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نموذج اإلفصاح العامة عن نسبة تغطية السيولة
(باآلالف رياالت)

األصول السائلة ذات الجودة العالية
إجمالي األصول السائلة ذات الجودة العالية
1
ّ
التدفقات النقدية الخارجة
ودائع األفراد والودائع من عمالء األعمال الصغيرة ومنها:
2
الودائع املستقرة
3
الودائع األقل استقر ًارا
4
التمويل غير املضمون بأصول منه:
5
الودائع التشغيلية (جميع األطراف املقابلة)
6
الودائع غير التشغيلية (جميع األطراف املقابلة)
7
الديون غير املضمونة
8
التمويل املضمون بأصول
9
متطلبات أخرى منها:
10
التدددفقات الجارجددة املتعلقددة بالتعرةددات املشددتقة ومتطلبددات الض ددمانات
11

األخرى
التدفقات الجارجة املتعلقة بفقدان التمويل بشأن منتجات الديون
التسهيالت االئتمانية والسيولة

12
13
التزامات التمويل التعاقدية األخرى
14
التزامات التمويل الطارئة األخرى
15
ّ
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
16
ّ
التدفقات النقدية الداخلة
اإلقراض املضمون (مثل اتفاقيات إعادة الشراء املعاكس)
17
التدفقات الداخلة من تعرةات األداء بالكامل
18
التدفقات النقدية الداخلة األخرى
19
ّ
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
20

إجمالي القيمة
أ
غير املرجحة
(متوسط)

إجمالي القيمة
ب
املرجحة
(متوسط)
75,479,798

207,620,777

20,740,602

-

-

207,620,777

20,740,602

67,871,276

26,831,140

-

-

67,871,276

26,831,140

-

-

6,028,907

588,155

-

-

-

-

6,028,907

588,155

-

-

5,956,970

112,876
48,272,772

-

-

14,461,643

8,445,747

14,461,643

8,445,747

إجمالي القيمة
ج
املعدلة
21
22
23

إجمالي األصول السائلة ذات الجودة العالية
ّ
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
نسبة تغطية السيولة
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75,479,798
39,827,024
190%

مالحظات اإلفصاح:
أ) تحتسب القيم غير املرجحة بوصدفها أرصددة قائمدة مسدتحقة أو قابلدة لالسدترداد فدي غضدون ً 30
يومدا (بالسسدبة إلد
التدفقات الداخلة والجارجة).
ب) تحتسد ددب القد دديم املرجحد ددة بعد ددد تطبيد ددش اد ددوامخ الضد ددمان (الجاصد ددة باألصد ددول السد ددائلة ذات الجد ددودة العاليد ددة) أو
معدالت الدفقات الداخلة والجارجة (بالسسبة إل التدفقات الداخلة والجارجة).
ج) تحتسب القيمة املعدلة بعد تطبيش كل من ( )1اوامخ الضمان ومعدالت الددفقات الداخلدة والجارجدة و( )2أي
حدود قصوى معمول بهدا (أي علد املسدتوى 2ب واملسدتوى  2األصدول لصصدول السدائلة ذات الجدودة العاليدة وحدد
التدفقات الداخلة).
ه) تعرض البيانات بوصفها معدل بسيط من املالحظات الشهرية خالل الربع الثالث لعام .2018
و) تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي املصارف بالحفاظ عل الحد األدنى من نسبة تغطية السيولة بسسبة %90
في عام .2018
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