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النسب والمؤشرات المصرفية

رابعاً :النسب والمؤشرات المصرفية
 -1نسبة كفاية السيولة وإدارة السيولة -:
 1/1نسبة كفاية السيولة:
 1/1/1على كل بنك احتساب نسبة كفاية السيولة من واعنب بيانناي مييانيتنش الةنورية وت ب نة
النموذج رعم ( )1المرفق ملحق ( )82وتيويد المصنر

بنش فنل اليناوم ال نام من كنل

ةور 0
 8/1/1فنننل حالنننة ماالفنننة البننننك الحننند اةدننننى لونننذث النسنننبة فنننل ينننوم و اك نننر فاننننش يتو نننب
احتسنننناب النسننننبة لكافننننة اةيننننام فننننل ذاي الةننننور وت ب ننننة النمننننوذ ي المننننرف ي رعننننام
( ) 83،ملحق ( )،0 382وتيويد المصر

 ،/1/1هذا ونود التذكير بأنش ي وي للمصنر

بوما مرف ة مب المييانية الةورية.

فنل و وعني

ي لنب من

و بننك احتسناب

هذث النسبة لكافة اةيام لةنور م ني وفنل حالنة و نود ماالفناي لنم ي نم البننك با فصنا
عنوا فإ المصر

يفرض نياً مالينا ي يييند علنى  100لن

سو

يومينا عن

كننل ماالفننة مسننتمرة يرتكبوننا البنننك وذلننك اسننتنادا ةحكننام المننادة ( )812منن عننانو
مصار

ع ر المركيو وتنظيم المؤسساي المالية رعم  1،لسنة .8018

 8/1إدارة السيولة (إ مالل استح اعاي المو وداي والم لوباي (-:)Maturity Ladder
ي ب تيويد مصر

ع ر المركيو ةوريا ب داول استح اعاي المو وداي والم لوبناي

المرف ة ل الت ميم  8002/181ملحق رعم (( )1،2و رو الت ديل بتيويد المصنر
المركيو بال داول ةوريا و
الى المصر

ت د وف ا ةرصدة اعفال آانر ينوم عمنل فنل الةنور وتنرد

فل موعد عصاث الينوم ال نام من الةنور التنالل اعتبنارا من ةنور برينل

 8002بمو ننب الت مننيم  8002/82تنناري  )8002/4/،0بننند ( )8صننفحة  870آ ننال
استح اعاي المو وداي والم لوباي .
 -8النسبة اي تمانية-:
 1/8عيام كل بنك باحتسناب النسنبة اي تمانينة لدينش من واعنب بياننااي مييانيتنش الةنورية وف نا
للنموذج ملحق رعم(. )،1
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 8/8فنل حالنة ت ناوي النسنبة للحند اةعصنى الم ننرر فنل ينوم و ك نر فإننش يتو نب احتسنناب
النسابة لكافة اةيام فل ذاي الةور وت ب ة النموذ ي المرف ي وتيويند المصنر

بومنا

مرف ي مب المييانية الةورية -:
 نموذج احتساب غراماي ماالفة النسبة اي تمانية (نموذج رعم  )1ملحق (. )،، نموذج عيد غراماي ماالفة النسبة اي تمانية (نموذج رعم )8ملحق (. )،4 ،/8هذا ونود التذكير بأنش ي وي للمصر

فل و وعي

ي لب م البننوك احتسناب هنذث

النسبة لكافة اييام لةور م ي وفل حالة و ود ماالفاي لنم ي نم البننك با فصنا عنونا
فإ المصر

سو

يومينا عن كنل

يفنرض نياً مالينا ي يييند علنى  100لن

ماالفة مستمرة يرتكبوا البنك وذلك استنادا ةحااكام المادة ( )812م عنانو مصنر
ع ر المركيو وتنظيم المؤسساي المالية رعم  1،لسنة 0 8018
 -،نسبة ال ارو مدي إلل اي تما -:
 1/،عيام كل بنك باحتساب نسنبة ال نارو مندي إلنى إ منالل التسنويتي اي تمانينة لدينش من
واعب بياناي مييانيتش الةورية.
 8/،فنل حالنة ت ناوي النسنبة للحند اةعصنى الم ننرر فنل ينوم و ك نر فإننش يتو نب احتسنناب
النسنننبة لكافنننة اةينننام فنننل ذاي الةنننور وت ب نننة النمنننوذ ي التننناليي المنننرف ي وتيويننند
بوما مرف ي مب المييانية الةورية0

المصر

 نموذج احتساب نسبة ال ارو مدي إلى إ منالل التسنويتي (نمنوذج رعنم  )1ملحنق(. )،2
 نمننننوذج عينننند غرامنننناي ماالفننننة نسننننبة ال ننننارو منننندي إلننننى إ مننننالل التسننننويتي(نموذج رعم)8ملحق (. )،7
 ،/،ي نننوي للمصنننار

فنننل و وعننني

ي لنننب مننن

و بننننك احتسننناب هنننذث النسنننبة لكافنننة

اةينننام لةنننور م ننني وفنننل حالنننة و نننود ماالفننناي لنننم ي نننم البننننك با فصنننا عنونننا فنننإ
المصنننر

سنننو

يفنننرض نننياً مالينننا ي يييننند علنننى  100لننن

يومينننا عننن كنننل

ماالفننننة مسننننتمرة يرتكبوننننا البنننننك وذلننننك اسننننتنادا ةحكننننام المننننادة ( )812منننن عننننانو
مصر

ع ر المركيو وتنظيم المؤسساي المالية رعم  1،لساانة .8018
سبتمبر 3102
الطبعة الخامسة عشر

