
 الــــــــبـــــنــــك الـــمركــــــزي الــــعراقـــــــــــي 

 دائرة العمليات المالية وادارة الدين

 

 
 

 ولةـــــالسي رـمخاط رةابإد الخاصة الرقابية ضوابطال

 من كل اعتماد المتضمنة III بازل راتلمقر  ا  ــــوفق

 LCR  ولةـــــــــــــــــــــالسي ةـــــــــتغطي بةــــــــــــــــــنس

  NSFR تقرـــــــالمس لـــــــالتموي يــــصاف بةـــــــــــــونس
 المركــزي  البنــك قــانون  مــن (3/4) المــادتين الــ  اســتنادا  

   مـن (104/1) ادةــــوالم 2004 لسنة (56) رقم العراقي

 2004 هـــــنــــــــــلس (94) مــــرق ارفــصـــــالم ون ـــــانــــــــق
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 (( القسم االول )) 
 توطئة وتمهيد

----------- 
 

 (introduction): ة ـــدمــــقــمال  -1
------------------- 

من قبل  وسعيا من مبدا المحافظة على متانة واستقرار النظام المالي والمصرفي , انطالقا    
درجة  بغية زيادة العراقي ار لدى النظام المصرفيالبنك المركزي العراقي لرفع درجة االستقر 

وبما  ,من جهة اخرى  المصارف ماليا استقراريهوضمان المنافسة لدى المصارف من جهة 
استخدام يكفل التوظيف االمثل للموارد المتاحة لدى الجهاز المصرفي ,االمر الذي يتطلب 

فان استخدام  .لديها وتطوير اجراءات ادارة مخاطر السيولة  , االدوات الرقابية على المصارف
لى وضع آمن ومستقر للوضع المعايير الدولية في ادارة مخاطر السيولة كفيل بالمحافظة ع
للرقابة على المصارف فيما  IIIالمالي للمصرف ومن هذه المعايير هي معايير لجنة بازل 

ونسبة صافي  (Liquidity Coverage Ratio) يتعلق باستخدام كل من نسبة تغطية السيولة
 للرقابة على السيولة المصرفية . (Net Stable Funding Ratio)التمويل المستقر

 
 :  نطاق التطبيق   -2

---------- 
ى ـــــــالعالمي , وبغية الوصول الالخاصة بالنظام المصرفي  التطوراتمن اجل مواكبة       

بالحدود  باإليفاءيكون الزام على المصارف كافة االلتزام س ,lllبازللجنة  تراعلية مقر اكدت ما 
ونسبة صافي التمويل  (LCR)الدنيا المقررة الحتساب كل من نسبة تغطية السيولة

 وكما مثبت في ادناه : 1/1/2017 في (NSFR)المستقر
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 (1جدول )

 تدرج تطبيق النسب من قبل المصارف
 2019 2018 2017 السنة
LCR 80% 90% 100% 
NSFR 100% 100% 100% 

( بشكل تدريجي وفقا للجدول LCRيجب على المصارف تطبيق نسبة تغطية السيولة ) انه اي
تكون المصارف س( NSFRاما فيما يخص نسبة صافي التمويل المستقر ) , الزمني في اعاله

 . 1/1/2017 من ابتداء   % كحد ادنى لهذه النسبة 100بنسبة  باإليفاء ةملزم

لكال  بالحدود الدنيا المحددة باإليفاءالمصرف  مقدرةاعاله وفي حالة عدم في ما جاء ل استكماال   
 اإلجراءاتاتخاذ تطلب من المصرف سي ( ,1جدول التدرج )وفق  (NSFR وLCR النسبتين)

بما يدعم الحدود الدنيا المحددة من قبل البنك المركزي العراقي , ومن و ,  الكفيلة برفع كال النسبتين
 هذه االجراءات :

يكون مساو , ( LCRتوفير موارد خارجية للمصرف تعادل حجم العجز الحاصل في نسبة ) - أ
 .(LCRالعجز في بسط نسبة تغطية السيولة )لحجم 

تنويع الموارد الذاتية للمصرف من خالل انشاء او تكوين راس مال اضافي يكون مساو لحجم  - ب
 .(NSFR) صافي التمويل المستقر العجز في بسط نسبة
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 (( القسم الثاني))  
----------- 

 :) LCR Coverage Ratio)Liquidity لية احتساب معيار تغطية السيولةآمتطلبات و 
كد من أتالى الرقابة على سيولة المصارف للالتي تهدف  المعايير احدمن  هو ان هذا المعيار      

لها بشكل فوري المصرف تحوي والتي باستطاعة , يولة الغير مرهونةمن الس ظها بمستوى كافاحتفا
وبالتالي فأنه من , في ظل سيناريوهات ضغط محددة  يوما   30 مدةخالل  هلتزاماتالى نقد للوفاء با

يوما  30مرارية مزاولة نشاطه حتى ـــــــــمصرف من استالل السائلة ن ان تمكن تلك االصو الممك
 .ةــــــالحقال

ل ويشمل االصو  البسط :من LCRحتساب نسبة تغطية السيولة ة العامة اليغوتتكون الص
 .يوما   30خالل  والذي يتضمن صافي التدفقات النقدية الخارجة :  المقامو لجودة , ا السائلة عالية

 ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة وفق الصيغة االتية :
 

 
 : LCR مكونات معيار تغطية السيولة

 
 :(HQLAل السائلة عالية الجودة )االصو اجمالي :البسط() –1

ل السائلة عالية الجودة لتغطية صافي المصرف االحتفاظ بخزين من االصو  يتوجب على        
من جانب اخر فان  .(2)جدوليو ضغط ر يوما وفقا  لسينا 30التدفقات النقدية الخارجة خالل مدة 

متى ما كان هنالك امكانية تحويل تلك االصول الى نقد بشكل فوري جودة الاالصول السائلة تعد عالية 
 .دنى خسارة ممكنأوسهل من دون خسائر او ب

 
 
 

 (HQLA) ل السائلة عالية الجودةقيمة االصو                 

 ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  نسبة تغطية السيولة

           LCR              الحقةيوما  30ات النقدية الخارجة لـ صافي التدفق           
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 وتخضع االصول السائلة عالية الجودة ال  مجموعة من الشروط وهي : 
او رقابية او قيود  اي خلوها من اي قيود قانونية , هونةان تكون االصول السائلة غير مر  - أ

كذلك يجب ان تكون خالية  ,اخرى تؤثر على مقدرة المصرف في تحويلها الى نقد او بيعها
 .ليف التشغيلية )كالرواتب مثال  (من صفة تغطية التكا

عن السيولة  تحت تصرف االدارة المسؤولةعندما توضع تكون االصول السائلة عالية الجودة  - ب
 .لهاالصالحية الكافية والمقدرة لتسييبحيث يكون لهذه االدارة  , في المصرف

 عادةبإوجب الحق على المصرف ان يستبعد اية اصول ناجمة عن اصول تم استالمها بم - ت
 .يوما 30 مدةفي حالة كان للمالك الحق القانوني بسحب هذه االصول خالل  ,الرهن

  عالية الجودة ال  مستويين اثنين السائلة تقسم االصول : 
 :اصول المستوى االول  -اوال  

التي تدرج وفق طريقة القيمة العادلة في احتساب قيمة االصول , ويمكن ادراج هذا هي و 
كونها متاحة  , يتم تطبيق استقطاعات عليها حيث ال ,المستوى بالكامل من دون حد اقصى
بالكامل بدون اي نقص في قيمتها المثبتة )أي تعطى امام االدارة المسؤولة في المصرف 

 %(.100معامل ترجيح 
 وتتضمن اصول المستوى االول مايلي :

والذي يشمل كل انواع النقد والمسكوكات المعدنية  سواء كان بالعملة  ,والمسكوكاتالنقد  .1
وفق سعر  المحليةللعملة م العمالت االجنبية االخرى ي  قالمحلية او بالعمالت االخرى )حيث ت

 .(بتاريخ اعداد القوائم المالية  محددال )الكلفة(الصرف
 .النقد في الطريق  .2
 .الذهب المرهون  باستثناءالذهب والذي يشمل مخزون المصرف الذي يمتلكه من الذهب  .3
 .ارصدة االحتياطي االلزامي اءنباستثرصدة لدى البنك المركزي العراقي األ .4
والتي تشمل )حسابات جارية , ودائع آجلة  وغير المقيمة ( المقيمة )رصدة لدى المصارف ألا .5

 .( التأمينات, قروض وسلف , 
 ادوات الدين والتي تشمل : .6

حواالت  وتشمل  ,دوات الدين الداخلياحدى ا والتي تمثلحواالت خزينة جمهورية العراق  - أ
  : واذونات الخزانة العامة للدولة ويستثنى من هذه الحواالت

  االحتيـــاطي االلزامـــي % مـــن 50نســـبة الــــ  باســتثمارخاصـــة جمهوريـــة العـــراق الخزينـــة حــواالت
 .العراقي المحجوز لدى البنك المركزي 

 صارف المخصومة  في السوق الثانوي حواالت الم. 
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دوات الدين الداخلي مثل حواالت البنك والتي تمثل احدى ا العراقي حواالت البنك المركزي  - ب
 .يوما 182يوما وألجل  91المركزي ألجل 

السندات الحكومية والتي تشمل السندات الصادرة من البنك المركزي العراقي والسندات الصادرة  - ت
 .رة المالية باسم جمهورية العراقمن وزا

ة بأوزان مخاطر لالخارجية ( المثقادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك المركزية)  - ث
 .(ll)صفر % حسب بازل

 :اصول المستوى الثاني -ثانيا
الجودة  عالية % من اجمالي االصول السائلة40حد اقصى على هذه االصول حيث يطبق 

وى الثاني من االصول فئتين )اصول المستوى االول+ اصول المستوى الثاني(, ويشمل المست
 -هما :
 -% ويشترط فيها:85والتي تعط  معامل ترجيح  الفئة )أ( -1

 ات التصنيف وفق تصنيف مؤسس)وزن مخاطر صفر %  تكون ذات ان
 .(المعتمدة

 داولة ومدرجة في االسواق الماليةان تكون مت. 
 :الفئة )أ( /تتضمن اصول المستوى الثانيو 
% 20ادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك المركزية ذات وزن مخاطر اقل من  - أ

 .ة * للجهة المدينطبقا  للتصنيف االئتماني
غير المالية المصنفة ذات المصارف او المؤسسات المالية و  ادوات الدين المصدرة من - ب

هذه الحالة للجهة تماني في فما فوق ) اي يكون التصنيف االئ (  -AA)تصنيف ائتماني 
 .( مؤسسات التصنيف المعتمدة حسب تصنيف (   -AA)  عنيقل  ة الالمدين

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باالعتماد ب(  ,)أ الدين المملوكة للمصرف وادراجها ضمن اصول المستوى الثاني يف ادوات نصيتم ت

ي من ين , باالعتماد على التصنيفات االئتمانية ألدداة التصنيف االئتماني للجهة المصدرة ألعلى ال
بالتالي فأن اداة الدين تحمل تصنيف ائتماني اكثر  0مؤسسات التصنيف االئتماني المعترف بها عالميا 

والعكس (   -AA)من اذا كانت الجهة المصدرة لها حاملة لتصنيف ائتماني اكثر (   -AA)من  
     .  صحيح
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   الجودة(ة ـــل السائلة عاليصو % من أجمالي األ15ث يطبق حد أقصى حي :(بة )ــــــــالفئ -2
 .%50والتي تعطى معامل ترجيح             

 (بالفئة ) /وتتضمن اصول المستوى الثاني
% 20اكثر من  ادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك المركزية ذات وزن مخاطر - أ

 المدينة .طبقا للتصنيف االئتماني  للجهة 
ادوات الدين المصدرة من المصارف او المؤسسات المالية والغير المالية المصنفة ذات  - ب

)اي يكون التصنيف االئتماني في هذه الحالة للجهة المدينة (-AA)تصنيف ائتماني اقل من
 .(  -AAأقل من

 يوم . 30 اقل شهادات االيداع المصرفي والتي لديها مدة استحقاق  - ت
 . جدول ملخص لفئات االصول السائلة عالية الجودة ضمن بسط نسبة تغطية السيولةفيما يلي و 

 (2) جدول
 رجيحهات معدالت وفق الجودة عالية السائلة االصول لفئات ملخص 

 معامالت الترجيح التفاصيل الفئة
 اوراق النقد والمسكوكات المعدنية . - أ -1

 االرصدة لدى البنك المركزي. - ب
 الصكوك الصادرة عن البنك المركزي او الحكومة .ادوات الدين /  - ت
ادوات الدين / الصكوك القابلة للتسييل المصدرة او المضمونة من البنك المركزي او  - ث

 الحكومة .
ادوات الدين / الصكوك بالعملة المحلية الصادرة عن الحكومة او البنك المركزي في  - ج

للمصرف والتي تعطى وزن مخاطر البلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة او البلد االم 
 اكثر من الصفر .

ادوات الدين / الصكوك بالعملة االجنبية الصادرة عن البنك المركزي او الحكومة بما  - ح
 يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة االجنبية . ال

100% 

% 20 من اقل مخاطر وزن  ذات المركزية البنوك او الحكومات من المصدرة الدين ادوات - أ -2
 0 المدينة للجهة  االئتماني للتصنيف طبقا  

 ذات المصنفة المالية والغير المالية المؤسسات او المصارف من المصدرة الدين ادوات - ب
 للجهة الحالة هذه في االئتماني التصنيف يكون  اي)  فوق  فما(   -AA) ائتماني تصنيف
 (.  المعتمدة التصنيف مؤسسات تصنيف حسب(   -AA) يقل ال المدينة

85% 

% 20 من اكثر مخاطر وزن  ذات المركزية البنوك او الحكومات من المصدرة الدين ادوات - أ -3
 . المدينة للجهة  االئتماني للتصنيف طبقا

 ذات المصنفة المالية والغير المالية المؤسسات او المصارف من المصدرة الدين ادوات - ب
 للجهة الحالة هذه يـــف االئتماني التصنيف يكون  اي) (   -AA)من اقل ائتماني تصنيف
 .(  -AA) نــــــم أقل المدينة

 . يوم 30اقل  استحقاق مدة لديها والتي المصرفي االيداع شهادات - ت

50% 
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 صافي التدفقات النقدية الخارجة: ()المقام-2
 -:التدفقات النقدية الخارجة - أ

اجمالي التدفقات النقدية انها  Cash Outflows خارجةالصافي التدفقات النقدية تعني 
المتوقعة خالل  Cash Inflows اجمالي التدفقات النقدية الداخلة االخارجة المتوقعة مطروحا  منه

ويمكن احتساب اجمالي التدفقات النقدية الخارجة من خالل ضرب ارصدة مختلف  , يوما   30
دالت تدفقها النقدي الخارج , اما احتساب فئات وانواع االلتزامات داخل وخارج الميزانية في مع

فئات  فاجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيمكن حسابها من خالل ضرب ارصدة مختل
% من 75يزيد عن  الذمم المدينة في جانب الموجودات في المعدالت المتوقعة لتدفقها وبما ال

 :اآلتيةكما مبين في الصيغة و  اجمالي التدفقات النقدية الخارجة 

 
 عندما يتم ادراج اي اصل من االصول السائلة عالية الجودة ) في البسط ( فأنه الكذلك فأنه 

يتم احتساب التدفقات النقدية الداخلة ذات الصلة ضمن التدفقات النقدية الداخلة )اي كجزء من 
لتدفقات النقدية ام (, وعندما يكون هنالك احتمال ان يتم احتساب بند معين في فئات متعددة لــــــــــالمق

 .ت النقدية التعاقدية لذلك البندتدفقالالخارجة فانه يتعين على المصرف احتساب الحد االعلى ل
كذلك فأن اجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكون معبرة عن نواتج ضرب أرصدة فئات    

 يوما (. 30 ة )والمتوقع سحبها خالل مد ) معدالت التدفق للخارج (االلتزامات في نسب الترجيح 
 
 -:(Cash Outflowsالتدفقات النقدية الخارجة)وتتضمن   

 ع ـــــــانواع الودائ مل كلــــــــوالتي تش (يوما  او اقل 30 مدة خالل ودائع المصارف )التي تستحق:  اوال  
 .التي تظهر في جانب المطلوبات من قائمة المركز المالي للمصرف  رفيةلمصا      
 :  ودائع الجهات االخرى والتي تشمل:  ثانيا  

ساته ارصدة او ودائع القطاع الحكومي بكل مؤس تضمنت تيوال:ودائع القطاع الحكومي  .1
 .الموجودة في المصرف المعني
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 ودائع القطاع الخاص والتي تشمل : .2
 ودائع االفراد التي تتضمن كل انواع الودائع المدرجه ادناه: - أ

  تصنيفها الى فئات وكما يلي :الودائع الجارية والتي تم 
 .مليون دينار عراقي100اقل من   -
 .مليون دينار عراقي 500لغاية و مليون  100اكثر من  -
 .عراقي دينارمليون ولغاية واحد مليار  500اكثر من  -
 .اكثر من واحد مليار دينار عراقي  -

   جارية الالودائع ذات الطبيعة 
   ودائع التوفير 
   الثابتةالودائع   
  الودائع االخرى. 
 ودائع الشركات التي تتضمن كل انواع الودائع المدرجه ادناه: - ب
  لودائع الجارية والتي تم تصنيفها الى فئات وكما يلي :ا 

 .مليون دينار عراقي 100اقل من  -
 .مليون دينار عراقي 500لغاية و مليون  100اكثر من  -
 .عراقي  دينار مليون ولغاية واحد مليار 500اكثر من  -
 .اكثر من واحد مليار دينار عراقي -

   الودائع ذات الطبيعة الجارية 
  ـ ودائع التوفير 
  الثابتةـ الودائع  
   الودائع االخرى 

 -:الحسابات واالرصدة مع البنك المركزي ) االرصدة الدائنة (:  ثالثا  
 حيث تتضمن هذه الحسابات ما يظهر عليه رصيد المصرف لدى البنك المركزي العراقي        
 رف ــــــــــــــــالمص صيدلتدفقات النقدية الخارجة اذا ظهر ر دخل ضمن اـــــــــوالذي في هذه الحالة ي       
 .البنك المركزي العراقي  معدائن        
 -: يوما او اقل ( 30: شهادات االيداع المصدرة ) التي تستحق خالل مدة  رابعا  

  رف الى الزبائنـــــل المصـــــالشهادات المصدرة من قبن شهادات االيداع هنا ـــــــــــث تتضمـــــــحي        
 ي لها ــــــفئات المطلوبات للغير , وتسجل هنا شهادات االيداع المصدرة والت ىوالتي تمثل احد       

 .يوما  او اقل  30استحقاق أجل         
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 والذي يصنف الى صنفين هما : -: خامسا  : االقتراض
 .االقتراض الداخلي .1
 .االقتراض الخارجي .2

        االفراد او المؤسسات الماليةاقتراض المصرف من  , حيث يتضمن االقتراض الداخلي            
       نــــــــرف مـــــــــو اقتراض المصـــــــخارجي فهــــاما االقتراض ال, والمصرفية المقيمة في الداخل

 ما راض يؤخذ منهماـــمن االقت ناالنوع ذينفان ه وعليه ,المؤسسات المالية الغير المقيمة
 .اقل يوما  او 30يستحق خالل مدة 

 -: قبوضاتموال التأميناتسادسا :   
المأخوذة لقاء فتح االعتمادات المستندية او منح خطابات  لتأميناتاحيث تتضمن              

وبالتالي فان هذه   الخدمات المصرفية ,المأخوذة لقاء تقديم  التأميناتاو غيرها من  الضمان
وان امكانية استخدامها من قبل المصرف , هي اموال واجبة الرد الى اصحابها  لتأميناتا

تدرج وفق مدد , لذلك فهي آجال استحقاقها او مواعيد استردادها تكون محددة في ظل 
 .يوما  او اقل 30يستحق خالل  استحقاقها ويؤخذ منها ما

 :  : المبالغ الغير مستخدمة من السقف االئتماني الممنوح ما عدا المصارفسابعا  
ستثناء افراد والشركات بالممنوح لألحيث تشمل هذه المبالغ المتبقي من السقف االئتماني             

 .خارج اقل مما اشتمل على المصارفالمصارف لكونها تحمل معدل تدفق لل
 :  مستخدمة من السقف االئتماني الممنوح مع المصارفالغير : المبالغ ثامنا  

لسقف تشمل هذه المبالغ المتبقي من احيث  ,مستخدمالغير ويمثل جزء االئتمان 
مستخدمه من المبالغ الغير  اكبركونها تحمل معدل تدفق للخارج االئتماني الممنوح للمصارف 

 .في الفقرة ) سابعا  ( اعاله من السقف االئتماني الممنوح ما عدا  المصارف
  : النقدية التأمينات:  خطابات الضمان مطروحا منها تاسعا  

, لكون النقدية الخاصة بها  لتأميناتابعد طرح  الصادرةتشمل جميع خطابات الضمان و         
النقدية الخاصة بخطابات الضمان هي مبالغ غير واجبة االستخدام من قبل  التأمينات

 .كما وضحته )الفقرة سادسا اعاله( المصرف اال في حدود مدد استحقاقها و 
 :  النقدية التأميناتمنها : االعتمادات المستندية مطروحا  عاشرا

النقدية الخاصة  لتأميناتاللزبائن بعد طرح المستندية المقدمة وتشمل جميع االعتمادات           
هي مبالغ غير واجبة االستخدام اصة باالعتمادات المستندية النقدية الخ لتأميناتابها , لكون 

 .كما وضحته )الفقرة سادسا اعاله( من قبل المصرف اال في حدود مدد استحقاقها و 
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 : ميناتالتأ: التزامات ناتجة عن الدفع االجل مطروحا منها احدى عشر
اهرة منها , والظ التأميناتوتتضمن تلك االلتزامات الناتجة عن الدفع االجل بعد طرح     

 ضمن البنود خارج الميزانية.

   : خرى ال: االلتزامات اعشر  اثنا
 في جانب المطلوبات في  رة ـــــــــــوالظاه سابقا   هذكر تم  الذي لتزامات اخرى غيراي ا تضمنوت          

 المركز المالي للمصرف. قائمة      
 (3جدول )

 ملخص التدفقات النقدية الخارجة وفق معدالت تدفقها 
 معامالت التدفق التفاصيل الفئات

 %100 (اقل او يوما   30 مدة خالل تستحق التي) المصارف ودائع -1
 %40 الحكومي القطاع ودائع -2
  : يلي وكما فئات الى تصنيفها تم والتي الجارية لألفراد والشركات الودائع - أ -3

 %10 . عراقي دينار مليون 100 من اقل  -
 %15 . عراقي دينار مليون  500 ولغاية مليون  100 من اكثر -
 %20 . عراقي دينار مليار واحد ولغاية مليون  500 من اكثر -
 %25 . عراقي دينار مليار واحد من اكثر -
 %80 فرادلأل التوفير ودائع  ـ ب

 %85 للشركات التوفير ج . ودائع
 %100 فراد والشركاتذات الطبيعة الجارية والثابتة لألد. الودائع 

 %100 االخرى  الودائع ـ ه
 %100 ( الدائنة االرصدة)  المركزي  البنك مع واالرصدة الحسابات -4
 %100 ( اقل او يوما 30 مدة خالل تستحق التي)  المصدرة االيداع شهادات -5
 %100 بنوعيه ) الداخلي والخارجي( االقتراض -6
 %20 والمقبوضات التأمينات -7
 %40 المصارف عدا ما الممنوح االئتماني السقف من مستخدمةال غير المبالغ -8
 %80 المصارف مع الممنوح االئتماني السقف من مستخدمةال غير المبالغ -9

 %100 النقدية ميناتالتأ منها مطروحاواالعتمادات المستندية  الضمان خطابات -10
 %100 ميناتالتأ منها مطروحا االجل الدفع عن ناتجة التزامات -11 

 %100 االخرى  االلتزامات -12
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 : LCR وتمثل الجزء الثاني من مقام نسبة تغطية السيولة:  التدفقات النقدية الداخلة-ب

االرصدة القائمة لمختلف فئات الذمم المدينة  وتشملوهي تلك التدفقات المتوقع تدفقها للداخل       
( يوما  أو 30والعوائد الخاصة بها والتي تستحق خالل مدة )النقدي الممنوح حيث تمثل قيمة االئتمان 

 : وتتضمن اقل 
والذي يتضمن جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة والمصنفة  االئتمان النقدي الممنوح :-1

 -حسب نوع الضمان المقابل لها وتشمل :
 وهي تلك الديون التي لها مدة تعثر اقل من ثالثة اشهر ، وتتضمن :  الديون المنتجة - أ

 الديون المضمونة بنقد والتي تشملونة بأصول المستوى االول مالديون المض. 
 من مؤسسات  المقدمةوالتي تتعلق بالضمانات )أ( بأصول المستوى الثاني ةيون المضموندال

 .ما فوق ف (   -AA) % او ذات تصنيف ائتماني20مخاطر اقل من  مالية تحمل وزن 
  من المقدمة والتي تتعلق بالضمانات صول المستوى الثاني )ب( أالديون المضمونة ب

من  اقلاني ـــــــ% او ذات تصنيف ائتم20ر من ــــــاكث مخاطرمؤسسات مالية تحمل وزن 
(AA- ),  الضمانات المقدمة على شكل ضمانات عقارية وضمان اشخاص معنويون وتشمل

 اسهم واوراق مالية.او طبيعيون او ضمانات على شكل 
  بأصول غير الضمانات المذكورة , وتشمل الديون المضمونة الديون المضمونة بأصول اخرى

 )أ( اعاله . ةفي الفقر 
  مضمونة باي اصول مما ذكر اعاله .الغير الديون 
,اي انها من ثالثة اشهر  اكثروهي تلك الديون التي لها مدة تعثر : غير المنتجة الديون   - ب

 : تتضمنو تلك الديون التي مضى على أجل استحقاقها اكثر من ثالثة اشهر, 
  المضمونة بأصول المستوى االولن الديو. 
 مضمونة بأصول المستوى الثاني)أ(الديون ال. 
   المستوى الثاني )ب( بأصولالديون المضمونة. 
  الديون المضمونة بأصول اخرى. 
  مضمونة بأي اصولالغير الديون. 
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املة لضمانات ـــــــــــــالحن ثل الديو ــــــــــــــتم ل ,بأصول المستوى االو  وعليه فأن الديون المضمونة     
ديون المضمونة بأصول المستوى الثاني )أ( تمثل الديون الحاملة لضمانات من ـــــــــــــة فقط ,والـــــــــــنقدي

أو انها صادرة من مؤسسات (   -AA)مؤسسات مالية والغير مالية مصنفة ائتمانيا  بتصنيف اعلى من 
ا الديون المضمونة بأصول المستوى الثاني / ب فهي تمثل % , أم20تحمل وزن مخاطر اقل من 

الديون الحاملة لضمانات عقارية أو ضمانات شخصية أو معنوية أو اوراق مالية أو اسهم , أما الديون 
 ديون الحاملة لضمان من غير الضمانات التي ذكرت أعاله .بأصول اخرى فهي تلك ال ةالمضمون

  
ظاهرة في جانب الموجودات من الفقرة اي موجودات اخرى  هوتتضمن هذ -:الموجودات االخرى  –2

 قائمة المركز المالي .
 (4) جدول

 تدفقها معدالت وفق الداخلة النقدية التدفقات ملخص
 معامل الترجح التفاصيل ت

  الديون المنتجة التي تتضمن: -1
 %50 الديون المضمونة بأصول المستوى االول    - أ 
 %40 المضمونة بأصول المستوى الثاني )أ(الديون  - ب 

 %15 الديون المضمونة بأصول المستوى الثاني )ب( - ت 
 %5 الديون المضمونة باي أصول اخرى  - ث 

 صفر% الديون الغير مضمونة باي اصول - ج 

  منتجة التي تتضمن:الغير الديون  -2
 %20 الديون المضمونة بأصول المستوى االول    - أ 
 %10 بأصول المستوى الثاني )أ(الديون المضمونة  - ب 
 %5 الديون المضمونة بأصول المستوى الثاني )ب( - ت 

 %5 الديون المضمونة باي أصول اخرى  - ث 
 صفر% مضمونة باي اصولالغير الديون  - ج 

 %30 الموجودات االخرى  -3    
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 ((القسم الثالث))

--------------- 

                    -:)NSFR  (Net Stable Funding ratioالمستقرصافي التمويل عيار ممتطلبات وآلية احتساب 

كد من أى الرقابة على سيولة المصارف للتر التي تهدف الاحد المعايي هذا المعيار هو ان      
كل من التمويل المستقر المتاح احتفاظها بمستوى كاٍف من السيولة , حيث ان هذا المعيار يتضمن 

المتاحة للمصرف بشقيها )االموال الذاتية المتمثلة بحقوق الملكية واالموال يعني االموال  وهو ما
ي , وكذلك من اجل تمشية مهام نشاطه المصرف الخارجية المتمثلة بالودائع والمطلوبات االخرى للغير(

من تمويل لتلبية يتوقع ان يحتاجه المصرف  وهو ما :بالتمويل المستقر المطلو  يتضمن هذا المعيار
مول ــالى ش باإلضافة,  تاتمانائحاجة جانب الموجودات في قائمة المركز المالي من استثمارات و 

 .ب ايضا وفق معامالت تمويل معينةالبنود خارج الميزانية بالتمويل المستقر المتاح والمطلو 

 :  NSFRطريقة احتساب معيار صافي التمويل المستقر

المعيار على انه نسبة اجمالي التمويل المستقر المتاح الى اجمالي التمويل يمكن تعريف       
اي ان  , % بشكل دائمي100على نسبة حيث ينبغي على المصارف المحافظة  , المستقر المطلوب

ان المصرف قادر على تمويل  , وهو ما يعنيالمصارف لديها تمويل متاح مساٍو للتمويل المطلوب 
يعني التمويل كذلك .االموال في جانب المطلوبات  ه مصادرتتيح لديه وفق ماوجودات لمجانب ا

موال يمكن مات التي يتوقع ان تشكل مصادر لألالمستقر المتاح انه ذلك الجزء من راس المال وااللتزا
ذلك الجزء من االصول االعتماد عليها لمدة سنة واحدة , اما التمويل المستقر المطلوب فهو يعني 

 هذا حساب ويمكن , واحدة سنةشافات خارج الميزانية التي يتوقع تمويلها بصفة مستمرة خالل واالنك
 :  التالية الصيغة وفق المعيار

 

 

 اجمالي التمويل المستقر المتــــاح                                                         

      100 ≤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =معيار صافي التمويل المستقر

 اجمالي التمويل المستقر المطلوب                                                                                                                          
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   NSFRصافي التمويل المستقر مكونات

 -: حالمستقر المتا التمويل )البسط(  -1
النسبي في الستقرار يتم قياس قيمة التمويل المستقر المتاح باالستناد الى خصائص ا 

المتاح من خالل المستقر ويتم احتساب قيمة مصادر التمويل  , المصرفمصادر تمويل 
 :اآلتية الفئات الخمس واحدة منتصنيف مصادر راس المال وااللتزامات ضمن 

حيث تشمل   %100وات راس المال المعطاة معامل التمويل المستقر المتاح االلتزامات واد - أ
 هذه الفئة من االلتزامات كل من : 

 لغ الكامل لراس المال الرقابي قبل تطبيق االستقطاعات بما يشمل المخصصات العامة المب
المحتسبة ضمن راس المال الرقابي , باستثناء الجزء من ادوات الشريحة الثانية ذات فترة 

 .استحقاق متبقية اقل من سنة واحدة 
 )والتي لها فترة , اعاله  مجموع قيم اي من أدوات راس المال غير المدرجة في الفقرة )أ

 استحقاق فعلية متبقية سنة واحدة او اكثر , باستثناء االدوات التي تتضمن خيارات صريحة او
التي بدورها قد تقوم بتقليل فترة االستحقاق المتوقعة الى اقل من سنة واحدة في حال و ضمنية 

 .تمت ممارستها 
 لمضمونة وغير المضمونة والتي لها مجموع االقتراض وااللتزامات )بما فيها الودائع ألجل ( ا

تتأهل التدفقات النقدية الخارجة التي تقع  وال ,فترة استحقاق فعلية متبقية سنة واحدة او اكثر
خالل فترة سنة واحدة والتي تنتج عن االلتزامات ذات فترة استحقاق اكثر من سنة واحدة 

  .%100لمعامل التمويل المستقر المتاح 
ادوات راس المال او  التي تشمل , %95ة معامل التمويل المستقر المتاح االلتزامات المعطا  - ب

وكذلك تشمل المطلوبات التي لها تاريخ المطلوبات التي لها تاريخ استحقاق اكثر من سنة 
استحقاق سنة واحدة او اكثر والتي يقصد بها الدائنون الظاهرة في جانب المطلوبات من قائمة 

  .المركز المالي
   القطاع ع ــــمل ودائــــــــــــــــــــــــــــوالتي تش %90التمويل المستقر المتاح  ملامع ات المعطاةــــــااللتزام - ت

 .متبقية اقل من سنة واحدة( والتي لها فترات استحقاق )الحكومي     
 :والتي تشمل %50مل التمويل المستقر المتاح اااللتزامات المعطاة مع - ث

 مضمون ( الذي له مدد استحقاق اقل من سنة واحدة والمقدم من المضمون وغير ال) لتمويلا  
 .ماليةالغير  المؤسسات

 الودائع التشغيلية. 
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 ل من سنة واحدة والمقدم من الجهات الحكومية والمصارف قالتمويل الذي له مدة استحقاق ا. 
  ( الذي لم يدرج في الفئات اعاله والذي له مدة استحقاق الغير مضمون و الالتمويل )مضمون

اكثر من ستة اشهر واقل من سنة ,وبضمنه التمويل المقدم من قبل البنك المركزي 
 .والمؤسسات المالية 

 الحسابات واالرصدة الدائنة مع البنك المركزي العراقي 
والتي تشمل ودائع المصارف التي  %20مل التمويل المستقر المتاح اااللتزامات المعطاة مع - ج

التأمينات الى  باإلضافةليس لهامدة استحقاق ) او اخطار بالسحب ( اقل من سنة واحدة , 
والمقبوضات الظاهرة في القائمة الرئيسية للمطلوبات والتي لها اجل استحقاق اقل من سنة 

 .واحدة
لكل من الودائع  %(15و%10)بينالتمويل المستقر المتاح معامل المعطاة االلتزامات  - ح

% للودائع 80, و )التي ليس لها اجل استحقاق(الجارية وذات الطبيعة الجارية و ودائع التوفير
 .استحقاق اقل من سنة( % للودائع الثابتة  )التي لها اجل50االخرى و

 : % والتي تشملعامل التمويل المستقر المتاح صفرمات المعطاة مالتز اال  - خ
 بضمنها التمويل الذي له فترة (ح-أ)التي لم يتم ادراجها في الفئات  جميع االلتزامات , 

   .المؤسسات المالية ك المركزي العراقي اوبنمن ال استحقاق اقل من ستة اشهر المقدم
  وتشمل هذه الفئة المراكز  ليس لها فترة استحقاق محددة ,التي االلتزامات االخرى

 :ستحقاق المفتوحة ويستثنى من هذه الفئة الالمكشوفة والمراكز ذات فترات ا
ب اقرب ـــــــــالضرائب المؤجلة في جانب المطلوبات التي يجب ان تعامل بحس -

 .وقت يمكن ان تحقق فيه
   ى.تعامل بحسب فترة االستحقاق االدنقلية التي يجب ان ألحقوق ا -

 

عرضه بحسب الفقرات ق ما تم جدول يوضح مكونات التمويل المستقر المتاح وف يأتيوفيما 
 :السابقة
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 (5) جدول
 مكونات التمويل المستقر المتاح ملخص

معامالت التمويل  مكونات فئات التمويل المستقر المتاح ت
 المستقر المتاح القصوى 

مدة استحقاق ستثناء ادوات الشريحة الثانية من راس المال التي لها اراس المال الرقابي ) ب -أ  -1
 .اقل من سنة واحدة ( 

 .مدد استحقاق اكثر من سنة واحدة ادوات راس المال االخرى التي لها -ب 

 
100% 
 

)التي , بالسحب ( اقل من سنة واحدةأخطار  الودائع المستقرة للزبائن مع مدة استحقاق) او  -2
 . (من سنة تشمل ادوات راس المال وكافة المطلوبات التي لها تاريخ استحقاق اكثر

95% 
 

 %90 ي لها اجل االستحقاق اقل من سنة.ودائع القطاع الحكومي الت  -3

مضمون والغير مضمون ( الذي له مدد استحقاق اقل من سنة واحدة والمقدم ال) التمويل - أ  -4
 .سسات الغير ماليةمن المؤ 

 .الودائع التشغيلية  -ب
  ل من سنة واحدة والمقدم من الجهات الحكومية قالتمويل الذي له مدة استحقاق ا  -ت

 .والمصارف       

 مضمون والغير مضمون( الذي لم يدرج في الفئات اعاله والذي له مدة الالتمويل )  -ث 
 استحقاق اكثر من ستة اشهر واقل من سنة ,وبضمنه التمويل المقدم من قبل البنك      
 .المركزي والمؤسسات المالية      

 لحسابات واالرصدة الدائنة مع البنك المركزي العراقي .ا - ح

50% 
 
 
 
 

 ليس لها مدة استحقاق او ان اجل استحقاقها اقل من سنة .ــــ ودائع المصارف التي أ   -5
 حقاق اقل من سنة واحدة .التأمينات والمقبوضات التي لها اجل است -ب 

20% 

الطلب او ودائع توفير او ودائع أجلة مع مدة  الودائع االقل استقرارا للزبائن سواء كانت تحت  -6
 .أخطار بالسحب ( اقل من سنة واحدة استحقاق) او

% الودائع الجارية وودائع 10
% الودائع ذات 15التوفير 

 الطبيعة الجارية 
 % للودائع االخرى 80
 % للودائع الثابتة50

a. 6
- 

7-  

الفئات اعاله بما في ذلك االلتزامات االخرى جميع االلتزامات وراس المال التي لم يتم ادراجها في  - أ
االخذ بالمعاملة الخاصة للضرائب المؤجلة على جانب مع التي ليس لها مدة استحقاق محدد )

 .امات وحقوق االقلية باالعتبار (االلتز 
 مشتقات على جانب االلتزامات بعد اجراء المقاصة على جانب االصول اذا كانت المشتقات علىال -ب 

  .جانب االلتزامات اكبر من المشتقات على جانب االصول     
 وعمالت اجنبيةالمستحقة في تاريخ المعاملة الناجمة عن عمليات شراء ادوات مالية  دفعاتال -ت

   .وسلع      

 صفر%
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 :المطلوب لتمويل المستقرا ( المقام)-2
وجه اعتمادا على الخصائص العامة أله يتم احتسابو  ,المستقر التمويل صافي نسبة مقام وهو      

مخاطر السيولة واالنكشافات خارج الميزانية , ويتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المطلوب من خالل 
ستقر ويتم بعدها ضرب القيمة ضمن كل فئة بمعامل التمويل الم , تصنيف االصول الى فئات

 .جمالي التمويل المستقر المطلوببأ بمعامالت التمويلة المرجح المطلوب ويمثل مجموعة القيم
صل معين نتيجة أالمطلوب الى تقدير القيمة المطلوبة لتمويل المستقر وتهدف معامالت التمويل     

ويتم استخدام معامل التمويل المستقر  ,الصل او عدم القدرة على التسييللتجديد استحقاق هذا ا
 .صل او قيمة تسييلهالمتبقية لألعلى فترة االستحقاق ا المطلوب المناسب بناء  

 :  وعند تحديد التمويل المستقر المطلوب فانه يتوجب عل  المصرف ان يقوم
 .شراء عليهالل ا, العمالت االجنبية والسلع التي  تم تنفيذ طلب شمول االدوات المالية   - أ
العمالت االجنبية والسلع التي تم تنفيذ طلب بيع عليها , حتى في  استثناء االدوات المالية ، - ب

لتاريخ ف باستخدام اسلوب المحاسبة وفقا حال لم يتم ادراج هذه المعامالت بميزانية المصر 
 , مع العلم : التسوية

 زانية انه لم يتم ادراج اثر هذه المعامالت كمشتقات او كعمليات اقراض مضمون بمي
 .المصرف

  زانية المصرف عندما يتم تسويتهاانه سيتم ادراج هذه المعامالت بمي. 

في  وفيما يلي عرض لفئات معامل التمويل المستقر المطلوب ضمن جانب االصول
 ميزانية المصرف : 

حيث تشمل هذه الفئة من  االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطلوب  صفر %، - أ
 :  ما يلياالصول 

  ة بشكل فوري لمقابلة االلتزاماتوالمسكوكات المتاحالنقد. 
  تثناء ارصدة باس( المتضمنة مختلف االحتياطياتالبنك المركزي )لدى االحتياطيات

 .االحتياطي االلزامي
 قيمة وغير المقيمةاالرصدة والحسابات لدى المصارف الم. 
  ادوات الدين التي تشمل حواالت خزينة جمهورية العراق وحواالت البنك المركزي والسندات

 .الحكومية 
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%، حيث تشمل هذه الفئة االصول 5االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطلوب  - ب
باستثناء االصول المعطاة معامل تمويل مستقر مطلوب صفر ، السائلة عالية الجودة 

 يلي :  الفئة ما% ، وتشمل هذه 
 ويق والتي تمثل مطالبات على او مضمونة من حكومات او لتساالوراق المالية القابلة ل

 .%بنوك مركزية او مصارف المعطاة وزن مخاطر صفر
 مضمونة من الجهات  االوراق المالية القابلة للتسويق والتي تمثل مطالبات على او

 .مخاطر صفر%مركزية غير معطاة وزن الحكومية وبنوك ال
 %،حيث تشمل هذه الفئة :20عامل التمويل المستقر المطلوب االصول المعطاة م - ت
 :  / الفئة )أ( غير مرهونة والتي تتضمنالثاني من المستوى ائلة عالية الجودة ـــسال االصول            
  بنوك االوراق المالية القابلة للتسويق والتي تمثل مطالبات او مضمونة من حكومات او

 .%20ارف والمعطاة وزن مخاطر اقل مركزية او مص
 من فئة  ف ائتمانيوالتي لها تصني ةادوات الدين ) االوراق التجارية ( السندات المغطا 

(AA-    )او ما يعادله كحد ادنى. 
%،حيث تشمل هذه الفئة من 50االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطلوب  - ث

 : االصول
  : االصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني / الفئة )ب( والتي تشمل 

  التجارية ( والسندات المغطاة المصدرة من الشركات والتي لها  ادوات الدين ) االوراق -
 ( .  -AA)تصنيف ائتماني اقل من                   

 ن ــــــــــــم اكثر والبنوك المركزية ذات وزن مخاطر ادوات الدين المصدرة من الحكومات -
      20% . 

 .شهادات االيداع والتي لها فترة استحقاق سنة واحدة او اكثر  -
 .ميناتأالتخطابات الضمان واالعتمادات المستندية مطروحا منها  -
  والتي اسهم الملكية المصدرة بخالف المؤسسات المالية او احدى شركاتها التابعة -

 .تداولها داخل نطاق السوق الرسمي يتم    
 ق اقل من سنةاالصول السائلة عالية الجودة المرهونة والتي لها مدة استحقا. 
  لتي لها مدة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية واجميع القروض والودائع المقدمة

 .استحقاق اقل من سنة
  سباب تشغيليةألالودائع لدى مؤسسات مالية اخرى. 
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  فترة استحقاق اقل  والتي لها,االصول السائلة عالية الجودة عدا جميع االصول االخرى
 .من سنة واحدة

 من الفئة هذه تشمل حيث،%80 المطلوب المستقر التمويل معامل المعطاة االصول - ج
 للشركات المالية باستثناء المصارف الممنوح النقدي االئتمان: االصول

%،حيث تشمل هذه الفئة من 85التمويل المستقر المطلوب االصول المعطاة معامل  - ح
الحكومة )المركزية المحلية ( والتي تشمل االئتمان النقدي الممنوح لكل من االصول :

والمؤسسات  واالفرادالحكومة , الوزارات , الضمان االجتماعي , الشركات الغير المالية 
 .الغير هادفة للربح واالسر المعيشية

%،حيث تشمل هذه الفئة من 100االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطلوب    - خ
 :االصول 

  اي موجودات اخرى داخل الميزانية المذكورة اعاله. 
  )الموجودات الثابتة ) المادية. 

 
 بحسب عرضه تم ما وفق المطلوب المستقر التمويل مكونات يوضح (6)جدول يلي وفيما
 :الفقرات

 (6) جدول
 المطلوب المستقر التمويل مكونات ملخص 

معامالت التمويل  مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب ت
 المستقر المطلوب

 .راق النقد والمسكوكات او  - أ -1
 .النقد في الطريق - ب
 .ثناء ارصدة االحتياطي االلزامي (االرصدة لدى البنك المركزي ) است - ت
االرصدة لدى المصارف المحلية والتي تشمل ) حسابات جارية ، ودائع آجلة ،  - ث

 .( التأميناتالقروض والسلف ، 
ادوات الدين وتشمل ) حواالت خزينة جمهورية العراق ، حواالت خزينة بنك مركزي ،  - ج

 .سندات حكومية (
 

 صفر %
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ادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك المركزية)الخارجية( المثقلة باوزان مخاطر  -أ -2
 .(2صفر% حسب بازل )

 .الجزء الغير المستخدم من السقوف االئتمانية الممنوحة  -ب

5% 

 0%20البنوك المركزية ذات وزن مخاطر اقل من  ادوات الدين / المصدرة من الحكومات او-أ -3
المؤسسات المالية وغير المالية المصنفة ذات  الدين / المصدرة من المصارف اوادوات -ب

 .فما فوق (    -AA)تصنيف ائتماني 

20% 

 . التأميناتخطابات الضمان واالعتمادات المستندية مطروحا  منها  - أ -4
 الذهب - ب
ادوات الدين / المصدرة من الحكومات والبنوك المركزية ذات وزن مخاطر اكثر  من  - ت

20%. 
ادوات الدين / المصدرة من المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية المصنفة ذات  - ث

 .(    -AA)تصنيف ائتماني اقل من 
 .يوما  30 و يساوي أشهادات االيداع والتي لديها مدة استحقاق اقل  - ج
 

50% 

 %80 االئتمان النقدي الممنوح للشركات المالية باستثناء المصارف . -5

 النقدي الممنوح لكل من :االئتمان  -6
الحكومة ) المركزية المحلية ( والتي تشمل الحكومة ، الوزارات ، الضمان االجتماعي ، 

 االسر المعيشية .،االفراد والمؤسسات الغير هادفة للربح ،الشركات الغير المالية 

85% 

 .اي موجودات اخرى داخل الميزانية غير مذكورة اعاله -أ -7
 .الموجودات الثابتة ) المادية( -ب

100% 
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 المالحق :

 (1ملــحــق )

 صول المستوى الثانيألآلية احتساب الحدود القصوى 

( والمتكونة من) اصول المستوى LCRبيان تفاصيل مكونات بسط نسبة تغطية السيولة ) بعد       
االول + اصول المستوى الثاني /الفئة أ + اصول المستوى الثاني /الفئة ب( , ذكر بأن الحد االقصى 

% من اجمالي االصول السائلة عالية الجودة ,وكذلك 15يزيد عن  الصول المستوى الثاني /ب ال
 . صول السائلة عالية الجودة% من اجمالي األ40يزيد عن  أصول المستوى الثاني بما ال

 تغطية السيولة لذلك فأن معادلة احتساب االصول السائلة عالية الجودة )بسط نسبة   
LCR يأتي( تكون كما :- 

االصول السائلة عالية الجودة := اصول المستوى االول + )اصول المستوى الثاني /الفئة أ 
تعديالت الحد %   ـــ   15ـــ  تعديالت الحد االقص  بقيمة  +اصول المستوى الثاني /الفئة ب(

 .%40االقص  بقيمة 

 -حيث :  

ـ ب اصول المستوى الثاني /الفئة ى )لايهما اع% =15تعديالت الحد االقصى  -1
15

85
)اصول  * 

 -الفئة ب  / لثاني اأ ( ، )اصول المستوى  المستوى االول +اصول المستوى الثاني /الفئة
15

60
 

 . (1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )، )صفر ( .(  اصول المستوى االول*

 

اصول  +اصول المستوى الثاني /الفئة أ ) ىلا اعمهي% = ا40تعديالت الحد االقصى  -2

 -%( 15تعديالت الحد االقصى  -المستوى الثاني/ الفئة ب
2

3
 (اصول المستوى االول* 

 . (2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )صفر( .،

 

والحدود احتساب الحدود القصوى ألصول المستوى الثاني /ب  ألليةمثال توضيحي مبسط  وبافتراض
ائلة موزعة ـــارف يمتلك اصوال  ســـنفترض ان احد المصب(  المستوى الثاني )أ+القصوى ألصول 

 -كاالتي :
 مثال توضيحي//

  مليار دينار عراقي  43اصول المستوى االول =  -
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  مليار دينار عراقي  22)أ(  = فئة  اصول المستوى الثاني / -
 مليار دينار عراقي  50)ب(  = فئة  اصول المستوى الثاني / -
ورة أعاله ــــوى وفق المعادالت المذكـــدود القصــــالحب ــــتطيع ان نحتســــوعلية نس  

 -:يأتيوكما 
15ـــ   50أيهما أعل )=  %15تعديالت الحد االقص   -1

15ـــ     50( ، )22+     43*  85
60    *  43) (،0 ) 

 (           0،) (39.25)،  ( 38.5ل )= ايهما أع                             
                                  =(39.25) 

2  -( 39.25  -  50+    22)  % = أيهما أعل 40تعديالت الحد االقص   -2
3  * 43  (،0 ) 

                             (=4.15)  
 وكخطوة اخرى 

 الفئة بمن أصول المستوى الثاني/ (39.25)% والبالغة 15يتم طرح تعديالت الحد االقصى  
 الفئة ب وهي تمثل االن  اصول المستوى الثاني /   10.75= 39.25 - 50أي      
 

 ب (  + )أالفئة وى الثاني /من اصول المست (4.15)والبالغة  % 40ذلك يتم طرح الحد االقصى وك
 ب( . +)أالفئة  وهي تمثل األن اصول المستوى الثاني / 28.6=  ( 4.15) –( 10.75+22اي )

 
, علية فأن الفرق سيكون معبرا  عن أصول المستوى  10.75وبما ان اصول المستوى الثاني /ب هي 

أ بعد تطبيق  /الفئةاصول المستوى الثانيوهي تمثل  17.85=  10.75 -28.6الثاني / )أ( , اي 
 . الحدود القصوى ألصول المستوى الثاني 

 
 أ + اصول المستوى الثاني  43تكون االصول السائلة عالية الجودة = اصول المستوى االول  هعليو 

 0 71.6 =10.75ب  /+ اصول المستوى الثاني (  (17.85
 
 : اعاله بالمعادلة االتية 2و  1من جهة اخرى يمكن التعبير عن المعادلتين  

أ + اصول  /االصول السائلة عالية الجودة = اصول المستوى االول + اصول المستوى الثاني 
2 -ب(  /أ + اصول المستوى الثاني   /)اصول المستوى الثاني  ايهما أكبرب ـــ   /المستوى الثاني 

3 

15  -اصول المستوى الثاني / ب ) اصول المستوى االول ( , *
)اصول المستوى االول +اصول * 85

 (3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ).المستوى الثاني /أ ( , )صفر ( 
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االرقام االفتراضية لمثالنا السابق يمكن ان نحتسب االصول السائلة عالية الجودة وفق  وباستخدام

 وكما يلي : 3المعادلة رقم 
 االصول السائلة عالية الجودة =  

2 ــ(  50+ 22( ــ  ايهما اكبر  )  50+ 22+ 43) 
15ـــ   50, )   43*  3

 ( , )صفر(  22+  43 * 85

  (38.5()43.4)ــــ ايهما  اكبر 115 =               
 43.4ــ  115=                        
                        =71.6 

استخراج  قيمة  ومن ثمو بالتالي يمكن ان تحتسب الحدود القصوى ألصول  المستوى الثاني 
 . 3المعادلة  باستخدامأو  2و  1االصول السائلة عالية الجودة وفق المعادلتين 



2ملحق 

LCRاستمارة نسبة تغطية السيولة 

القيمة بعد تطبيق معدالت التدفقمعدالت التدفقالقيمة 

اصول املستوى االولت
0%100 النقد والمسكوكات1
0%100النقد في الطريق2
0%100الذهب3

4
استثناء ارصدة )االرصدة لدى البنك المركزي 

(االحتياطي االلزامي 
100%0

6
االرصدة لدى المصارف المقيمة وغير 

:المقيمة والتي تشمل 
0%100 حسابات جارية7
0%100ودائع آجلة8
0%100القروض والسلف9

0%100التامينات10

:ادوات الدين وتشمل 11
0%100حواالت خزينة جمهورية العراق12
0%100حواالت خزينة بنك مركزي13
0%100سندات حكومية14

15

ادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك 
المثقلة باوزان مخاطر صفر  (الخارجية )المركزية

(2)حسب بازل % 
100%

0

0مجموع اصول المستوى االول16
ما اليزيدعلى )اصول املستوى الثاني 

من امجايل 40%
(االصول السائلة عالية اجلودة 

(أ)الفئة / اصول المستوى الثاني 

17
المصدرة من الحكومات اوالبنوك / ادوات الدين 

%20المركزية ذات وزن مخاطر اقل من 
85%

0

18

المصدرة من المصارف / ادوات الدين 
اوالمؤسسات المالية وغير المالية المصنفة ذات 

فما فوق- AAتصنيف ائتماني 
85%

0

19
الفئة / مجموع اصول المستوى الثاني 

0(أ)

 القيم بأالف الدنانير
:اسم المصرف

:التــــــــــاريـــــــــــــــخ 
امجايل االصول السائلة عالية اجلودة : البسط 



LCRاستمارة نسبة تغطية السيولة 

20

ماال يزيد ) (ب)الفئة / اصول المستوى الثاني 
%15على 

والتي  (من اجمالي االصول السائلة عالية الجودة 
:تشمل 

21
المصدرة من الحكومات والبنوك / ادوات الدين 

%20المركزية ذات وزن مخاطر اكثر  من 
50%0

22

المصدرة من المصارف والمؤسسات / ادوات الدين 
المالية وغير المالية المصنفة ذات تصنيف 

 -AAائتماني اقل من 
50%

0

23
شهادات االيداع والتي لديها مدة استحقاق اقل 

يومًا30اويساوي 
50%0

0(ب)الفئة / مجموع اصول المستوى الثاني 24

25
اصول  )اجمالي االصول السائلة عالية الجودة 

0((ب+أ)اصول المستوى الثاني + المستوى االول 

القيمة 
معدالت التدفق 

للخارج
القيمة بعد تطبيق معدالت التدفق

26
التي تستحق خالل مدة  )ودائع المصارف :اوال
( يوما او اقل 30

100%
0

:ودائع الجهات االخرى: ثانيا

27
التي تستحق خالل  )ودائع القطاع الحكومي  - أ

( يوما او اقل 30مدة 
40%

0

:ودائع القطاع الخاص - ب28

ـــ الودائع الجارية29
0%10ع.مليون د100ـــــ اقل من 1  30

31
  مليون500 مليون ولغاية 100ـــــ اكثر من 2
ع.د

15%
0

%20ع. مليون ولغاية واحد مليار  د500ـــــ اكثر من 323
0

0%25ع.ـــــ اكثر من واحد مليار د334

0%100ــــ الودائع ذات الطبيعة الجارية34

0%80ــــ ودائع  التوفير35

0%10استحقاقها اكثر من شهر/  ــــ الودائع الثابتة36

0%100استحقاقها اقل من شهر/ ــــ الودائع الثابتة 

0%100ــــ الودائع االخرى37

ودائع االفراد

صايف التدفقات النقدية اخلارجة: املقام 

التدفقات النقدية اخلارجة املتوقعة 
 يوما30خالل مدة 



LCRاستمارة نسبة تغطية السيولة 

ـــ الودائع الجارية38
0%10ع0مليون د100ـــــ اقل من 1  39

40
  مليون500 مليون ولغاية 100ـــــ اكثر من 2
ع0د

15%
0

41
   مليون ولغاية واحد مليار500ـــــ اكثر من 3

ع0د
20%

0

0%25ع0ـــــ اكثر من واحد مليار د424

0%100ــــ الودائع ذات الطبيعة الجارية43

0%85ــــ ودائع  التوفير44

0%100ــــ الودائع الثابتة45

0%100ــــ الودائع االخرى46

47
الحسابات واالرصدة مع البنك المركزي : ثالثا

(االرصدة دائنة)
100%

0

48
التي  )شهادات االيداع المصدرة      : رابعا 

( يوما او اقل 30تستحق خالل مدة 
100%

0

0%100ــــ االقتراض الداخلي49

0%100ـــــ االقتراض الخارجي50

51
التي  )التامينات والمقبوضات         : سادسا

30تستحق خالل مدة 
( يوما او اقل 

20%
0

52
المبالغ الغير مستخدمة من السقف : سابعا

االئتماني الممنوح ماعدا المصارف
40%

0

53
المبالغ الغير مستخدمة من السقف : ثامنًا

االئتماني الممنوح مع المصارف
80%

0

54
خطابات الضمان مطروحا منها التامينات :تاسعًا

النقدية
100%

0

55
االعتمادات المستندية مطروحا منها :عاشرًا

%0100التامينات النقدية
0

56
االتزامات ناتجة عن الدفع االجل : احدى عشر 

مطروحًا منها التامينات
100%

0

0%100التزامات أخرى: اثنا عشر 57

اجمالي التدفقات النقدية الخارجة
0

ودائع الشركات

 يوما 30التي تستحق خالل مدة  ): االقتراض : خامسا
(او اقل 



LCRاستمارة نسبة تغطية السيولة 

:االئتمان النقدي الممنوح : اوال 
:الديون المنتجة التي تتضمن - 1

0%50الديون المضمونة بأصول المستوى االول- أ58
0%40ـ (أ)الديون المضمونة بأصول المستوى الثاني-  ب59

60
الديون المضمونة بأصول المستوى -  ج

ـ(ب)الثاني
15%0

0%5الديون المضمونة بأي اصول اخرى-  د61
0%0الديون  الغير مضمونة بأصول-هـ62

:الديون الغير منتجة التي تتضمن - 2
0%20الديون المضمونة بأصول المستوى االول- أ63

0%10ـ (أ)الديون المضمونة بأصول المستوى الثاني- ب64

65
الديون المضمونة بأصول المستوى -  ج

ـ     (ب)الثاني
5%0

0%5الديون المضمونة بأصول اخرى-  د66
0%0الديون  الغير مضمونة بأي اصول- هـ67
0%30الموجودات االخرى: ثانيا 68

0اجمالي التدفقات النقدية الداخلة69

70

اجمالي التدفقات النقدية الداخلة )ايهما اقل 
من اجمالي التدفقات النقدية % 75او 

FALSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (الخارجة

0صافي التدفقات النقدية الخارجة71

!DIV/0#نسبة تغطية السيولة72

التدفقات النقدية الداخلة



3ملحق 

NSFRاستمارة نسبة صافي التمويل المستقر 

فترة استحقاق  اقل من سنة واحدة

فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر 

(بدون استحقاق)او

فترة استحقاق 

اقل من سنة 

واحدة

فترة استحقاق 

متبقية سنة واحدة 

بدون )او اكثر او

فترة استحقاق اقل من سنة واحدة(استحقاق

فترة استحقاق متبقية سنة واحدة 

(بدون استحقاق)او اكثر او

:التمويل المستقر المتاح 

1

(أ)
000%100راس المال المدفوع

(ب)
000%100عالوة االصدار

(جـ)
000%100(المدورة )االرباح والخسائر 

(د)
100%000

(هـ)
000%100االحتياطي النظامي واالحتياطيات االخرى 

(و)

95%100%000

2
95%100%000

320%100%000

490%100%000

5

:اسم المصرف 

:التاريخ 

استثناء ادوات راس المال ذات أجل )الموارد الذاتية 

(استحقاق اقل من سنة 

ودائع المصارف

االحتياطي االلزامي

ودائع القطاع الحكومي

البيــــــــــــــان

 + (الغير المذكورة اعاله )ادوات راس المال االخرى

(االسهم الممتازة والتي لها فترة استحقاق من سنة او اكثر 

كافة المطلوبات التي لها تاريخ استحقاق سنة واحدة او 

اكثر

:ودائع القطاع الخاص والتي تشمل 

القيمة بااللف دينارالقيمة بااللف دينار

القيمة بعد تطبيق معامالت التمويل المستقر
اجمالي القيمة 

بعد تطبيق 

معامالت 

التمويل المستقر

القيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر

 معامالت التمويل المستقر



 

NSFRاستمارة نسبة صافي التمويل المستقر 

اوالً

(أ)
10%000

(ب)
000%15الودائع ذات الطبيعة الجا رية 

000%100%80(جـ)

(د)
000%10ودائع التوفير

000%100%50الودائع الثابتة (هـ)

ثانيا

000%10(أ)

000%15الودائع ذات الطبيعة الجا رية (ب)

(جـ)
80%100%000

000%10ودائع التوفير(د)

(هـ)
000%100%50الودائع الثابتة 

ثالثا 
50%100%000

ً 000%100%50رابعا

000%100%20التامينات والمقبوضاتخامسا

سادسا 
000%0%000

0

الودائع  الجارية

الودائع االخرى

:ودائع الشركات 

(االرصدة الدائنة )الحسابات واالرصدة مع البنك المركزي 

اي مطلوبات اخرى غير واردة اعاله باالضافة الى رسم 

الطابع المستحق

االقتراض

 اجمالي التمويل المستقر المتاح

الودائع االخرى

:ودائع االفراد  

الودائع  الجارية



 

NSFRاستمارة نسبة صافي التمويل المستقر 

: اسم المصرف 

القيمة بااللف دينار

فترة استحقاق  اقل من سنة واحدةالبيان

فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر 

(بدون استحقاق)او

فترة استحقاق 

اقل من سنة 

واحدة

فترة استحقاق 

متبقية سنة واحدة 

بدون )او اكثر او

فترة استحقاق اقل من سنة واحدة(استحقاق

فترة استحقاق متبقية سنة واحدة 

(بدون استحقاق)او اكثر او

التمويل المستقر المطلوب

000%0%0 النقد والمسكوكات 1

20%0%000

30%50%000

40%0%000

االرصدة لدى المصارف المقيمة وغير مقيمة والتي تشمل 5
60%0%000

70%0%000

80%0%000

90%0%000

100%0%000

000%0%0حواالت خزينة جمهورية العراق 11

000%0%0حواالت خزينة بنك مركزي 12

13
سندات حكومية

0%0%000

140%5%000

 معامالت التمويل المستقر

دائع آجلة- ب

الذهب

حسابات الجاريةـ-   ا

النقد في الطريق

القيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر

االصول السائلة: اوال 

 )ادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك المركزية
(2)حسب بازل % المثقلة باوزان مخاطر صفر  (الخارجية

:-ادوات الدين وتشمل 

(بأستثناء ارصدة االحتياطي االلزامي )االرصدة لدى البنك المركزي 

القروض والسلف- جـ
التامينات-د

:التاريخ 

اجمالي القيمة 

بعد تطبيق 

معامالت 

التمويل المستقر

القيمة بعد تطبيق معامالت التمويل المستقر

القيمة بااللف دينار
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150%20%000

160%20%000

170%50%000

180%50%000

190%50%000

: ثانيا االئتمان النقدي الممنوح لكل من 

000%85-أ

000%80-ب

000%85-ج

5%000

50%000

100%000

100%000

0

#DIV/0!

ً الجزء الغير المستخدم من السقوف االئتمانية الممنوحة- ثالثا

ً خطابات الضمان واالعتمادات المستندية مطروحاً منها - رابعا

التامينات

اي موجودات اخرى داخل الميزانية غير مذكورة اعاله- خامساً 

(المادية)الموجودات الثابتة - سادساً

المصدرة من الحكومات اوالبنوك المركزية / ادوات الدين 
%20ذات وزن مخاطر اقل من 

المصدرة من المصارف اوالمؤسسات المالية / ادوات الدين 
فما  – AAوغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني 

فوق

المصدرة من المصارف والمؤسسات المالية / ادوات الدين 
 -AAوغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني اقل من 

والتي تشمل الحكومة ،  (المركزية المحلية  )الحكومة 

الوزارات ، الضمان االجتماعي ، الشركات الغير المالية

الشركات المالية باستثناء المصارف

شهادات االيداع

المصدرة من الحكومات والبنوك المركزية / ادوات الدين 
%20ذات وزن مخاطر اكثر  من 

االفراد ، المؤسسات الغير هادفة للربح ، االسر المعيشية 

التمويل المستقر المطلوب

معامل التمويل المستقر


