومــاً. 30مستحقات التجزئة وتمويل الشركــات( التي تستحق خالل 

يتم احتساب معيار تغطية السيولة من خالل قسمة مبلغ األصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة على 

 يومــاً من الضغط. 30الخارجة المقدرة خالل فترة  صافي التدفقات

 النطاق الرقابي لرفع التقارير والتجميع
وألغراض تتعلق بالمتابعة فقط، يتم إعداد  ويتم احتساب معيار تغطية السيولة على إجمــالي مستوى العملة.

العمالت الهامة بأنهــا تلك ويتم تعريف  معيار تغطية السيولة على أساس منفصل بالنسبة للعمالت الهــامة.

 % من إجمــالي مطلوبات البنك.5العمالت التي يمثل إجمــالي مطلوباتهــا )داخل وخارج الميزانية( أكثر من 

وعليه، يقوم البنك برفع تقارير بمعيار تغطية السيولة عن األرصدة المقومة بالدينــار الكويتي والدوالر 

 مستوى العملة.األمريكي باإلضافة إلى إجمــالي 

 

 سياسة السيولة وخطة التمويل الطارئة

يتم إدارة سيولة البنك استرشــاداً بسياسة سيولة البنك التي تتم مراجعتهــا واعتمــادهــا بشكٍل سنوي من قبل 

بإدارة ويقوم مستند سياسة السيولة بتحديد األهداف الرئيسية والسياسات واإلجراءات الخاصة  مجلس اإلدارة.

كمــا توضح سياسة السيولة اإلجراءات الخاصة بتحديد وقياس ومراقبة معايير مخاطر  مخاطر السيولة.

 السيولة في ضوء الحدود الداخلية وفي ظل السيناريوهــات العادية والمضغوطة.

ً خطة التمويل الطارئة للبنك المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة  والتي تضع كمــا تغطي سياسة السيولة أيضا

  المسار الذي يتم اتباعه في ظل الظروف المضغوطة.
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 استراتيجية التمويل وإدارة السيولة
بينمــا تضطلع إدارة الخزينة بالجانب التشغيلي من حيث اإلدارة اليومية للتدفقات النقدية والسيولة، هنــاك 

الخدمات المصرفية للشركــات مجموعــات أخرى مثل مجموعة الخدمات المصرفية االستهالكية ومجموعة 

وإدارة المخاطر ومجموعة الرقابة المــالية والتي تلعب دوراً رئيسياً في إدارة ومراقبة محافظ تمويل البنك 

 على المدى البعيد وذلك تحت إشراف لجنة إدارة األصول والمطلوبات.

ولدى البنك محفظة  بات قوية ومتنوعة.إن استراتيجية البنك على المدى البعيد تتمثل في االحتفاظ بمحفظة مطلو

تمويل قوية من خالل قاعدة عمالئه المحلية الكبيرة من عمالء التجزئة باإلضافة إلى عمالء التمويل من غير 

ويتكون كبــار عمالء البنك في التمويل لغير عمالء التجزئة في الغالب من جهــات تابعة  عمالء التجزئة.

باإلضافة إلى  شبه سيادية والتي أرسى معهــا البنك عالقات وطيدة وبعيدة المدى.للحكومة الكويتية وجهــات 

ذلك، وبالنظر إلى قوة التصنيف االئتماني للبنك واستمرارية هذا التصنيف، يمكن للبنك الحصول على تمويل 

 (.GMTNطويل األجل من سوق سندات الدين من خالل برنامج السندات العالمية متوسطة األجل )

 تحليل النتائج والدوافع الرئيسية
، بلغ متوسط مصدات األصول السائلة عالية الجودة 2022 يونيو 30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

"HQLAبعد تطبيق االستقطاعات( مقارنةً  مليون دينــار كويتي 906 " على مستوى مجموعة بوبيان(

وقد بلغ المتوسط اليومي لمعيار تغطية  مليون دينار كويتي. 609بمتوسط صافي تدفقات نقدية خارجة يبلغ 

 %.148.72السيولة خالل فترة المالحظة 

وتشتمل األصول السائلة عالية الجودة بشكٍل رئيسي على أصول في المستوى األول تمثل أرصدة النقدية 

الحكومات وبنوك التنمية واالحتياطيات لدى بنك الكويت المركزي باإلضافة إلى إصدارات الدين من قبل 

األصول  متوسط من إجمــالي %79أصول المستوى األول على متوسط وتشتمل  بالعمالت المحلية واألجنبية.

 السائلة عالية الجودة.

وقد نتجت التدفقات النقدية الخارجة بشكٍل رئيسي من التمويل غير المضمون من غير عمالء التجزئة والقروض 

 متوسط من إجمالي %58التمويل غير المضمون من غير عمالء التجزئة  متوسط وقد شكل بين البنوك.

  التدفقات النقدية الخارجة الموزونة.

متوسط من إجمالي  %17وقد أسهمت ودائع التجزئة )بما في ذلك الودائع من عمالء الشركات الصغيرة( بنسبة 

 التدفقات النقدية الخارجة الموزونة.

كمــا تم احتساب القيم كمتوسط بسيط  الكمية حول معيار تغطية السيولة في الجدول التالي.تم تزويد المعلومات 

  لمجموعة بوبيان. 2022 يونيو 30وحتى  إبريل 1للمالحظات اليومية على مدار الفترة الممتدة من 
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 *2022 يونيو 30نموذج اإلفصاح عن معيار تغطية السيولة خالل الفترة المنتهية في  :6الجدول 
  القيمة باأللف د.ك.   

 البيان م

القيمة قبل تطبيق 

معدالت التدفق 

 )متوسط(**

القيمة بعد تطبيق 

 1معدالت التدفق

 )متوسط(**

 األصول الســــائلة عالية الجودة

 905,572  إجمــالي األصول السائلة عالية الجودة )قبل التعديالت( 1

   التدفقات النقدية الخارجة

 275,600 1,793,306 ودائع التجزئة والمشروعات الصغيرة 2   

 499 9,989   الودائع المستقرة 3

 275,101 1,783,317 الودائع األقل استقراراً  4

5 
الودائع وحسابات االستثمــار واألموال األخرى غير المضمونة من غير عمالء التجزئة 

"Unsecured Wholesale Funding عمالء المشروعات الصغيرة:" باستثنــاء ودائع 
 1,414,860   964,015 

 -  -  الودائع التشغيلية 6

 964,015 1,414,860 الودائع غير التشغيلية )االلتزامات األخرى غير المضمونة( 7

 -   (Secured Fundingااللتزامات المضمونة ) 8

 4,514 45,138 التدفقات النقدية الخارجة األخرى، منهــا: 9

 -  -  الناشئة عن عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 10

 -  -  الناشئة عن الصكوك المدعومة بأصول وأدوات التمويل المهيكلة األخرى 11

 4,514  45,138   خطوط االئتمان والسيولة الملزمة 12

 62,707   1,254,140 التزامات التمويل المستقبلية المحتملة األخرى 13

 341,535 341,535 التزامات تدفقات نقدية تعاقدية أخرى خارجة 14

 1,648,371   إجمــالي التدفقات النقدية الخارجة 15

 التدفقات النقدية الداخلة

 -  -  معامالت التمويل المضمونة 16

 1,029,703   1,496,971 المقابلة(التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن االنكشافات المنتظمة )وفقاً لألطراف  17

 9,740 9,740 التدفقات النقدية الداخلة األخرى 18

 1,039,444 1,506,711 إجمــالي التدفقات النقدية الداخلة 19

   معيار تغطية السيولة
إجمالي القيمة بعد 

 2التعديالت

 905,572  إجمــالي األصول السائلة عالية الجودة )بعد التعديالت( 20

 608,927  صافي التدفقات النقدية الخارجة 21

 %148.72  معيار تغطية السيولة 22

  * البيان ربع السنوي

  ** متوسط بسيط لجميع أيام العمل خالل الفترة المعد عنها النموذج.

  والداخل.هي القيمة بعد تطبيق نسبة االستقطاع لألصول السائلة عالية الجودة ومعدالت التدفق الخارج  1

( نسب االستقطاع على األصول السائلة عالية الجودة ونسب التدفق على التدفقات النقدية الداخلة 1هي القيمة بعد تطبيق ) 2

( احتساب الحدود القصوى )أي ألصول المستوى الثاني والمستوى الثاني/الفئة "ب" بالنسبة لألصول السائلة عالية 2والخارجة و)

 ى للتدفقات النقدية الداخلة(.  الجودة والحد األقص


