بازل 3
اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة

 31ديسمبر 6102

صفحة  1من 3

نموذج اإلفصاح العامة عن نسبة تغطية السيولة
(باآلالف رياالت)

األصول السائلة ذات الجودة العالية
إجمالي األصول السائلة ذات الجودة العالية
0
ّ
التدفقات النقدية الخارجة
ودائع األفراد والودائع من عمالء األعمال الصغيرة ومنها:
6
الودائع املستقرة
3
الودائع األقل استقر ًارا
4
التمويل غير املضمون بأصول منه:
5
الودائع التشغيلية (جميع األطراف املقابلة)
2
الودائع غير التشغيلية (جميع األطراف املقابلة)
7
الديون غير املضمونة
8
التمويل املضمون بأصول
9
متطلبات أخرى منها:
01
التدددفقات الجارجددة املتعلقددة بالتعرةددات املشددتقة ومتطلبددات الض ددمانات
00

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

06
03
التزامات التمويل التعاقدية األخرى
04
التزامات التمويل الطارئة األخرى
05
ّ
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
02
ّ
التدفقات النقدية الداخلة
اإلقراض املضمون (مثل اتفاقيات إعادة الشراء املعاكس)
07
التدفقات الداخلة من تعرةات األداء بالكامل
08
التدفقات النقدية الداخلة األخرى
09
ّ
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
61

إجمالي القيمة
أ
غير املرجحة
(متوسط)

إجمالي القيمة
ب
املرجحة
(متوسط)
7,0,,,0,07

229,292,224

22,929,222

-

-

229,292,224

22,929,222

42,027,094

10,627,816

-

-

42,027,094

10,627,816

-

-

5,650,377

565,038

-

-

-

-

5,650,377

565,038

-

-

6,426,527

128,531
34,250,607

-

-

12,386,654

4,190,613

-

-

12,386,654

4,190,613

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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70,033,327
30,059,994
233%

مالحظات اإلفصاح:
أ) ُتحتسب القيم غير املرجحة بوصدفها أرصددة قائمدة مسدتحقة أو قابلدة لالسدترداد فدي غضدون ً 31
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 ( )0اوامخ الضمان ومعدالت الددفقات الداخلدة والجارجدة و( )6أي
حدود قصوى معمول بهدا (أي علد املسدتوى 6ب واملسدتوى  6األصدول لصصدول السدائلة ذات الجدودة العاليدة وحدد
التدفقات الداخلة).
د) ُتعددرض البيانددات بوصددفها معدددل بسددي مددن املالحظددات الشددهرية خددالل الربددع الرابددع لعددا  .2016ومددن ددم جددرى
استخدا  3نقاط بيانات.
ُ
ه) تلز مؤسسة النقد العربي السعودي املصارف بالحفاظ عل الحد األدنى من نسبة تغطية السيولة بسسبة %70
في عا . 6102
و) أرص دددة االحتياطي ددات القانوني ددة ت ددم ادراجه ددا ف ددي حس دداب  Q4-16,LCRوا ددو م ددا س ددم ب دده م ددن قب ددل مؤسس ددة النق ددد
العربي السعودي في يناير  .6107في تقارير الربع سنوية التي تم نشراا سابقا ,وحيث ان االحتيداطي القدانوني غيدر
مدرج ,وبالتالي التقرير الحالي ال يمكن مقارنته مع التقارير السابقة.
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