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صفحة  1من 3

نموذج اإلفصاح العامة عن نسبة تغطية السيولة
إجمالي القيمة غير
أ
املرجحة
(متوسط)

(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 استقراراً
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
التدفقات الخارجة املتعلقة بالتعرضات املشتقة ومتطلبات الضمانات األخرى
11
التدفقات الخارجة املتعلقة بفقدان التمويل بشأن منتجات الديون
12
التسهيالت االئتمانية والسيولة
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 تعرضات األداء بالكامل
18
التدفقات النقدية الداخلة األخرى
19
ّ
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
20

إجمالي القيمة املرجحة
ب

(متوسط)
65,774,629

193,196,260
193,196,260
68,181,855
68,181,855
-

19,319,626
19,319,626
28,636,379
28,636,379
774,152
774,152
119,775
48,849,932

23,995,211
23,995,211

15,716,129
15,716,129
إجمالي القيمة املعدلة

7,741,521
7,741,521
5,988,725

ج

21
22
23

إجمالي األصول السائلة ذات الجودة العالية
ّ
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
نسبة تغطية السيولة

65,774,629
33,133,803
1
199%

.معدل بسيط من المالحظات الشهرية خالل الربع الرابع لعام 2017
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1

مالحظات اإلفصاح:
ً
أ) تحتسببا القببير غيببر املرجحببة بوصببفها أرصببدة قائمببة مسببتحقة أو قابلببة لالسببترداد فببي غضببون  30يومببا (بالبسبببة إل ب
التدفقات الداخلة والخارجة).
ب) تحتس ب ببا الق ب ببير املرجح ب ببة بع ب ببد تطبيب ب ب ل ب ببوامص الض ب ببمان (الخاص ب ببة باألص ب ببول الس ب ببائلة ذات الج ب ببودة العالي ب ببة) أو
معدالت الدفقات الداخلة والخارجة (بالبسبة إل التدفقات الداخلة والخارجة).
ج) تحتسبا القيمببة املعدلببة بعببد تطبي ب ببل مبن ( )1لببوامص الضببمان ومعببدالت الببدفقات الداخلببة والخارجببة و( )2أي
حببدود قصببوى معمببول هببا (أي عل ب املسببتوى 2ب واملسببتوى  2األصببول لوصببول السببائلة ذات الجببودة العاليببة وح ببد
التدفقات الداخلة).
تعرض البيانات بوصفها معدل بسيط من املالحظات الشهرية خالل الربع الرابع لعام ) .2017ه
و) تلبمم مؤسسبة النقبد العربببس السبعودي املصبارف بالحفباع عل ب الحبد األدىبم مبن ىسبببة تغطيبة السبيولة ببسبببة %80
في عام.2017
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