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 خطر السيولة -ج 
الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند  فيخطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات 

الوفاء بااللتزامات الخاصة  في اإلخفاقعن ذلك  ينتجيتم سحبها ويمكن أن  التياالستحقاق واستبدال المبالغ 
   .اإلقراضبالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات 

 
 مخاطر السيولة  إدارة- 

  -:يليوالخصوم بالبنك ما  األصول إدارةتتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة 
 
الوفاء بكافة  إمكانيةالنقدية المستقبلية للتأكد من  النفقاتعن طريق مراقبة  اليوميالتمويل  إدارةيتم - 

 فيالء، ويتواجد البنك للعم إقراضهاعند  عند استحقاقها أو األموال إحاللالمتطلبات ويتضمن ذلك 
   .أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف

 
من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات  التيالتسويق  ةعالي األصولاالحتفاظ بمحفظة من - 

 .التدفقات النقدية في ةغير متوقع
 

  .المصري المركزيمراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك - 
 
  .التركز وبيان استحقاقات القروض إدارة- 

، التاليوالشهر  واألسبوعالتقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم  وإعدادالرقابة  ألغراض
تحليل االستحقاقات  فيوتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات  السيولة إلدارةوهى الفترات الرئيسية 

  .المالية لألصول المتوقعةالتعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت 
ً والخصوم  األصول إدارةوتقوم  ، ومستوى األجلمتوسطة  األصولبمراقبة عدم التطابق بين  أيضا

، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروض
 .المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية

 
 منهج التمويل - 

والخصوم بالبنك بهدف توفير تنوع  األصول بإدارةيتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل 
 .العمالت والمناطق الجغرافية والمصادر والمنتجات واآلجال فيواسع 

 

 المالية وااللتزامات لألصولالقيمة العادلة  -د 
 

 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 0-د 
 المالية التي لم يتم عرض وااللتزامات لألصول لبعض يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة

- :بالقيمة العادلة في ميزانية البنك بعضها
     

      مصري  جنيهبااللف 

      

 03/0/8302 00/08/8302  

      

   العادلةالقيمة  القيمة الدفترية  العادلةالقيمة  القيمة الدفترية  األصول المالية

      تسهيالت للعمالء قروض

  4.131.005 4.131.005 4.789.818 4.789.818 أفراد -

  6.041.310 6.041.310 6.918.436 6.918.436 مؤسسات -

  3.971.173 3.978.870 3.716.898 3.807.954 استثمارات محتفظ بها

      االلتزامات المالية

  509.404 509.404 971.813 971.813 أرصدة مستحقة للبنوك

      ودائع للعمالء

  5.809.174 5.809.174 6.470.034 6.470.034 أفراد -
  09.386.815 09.386.815 09.030.880 09.030.880 مؤسسات -
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إدارة رأس المالـه   -
حقوق الملكية الظاهرة  إلى باإلضافةيشمل عناصر أخرى  الذيرأس المال،  إدارةتتمثل أهداف البنك عند 

  -:يليفيما  مركز الماليبال
 
  .جمهورية مصر العربية فيااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال - 
 
 واألطرافتوليد عائد للمساهمين  فيحماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار - 

  .تتعامل مع البنك التي األخرى
 
   .النشاط فيالحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو - 

 
 المركزيالبنك )لمتطلبات الجهة الرقابية  ا  كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقيتم مراجعة 

 إرشاداتالبنك، من خالل نماذج تعتمد على  إدارةبواسطة  ا  يومي( جمهورية مصر العربية في المصري
على  المصري المركزيلدى البنك  وإيداعهالجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة 

  .سنويربع  أساس
 

 -:يليأن يقوم البنك بما  المصري المركزيويطلب البنك 
  
 .أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع ا  مليون جنيه حد 055االحتفاظ بمبلغ - 
 
وبين  (بسط المعيار)بين عناصر القاعدة الراسمالية % 11.870الحفاظ على نسبة حدها االدنى - 

 وذلك لمقابلة مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل ( مقام النسبة )االصول الخطرة المرجحة بأوزان 
 

ويتم االقرار عن البنك كمجموعة واحدة تشمل البنك بكافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات 
من حقوق المساهمين أو أى % 05المالية االخرى التي يملك فيها البنك او اطرافه المرتبطة نسبة تزيد عن 

 نسبة تمكنه من السيطرة 
 

  -:التاليتينويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين 
 

 : األولىالشريحة 
 ألسهمبعد خصم القيمة الدفترية )ويتكون من رأس المال المدفوع  : األساسي المستمررأس المال 

المخاطر البنكية  احتياطيفيما عدا  األرباحالناتجة عن توزيع  المحتجزة واالحتياطيات واألرباح( الخزينة
  .العام، ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة

ةيتكون من االرباح والخسائر المرحلية وحقوق االقلية والفرق بين القيمة االسمية : رأس المال االضافي
 والحالية للقرض المساند 

 
 :الثانيةالشريحة 

االحتياطي الخاص وأحتياطي فروق ترجمة العمالت االجنبية وأحتياطي )من كل من % 50ويدرج بها  
والقرض المساند ومخصص خسائر االضمحالل ( القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع 

اجمالي المخاطر من %  12,0للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة فيما اليزيد عن 
 .االئتمانية لالصول وااللتزامات العرضية المرجحة باوزان المخاطر عند تطبيق االسلوب المعياري 

 
اال يقل راس المال االساسي المستمر بعد بسط معيار كفاية رأس المال، يراعى  إجماليوعند حساب 

اال يقل اجمالي الشريحة االولى من اجمالي مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل و% 520االستبعادات عن 
في % 820من اجمالي مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل وتتصاعد تدريجيا الى أن تصل % 72,0عن 

 من الشريحة االولى % 05المساندة عن ( الوديعة ) واال يزيد القروض  512,بداية عام 
 

 التاليالماضيتين، ويلخص الجدول وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية خالل السنتين 
  .518,يونيو  05  فيونسب معيار كفاية رأس المال  الشريحة االولى والثانية مكونات رأس المال




















































