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مؤشرات السالمة المالية للبنوك ( بخالف البنك المركزى المصرى ) 

December 2019September 2019June 2019March 2019December 2018September 2018FYE * 2018FYE * 2017FYE * 2016

First: Capital Adequacyأوال : كفاية رأس المال

18.418.116.916.516.216.015.714.714.0Capital Base to Risk weighted assets   القاعدة الرأسمالية إلى  األصول المرجحة بأوزان مخاطر 

15.915.514.013.513.213.012.711.711.9Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets (1)   الشريحة األولى من رأس المال إلى  األصول المرجحة بأوزان مخاطر (1)
# 11.711.010.410.39.69.310.49.211.7Common Equity to Risk-Weighted Assetsرأس المال االساسى المستمر الى االصول المرجحة باوزان مخاطر # 

##7.47.26.76.66.46.46.36.34.8Leverage Ratioالرافعة المالية## 
Second: Asset Qualityثانيا : جودة األصول 

4.24.54.24.13.94.44.14.96.0Nonperforming Loans to Total Loans   القروض غير  المنتظمة إلى  إجمالى  القروض 
97.697.497.898.098.098.198.098.399.1Loan Provisions to Nonperforming Loans   مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 

63.364.061.559.958.761.861.663.671.5Loans to Private Sector to Loans to Customers   القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعمالء

  Third: Earningsثالثا : الربحية
** 1.41.41.41.41.51.51.41.52.0Return on Average Assets   العائد على متوسط  األصول**

** 19.219.219.219.221.521.519.221.530.9Return on Average Equity   العائد على متوسط حقوق الملكية**
** 3.03.03.03.03.93.93.03.94.6Net Interest Margin   صافى هامش العائد**

Fourth: Liquidityرابعا :  السيولة

:Liquidity Ratio -  متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك 

Local Currency 20%       45.845.841.943.444.342.240.347.155.4بالعملة المحلية 

Foreign Currencies 25%       74.073.968.665.759.763.167.766.460.2بالعمالت األجنبية

LCR x نسبة تغطية السيولة  - Liquidity Coverage Ratio(LCR)  x

Local Currency       826.7895.7836.5740.1871.0788.3749.0889.0بالعملة المحلية 
Foreign Currencies       206.9237.3227.8178.8162.4185.7238.6252.7بالعمالت األجنبية

NSFR x نسبة صافي التمويل المستقر  - Net Stable Funding Ratio(NSFR) x
243.8240.0247.9220.8218.2218.4220.4214.1Totalعلى المستوى اإلجمالي (عمالت محلية واجنبية معا)

Local Currency       270.6268.3284.4250.5253.4250.5252.0249.2بالعملة المحلية 
Foreign Currencies       172.1169.2172.0160.8153.8159.9164.3163.8بالعمالت األجنبية

20.519.216.615.816.212.814.215.920.8Securities+ to Assets  األوراق المالية +  إلى األصول

72.371.372.669.370.268.874.972.679.6Deposits to Assets  الودائع إلى األصول

Loans to Deposits  القروض إلى الودائع 

Total       44.844.146.547.547.845.846.246.047.0إجمالـــــــى

Local Currency       39.238.940.140.139.339.039.939.439.9بالعملة المحلية 

Foreign Currencies       71.467.071.073.776.769.067.562.564.6بالعمالت األجنبية

 ××2.93.50.4Net open position in foreign currencies to Capital Baseصافي المراكز المفتوحة للعمالت األجنبية الي القاعدة الراسمالية ××

ة) ة مدققة( تتضمن فروع البنك الخارج سم للبنوك االخرى -قوائم مال ه لبنوك القطاع  العام  و 31 د ت  30 يون ة ت * السنة المال

 ** As per latest Fiscal Year End 2019

 +  Excluding EgyptianT-bills.

 ××  Total net open (short or long) positions for all currencies (foreign or domestic) shouldn't exceed 20% of the capital base. ة. ة٢٠ % من القاعدة الرأسمال س ة  ز العمالت االجن مة إجما الفائض أو العجز  مرا جب أال تجاوز ق  ××

Banking Sector : Financial Soundness Indicators

ة معتمدة 2019 ** وفقا للموقف  أخر سنة مال

السنة المالية * 2016

 * Fiscal Year ends 30 June for Public Sector Banks, 31 December for the rest of the banks -  Audited Financial Statements  (includes Foreign Branches)

  #  Common Equity including Conservation buffer should not be less than 5.125% in 2016.   5.75%, 6.375, and 7% in 2017, 2018 & 2019 respectively.



ب. ت ة عن  5.125%  لعام 2016 ، وعن  5.75%، 6.375% و 7% ألعوام  2017، 2018 و 2019ع ال ه الدعامة التحوط قل رأس المال االسا المستمر مضافا إل جب اال   #

السنة المالية * 2018

(%) Indicators

x   Both percentages are mandatory on quarterly basis as follows:
-LCR for per local currency and foreign currencies 90%, 100% for years 2018 & 2019 respectivley.
-NSFR equal to at least 100% for all currencies (local currency and foreign currencies) and for per local currency & foreign currencies. 

##The percentage is with a lower margin stated by 3%.

شمل أذون الخزانة.   +  ال 

ــع ع النحو التا :  ة ال ت  نها س ال ام  x  يتم االل
ب لعا 2018 و 2019  ت ة ع حدة 90%، 100% ع ال ة والعمالت االجن ل من العملة المحل ة السيولة ل ة تغط س  -

ة ع حده ة والعمالت األجن ل من العملة المحل ة معا) ول ة وعمالت أجن افة العمالت( عملة محل حد اد 100% ع المستوى االجما ل ل المستقر  ة صا التم س  -

حد اد مقرر 3 % ة  س ## ال

ب. ت ة عن 6.625%  لعام 2016 ، وعن  7.25%  ، 7.875 %، 8.5 %ألعوام 2018،2017 و 2019 ع ال حة االو مضافا إليها الدعامة التحوط قل اجما ال جب اال   (1) (1)  The Going concern capital including conservation buffer should not be less than  6.625% in 2016, 7.25%, 7.875%, and 8.5% in 2017,  2018 & 2019 respectively.

يونيو 2019ديسمبر 2019 السنة المالية * 2017سبتمبر 2018سبتمبر 2019 ديسمبر 2018 مارس 2019


