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لماذا تم إعداد مرشد جديد لمؤشرات السالمة المالية؟

:األزمة المالية العالمية

االعتراف بالحاجة إلى تحسين أدواتنا لرصد مواطن الضعف المالية الكلية

:إصالحات في المعايير التنظيمية والمحاسبية إجراءأدت األزمة إلى 

 اتفاقية بازل الثالثة(التنظيم (

 9رقم  الدولي إلعداد التقارير الماليةالمعيار(المحاسبة(

واالعتراف بالحاجة إلى

وقعة وغير مؤشرات لتحسين قياس الهوامش الوقائية التي تحتفظ بها جهات تلقي الودائع لمواجهة الخسائر المت
المتوقعة

 صيرفة الظل(وضع مؤشرات جديدة للسالمة المالية للشركات المالية األخرى(

تقوية مؤشرات السالمة المالية للشركات غير المالية وقطاع األسر المعيشية
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)تابع(لماذا تم إعداد مرشد جديد لمؤشرات السالمة المالية؟ 

.مراقبة المخاطر المالية تمثل أولوية> =) DGI(مبادرة مجموعة العشرين المعنية بثغرات البيانات

التوصية الثانية:

دعت إلى مراجعة قائمة مؤشرات السالمة المالية

التوصية الثالثة:

 دعت صندوق النقد الدولي إلى دراسة مقاييس التركز والتوزيع)CDMs ( لمجموعة مختارة من
مؤشرات السالمة المالية

).FSIs Guide 2019( 2019، تم نشر المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية لعام 2019وأخيرا، في ديسمبر 
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عبر اإلنترنت جدول أعمال حلقة النقاش

الدافع وراء تحديث المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

مقاييس التركز والتوزيع

مؤشرات السالمة المالية للقطاعات األخرى

التحول إلى استخدام استمارات اإلبالغ الجديدة
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية

بعدقبل

اأساسي امؤشر DTs(12(جهات تلقي الودائع 
اإضافي امؤشر 13

اأساسي امؤشر 17
اإضافي امؤشر 12

مؤشران إضافيانمؤشران إضافيان)OFCs(الشركات المالية األخرى 

مؤشران إضافيان)MMFs(صناديق سوق المال •

مؤشرات إضافية ICs(4(شركات التأمين •

مؤشران إضافيان)PFs(صناديق التقاعد •

مؤشرات إضافية 7مؤشرات إضافية NFCs(5(الشركات غير المالية 

مؤشرات إضافية 3مؤشران إضافيان)HH(قطاع األسر المعيشية 

واحد مؤشر أساسيمؤشرات إضافية 4أسواق العقارات
مؤشرات إضافية 3

مؤشران إضافيانسيولة السوق

اأساسي امؤشر 12المجموع
اإضافي امؤشر 28

اأساسي امؤشر 18
اإضافي امؤشر 35
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مؤشرات السالمة المالية األساسية لجهات تلقي الودائع

أربعة مؤشرات جديدة

 نسبة األسهم العادية ضمن رأس المال األساسي)CET1 (إلى األصول المرجحة بالمخاطر
نسبة المخصصات إلى القروض المتعثرة

نسبة تغطية السيولة
نسبة صافي التمويل المستقر

تم نقل مؤشر واحد من مجموعة مؤشرات السالمة اإلضافية إلى مجموعة مؤشرات السالمة األساسية

 نسبة رأس المال األساسي إلى األصول وأصبحأعيدت تسميته (رأس المال إلى األصول نسبة(

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
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مؤشرات السالمة المالية اإلضافية لجهات تلقي الودائع

مؤشر إضافي واحد

نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص

إيقاف العمل بمؤشر واحد

نسبة المركز الصافي المفتوح في حصص الملكية إلى رأس المال

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
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نظرة متفحصة
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
*كشف الدخل والمصروفات

الدخل من الفائدة -1
1

إجمالي الدخل من الفائدة) 1(  

ناقص مخصصات الفوائد المستحقة على األصول المتعثرة) 2(  

مصروفات الفائدة -2
1

)2 - 1(= صافي الدخل من الفائدة  -3

الدخل بخالف الفوائد -4

الرسوم والعموالت مستحقة القبض )1(  
1

المكاسب أو الخسائر على األدوات المالية) 2(  

الحصة التناسبية من اإليرادات )3(  

1دخل آخر )4(  

)4+3(= إجمالي الدخل  -5
المصروفات بخالف الفوائد -6
تكاليف العاملين )1(  

مصروفات أخرى) 2(  

)الصافية(المخصصات  -7

مخصصات خسائر القروض )1(  

مخصصات األصول المالية األخرى) 2(  

))7+  6( – 5) (= قبل الضرائب(صافي الدخل  -8

ضريبة الدخل -9

)9 – 8(= صافي الدخل بعد الضريبة  -10

بعد خصم الضريبة) الخسارة(الدخل الشامل اآلخر  -11
األرباح الموزعة مستحقة الدفع -12
)12–10(= اإليرادات المحتجزة  -13

البنود االستثنائية

.حتى نهاية فترة اإلبالغ الميالديةيتم إبالغ بيانات كشف الدخل والمصروفات من بداية السنة * 
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
الميزانية العمومية

)31+  23=  16+  15(= مجموع األصول   -14
األصول غير المالية -15
)22إلى  17من (= األصول المالية  -16
1العملة والودائع  -17

))2( 18 -) 1(18) (= بعد المخصصات المحددة(القروض   -18
القروض جماليإ )1(   

1

2
   (1)-(1)  القروض بين البنوك

مقيمة   )1(-)1(-)1(   

غير مقيمة) 2(-)1(-)1(   

القروض بخالف ما بين البنوك  )2(-)1(   

البنك المركزي) 1(-)2(-)1(   

الحكومة العامة  )2(-)2(-)1(   

الشركات المالية األخرى  )3(-)2(-)1(   

الشركات غير المالية  )4(-)2(-)1(   

القطاعات المحلية األخرى) 5(-)2(-)1(   

غير المقيمين) 6(-)2(-)1(   

3المخصصات المحددة )2(   

1سندات الدين  -19

حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار -20

1المشتقات المالية  -21

1األصول المالية األخرى -22

)30+  29+  28(= الخصوم  -23

العملة والودائع -24

ودائع العمالء )1(   
2الودائع بين البنوك )2(   

مقيمة   )1(-)2(   

غير مقيمة  )2(-)2(   

عملة وودائع أخرى )3(   

القروض  -25
سندات الدين -26
خصوم أخرى -27
)27إلى  24من (= الدين  -28
المشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين -29
المخصصات العامة وغيرها  -30
رأس المال واالحتياطيات -31
)14=  31+  23(= مجموع الميزانية العمومية   -32
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
سالسل بنود التذكرة 
:سالسل أخرى الزمة لحساب مؤشرات السالمة المالية 

سالسل بيانات من مصادر رقابية 
4رأس المال األساسي ناقص االستقطاعات الرقابية المقابلة  -33

ة األسهم العادية ضمن رأس المال األساسي ناقص االستقطاعات الرقابي  -34
4المقابلة

4ةرأس المال األساسي اإلضافي ناقص االستقطاعات الرقابية المقابل  -35

4المقابلة رأس المال المساند ناقص االستقطاعات الرقابية  -63

شريحة رأس المال الثالثة -37

5استقطاعات رقابية أخرى  -38

)38 - 37+  36+  33(= مجموع رأس المال التنظيمي   -39
األصول المرجحة بالمخاطر -40
ثةقياس مجموع االنكشافات على النحو المحدد في اتفاقية بازل الثال  -41
األصول السائلة عالية الجودة -42
ا التاليةمجموع التدفقات النقدية الخارجة الصافية على مدى الثالثين يوم  -43
المبلغ المتاح من التمويل المستقر  -44
المبلغ الالزم من التمويل المستقر  -45
االنكشافات الكبيرة  -46

سالسل تتيح مزيدا من التحليل للميزانية العمومية 
األصول السائلة  -47
الخصوم قصيرة األجل -48
القروض المتعثرة -49
قروض العقارات السكنية  -50
قروض العقارات التجارية  -51

6التوزيع الجغرافي للقروض  -52

االقتصاد المحلي  )1(  

االقتصادات المتقدمة ) 2(  
  اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية) 3(  

آسيا الصاعدة والنامية ) 1(-)3( 
الصاعدة والنامية  أوروبا) 2(-)3( 

أمريكا الالتينية والكاريبي) 3(-)3(  

الشرق األوسط وآسيا الوسطى) 4(-)3(  

إفريقيا جنوب الصحراء) 5(-)3(  

قروض بالنقد األجنبي -53

خصوم بالنقد األجنبي -54
لميزانية العموميةالمركز الصافي المفتوح بالنقد األجنبي بالنسبة للبنود المدرجة في ا -55
مجموع المركز الصافي المفتوح بالنقد األجنبي -56

االئتمان المقدم للقطاع الخاص  -57
تركز القروض حسب النشاط االقتصادي  -58
أسعار الفائدة المرجعية على القروض  -59
أسعار الفائدة المرجعية على الودائع  -60
أعلى سعر فائدة سائد بين البنوك  -61
أدنى سعر فائدة سائد بين البنوك  -62

عائد ل والالعائد على األصو: سالسل البيانات الالزمة إلعداد مؤشرات السالمة المالية 
على أسهم رأس المال 

  الضرائب محسوبا على أساس سنوي قبلصافي الدخل  -63

  صافي الدخل بعد الضرائب محسوبا على أساس سنوي -64

متوسط مجموع األصول -65

س المال واالحتياطياتأمتوسط ر -66
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
كفاية رأس المال

مقياس لقوة المؤسسات المالية من حيث القدرة على تحمل الصدمات التي تصيب ميزانياتها العمومية : القيمة التحليلية

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*

بازل

ى نسبة رأس المال التنظيمي إل
األصول المرجحة بالمخاطر

نسبة رأس المال األساسي إلى 
األصول المرجحة بالمخاطر

نسبة األسهم العادية ضمن 
رأس المال األساسي إلى 
*األصول المرجحة بالمخاطر

 نسبة رأس المال األساسي إلى
مجموع األصول

أخرى

القروض المتعثرة بعد القروض المتعثرة بعد 
خصم المخصصات كنسبة 

من رأس المال

حجم الرفع المالي والقدرة على 
استيعاب الخسائر

ب قدرة األسهم العادية على استيعا
الخسائر

 على التنظيمي المال رأس قدرة
المتعثرة القروض خسائر تحمل

 التنظيمي المال رأس قدرة تقيس
الخسائر تحمل على

 األساسي المال رأس قدرة تقيس
الخسائر تحمل على
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
مجموعة المؤشرات األساسية: كفاية رأس المال

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة 
2006المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية 
2019لعام 

لم يتغير: البسط•نسبة رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة بالمخاطرطرنسبة رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة بالمخا
لم يتغير: المقام•

حة نسبة رأس المال األساسي التنظيمي إلى األصول المرج
بالمخاطر

لم يتغير: البسط•اطرنسبة رأس المال األساسي التنظيمي إلى األصول المرجحة بالمخ
لم يتغير: المقام•

حة نسبة األسهم العادية ضمن رأس المال األساسي إلى األصول المرج
*بالمخاطر

نسبة األسهم العادية ضمن رأس المال األساسي : البسط•
األصول المرجحة بالمخاطر: المقام•

رأس المال األساسي: البسط•نسبة رأس المال األساسي إلى األصولنسبة رأس المال إلى األصول
ازل مجموع األصول أو مقاييس االنكشافات التي استحدثتها اتفاقية ب: المقام•

الثالثة

أس القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات كنسبة من ر
المال

)ةتُعرف بأنها مخصصات القروض المتعثر(المخصصات المحددة : البسط•القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات كنسبة من رأس المال
مجموع راس المال التنظيمي: المقام•
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

2019اللون األخضر يشير إلى االختيار المحدد للمقام في المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية لعام   

كفاية رأس المال

رأس المال األساسي، 
36

مجموع رأس المال 
13التنظيمي، 

رأس المال 
67واالحتياطيات، 

نسبة رأس المال إلى األصول

رأس المال األساسي، 
10

مجموع رأس المال 
47التنظيمي، 

رأس المال 
51واالحتياطيات، 

الالقروض المتعثرة بعد خصم المخصصات كنسبة من رأس الم

الرقم يشير إلى عدد البلدان
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
جودة األصول

تلقي الودائع والناشئة عن تراجع جودة األصولمقياس للمخاطر التي تهدد مالءة جهات: القيمة التحليلية

مجموعة المؤشرات 
األساسية

ة من القروض المتعثرة كنسب
مجموع القروض اإلجمالية

نسبة المخصصات إلى 
*القروض المتعثرة

اط تركز القروض حسب النش
*االقتصادي

مجموعة المؤشرات 
اإلضافية

 الالم رأس إلى الكبيرة االنكشافات نسبة 
األساسي

 مجموع إلى للقروض الجغرافي التوزيع نسبة 
القروض

 الخصوم في/نسبة إجمالي مراكز األصول
يميالمشتقات المالية إلى رأس المال التنظ

 لىإ األجنبي بالنقد المقومة القروض نسبة 
القروض مجموع

 ىإل األجنبي بالنقد المقومة الخصوم نسبة 
الخصوم مجموع

*نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص

ات تقيس مدى تغطية المخصص
للقروض المتعثرة

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*

 مقابلةال األطراف تخلف تأثير تقيس
لالما رأس على السداد عن الكبيرة

 نع الناشئة االئتمان مخاطر تقيس
الحدود عبر القروض

 تقيس مدى تركز المخاطر في
ةأكبر ثالثة قطاعات اقتصادي

ن تقيس تأثير المخاطر الناشئة ع
لعمليات المشتقات على رأس  الما

ن تقيس مخاطر االئتمان الناشئة ع
القروض المقومة بالنقد األجنبي

ئتماناال نمو يقيس استشرافي مؤشر

تقيس جودة األصول في حافظة 
القروض

بالنقد  تقيس األهمية النسبية للتمويل
األجنبي إلى مجموع الخصوم
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
مجموعة المؤشرات األساسية: جودة األصول

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2019السالمة المالية لعام 

الرئيسية التغيرات

 القروض المتعثرة كنسبة من مجموع القروض
اإلجمالية

القروض المتعثرة كنسبة من مجموع القروض 
اإلجمالية

لم يتغير: البسط•
لم يتغير: المقام•

)تُعرف بأنها مخصصات القروض المتعثرة(المخصصات المحددة : البسط•*نسبة المخصصات إلى القروض المتعثرة
القروض المتعثرة: المقام•

محل المؤشر السابق" تركز القروض حسب النشاط االقتصادي"تم إحالل مؤشر السالمة المالية •*تركز القروض حسب النشاط االقتصاديالتوزيع القطاعي للقروض
لموحد لجميع القروض المقدمة ألكبر ثالثة قطاعات اقتصادية استنادا إلى التصنيف الدولي الصناعي ا: البسط•

)  ISIC(األنشطة االقتصادية الصادر عن األمم المتحدة 
القروض اإلجمالية المقدمة للشركات غير المالية: المقام•

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*



19صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
مجموعة المؤشرات اإلضافية: جودة األصول

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2019السالمة المالية لعام 

الرئيسية التغيرات

م قيمة بعد خص -جميع االنكشافات االئتمانية لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة : البسط•نسبة االنكشافات الكبيرة إلى رأس المالنسبة االنكشافات الكبيرة إلى رأس المال
وفقا للتعريف الوارد في إطار (من رأس المال األساسي % 10التي تتجاوز  -أدوات تخفيف مخاطر االئتمان 

  )لجنة بازل للرقابة المصرفية
رأس المال األساسي: المقام•

  )2019عدد أكتوبر (تصنيف البلدان الوارد في تقرير آفاق االقتصاد العالمي : البسط•التوزيع الجغرافي للقروضالتوزيع الجغرافي للقروض
لم يتغير: المقام•

ية إلى نسبة إجمالي مراكز األصول في المشتقات المال
رأس المال

ة إلى نسبة إجمالي مراكز األصول في المشتقات المالي
رأس المال

لم يتغير: البسط•
مجموع رأس المال التنظيمي: المقام•

ية إلى نسبة إجمالي مراكز الخصوم في المشتقات المال
رأس المال

ية إلى نسبة إجمالي مراكز الخصوم في المشتقات المال
رأس المال

لم يتغير: البسط•
مجموع رأس المال التنظيمي: المقام•

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*



20صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
مجموعة المؤشرات اإلضافية: جودة األصول

 المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة
2006المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة 
2019المالية لعام 

الرئيسية التغيرات

 عمجمو إلى األجنبي بالنقد المقومة القروض نسبة
القروض

 مجموع إلى األجنبي بالنقد المقومة القروض نسبة
القروض

لم يتغير: البسط•
لم يتغير: المقام•

 عمجمو إلى األجنبي بالنقد المقومة الخصوم نسبة
الخصوم

 مجموع إلى األجنبي بالنقد المقومة الخصوم نسبة
الخصوم

لم يتغير: البسط•
لم يتغير: المقام•

طاع إجمالي القروض المقدمة من جهات تلقي الودائع إلى الق يشمل للقطاع الخاصالممنوح االئتمان •*نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص
في  الخاص غير المالي، زائد سندات الدين التي تصدرها الشركات الخاصة غير المالية والموجودة

خاص من ويتألف القطاع ال. وينبغي إعداد البيانات على أساس موحد محليا. حيازة جهات تلقي الودائع
تخدم  األسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التيقطاع الشركات الخاصة غير المالية، و

.األسر المعيشية

شهرا 12يُحسب على أساس النمو في االئتمان الممنوح للقطاع الخاص خالل •

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*



21صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
1

4

8 7
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لكبيرة إلى رأس المال  نسبة االنكشافات ا نسبة إجمالي مركز األصول في المشتقات 
لية إلى رأس المال لما ا

نسبة إجمالي مركز األصول في المشتقات 
لية إلى رأس المال لما ا

رأس المال األساسي  مجموع رأس المال التنظيمي  رأس المال واالحتياطيات  رأس المال واالحتياطيات بالمقياس الضيق 

2019يشير السهم األخضر إلى االختيار المحدد للمقام في المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية لعام 

جودة األصول



22صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
اإليرادات والربحية

تلقي الودائع وتنشأ عن تراجع جودة األصولمقياس للمخاطر التي تهدد مالءة جهات: القيمة التحليلية

مجموعة المؤشرات 
األساسية

العائد على األصول

العائد على أسهم رأس المال

نسبة هامش الفائدة إلى 
إجمالي الدخل

 نسبة المصروفات بخالف
الفائدة إلى إجمالي الدخل

مجموعة المؤشرات 
اإلضافية

نسبة دخل التداول إلى مجموع 
الدخل

نسبة نفقات العاملين إلى 
المصروفات بخالف الفوائد

ية الفرق بين أسعار الفائدة المرجع
على القروض والودائع

 الفرق بين الحد األقصى والحد األدنى 
لسعر الفائدة بين البنوك

صوليقيس الكفاءة في استخدام األ

ماليقيس الكفاءة في استخدام رأس ال

تقيس مدى االعتماد على 
نشاط متعلق بالسوق

تقيس كفاءة نشاط التشغيل

الوساطة أنشطة هامش يقيس  من الدخل صافي نسبة تقيس
الدخل إجمالي في الفائدة

 اتالمصروف نسبة تقيس
الدخل إجمالي في اإلدارية

يقيس المخاطر 
 المتصورة من اإلقراض

ئعبين جهات تلقي الودا



23صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

مجموعة المؤشرات األساسية: اإليرادات والربحية

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد 
ة مؤشرات السالمة المالي

2019لعام 

الرئيسية التغيرات

تم اإللغاء التدريجي إلبالغ بيانات البنود االستثنائية في كشف الدخل والمصروفات•العائد على األصولالعائد على األصول
  الضرائب محسوبا على أساس سنوي قبل الربحصافي : البسط•
)لم يتغير( متوسط مجموع األصول: المقام•

  الضرائب محسوبا على أساس سنوي بعد الربحصافي : البسط•العائد على أسهم رأس المالالعائد على أسهم رأس المال
متوسط رأس المال واالحتياطيات: المقام•

لم يتغير: البسط•خلالد إجمالي إلى الفائدة هامش نسبةالدخل إجمالي إلى الفائدة هامش نسبة
  )إن وجدت(يتضمن األرباح االستثنائية : المقام•

 إلى الفائدة بخالف المصروفات نسبة
الدخل إجمالي

 إلى ةالفائد بخالف المصروفات نسبة
الدخل إجمالي

)إن وجدت(يتضمن الخسائر االستثنائية : البسط•
  )إن وجدت(يتضمن األرباح االستثنائية : المقام•



24صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
مجموعة المؤشرات اإلضافية: اإليرادات والربحية

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2019السالمة المالية لعام 

الرئيسية التغيرات

لم يتغير: البسط•نسبة دخل التداول إلى مجموع الدخلنسبة دخل التداول إلى مجموع الدخل
 )إن وجدت(يتضمن األرباح االستثنائية : المقام•

لم يتغير: البسط•الفوائد نسبة نفقات العاملين إلى المصروفات بخالفوائدنسبة نفقات العاملين إلى المصروفات بخالف الف
)إن وجدت(يتضمن الخسائر االستثنائية : المقام•

الفرق بين أسعار الفائدة المرجعية على القروض الفرق بين أسعار الفائدة المرجعية على القروض والودائع
والودائع

لم يتغير•
يجب إبالغ بيانات البسط والمقام •

 بين ةالفائد لسعر األدنى والحد األقصى الحد بين الفرق
البنوك

 لفائدةا لسعر األدنى والحد األقصى الحد بين الفرق
البنوك بين

لم يتغير•
يجب إبالغ بيانات البسط والمقام •



25صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
اإليرادات والربحية

  2019 لعام المالية السالمة مؤشرات إعداد إلى المرشد مع يتسق األخضر اللون

78

27

17

على أساس تراكمي  فترة اإلبالغ  أخرى 

كشف الدخل والمصروفات



26صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

السيولة

.مقياس لقدرة جهات تلقي الودائع على الوفاء بالطلب المتوقع وغير المتوقع على النقدية: القيمة التحليلية

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*

مجموعة المؤشرات 
األساسية

ة نسبة األصول السائل
إلى مجموع األصول

إلى  نسبة األصول السائلة
الخصوم قصيرة األجل

نسبة تغطية : بازل
*السيولة

نسبة صافي : بازل
*التمويل المستقر

مجموعة المؤشرات 
اإلضافية

 عمجمو إلى العمالء ودائع نسبة 
 القروض بخالف( القروض

)البنوك بين فيما

ة تقيس األصول المالية المتاح
ةللوفاء بالطلب على النقدي

ين تقيس فجوة السيولة ب
األصول والخصوم

 تقيس استخدام التمويل
في اإلقراض" المستقر"

 فقاتالتد تحمل على القدرة تقيس
 30 ةلمد الصافية الخارجة النقدية

  يوما

ل تقيس النسبة بين مقدار التموي
المستقر ومقدار التمويل الالزم



27صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
مجموعة المؤشرات األساسية: السيولة

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2019السالمة المالية لعام 

الرئيسية التغيرات

 لكل األصول مجموع إلى السائلة األصول نسبةنسبة األصول السائلة إلى مجموع األصول
الودائع تلقي جهات

ال  2019 المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة األساسية لعام( مقياس لألصول السائلة بالمفهوم الواسع: البسط•
)األساسية وبالمفهوم الواسعيميز بين مقاييس السيولة 

لم يتغير: المقام•

 جلاأل قصيرة الخصوم إلى السائلة األصول نسبةة األجلنسبة األصول السائلة إلى الخصوم قصير
الودائع تلقي جهات لكل

ال  2019 المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة األساسية لعام( مقياس لألصول السائلة بالمفهوم الواسع: البسط•
)األساسية وبالمفهوم الواسعيميز بين مقاييس السيولة 

.يوما 90جميع الخصوم التي ال يتجاوز أجل استحقاقها : المقام•

مؤشر جديد لجهات تلقي الودائع بموجب اتفاقية بازل الثالثة•*السيولة تغطية نسبة

)HQLA( األصول السائلة عالية الجودة: البسط•

صافي التدفقات النقدية الخارجة : المقام•

مؤشر جديد لجهات تلقي الودائع بموجب اتفاقية بازل الثالثة•*نسبة صافي التمويل المستقر

  المقدار المتاح من التمويل المستقر: البسط•

 المقدار المتاح من التمويل الالزم: المقام•



28صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع
مجموعة المؤشرات اإلضافية: السيولة

يةالمال للسالمة جديد مؤشر*

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2019السالمة المالية لعام 

الرئيسية التغيرات

  القروض مجموع إلى العمالء ودائع نسبة
)البنوك بين فيما القروض بخالف(

 بخالف( القروض مجموع إلى العمالء ودائع نسبة
)البنوك بين فيما القروض

 كزية،المر والحكومات المالية، الشركات ودائع عدا ما المقيمين، وغير المقيمين ودائع كل يتضمن :البسط•
)المقيمة وغير المقيمة( المركزية والبنوك

لم يتغير: المقام•



29صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

السيولة

 2019اللون األخضر يشير إلى االختيار المحدد للمقام في المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية لعام 

79 76

43
43

1
1

LIQUID ASSETS/TOTAL ASSETS LIQUID ASSETS/SHORT TERM 
LIABILITIES

Broad Core Unknown



30صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

الحساسية لمخاطر السوق

مقياس االنكشافات لمخاطر السوق : القيمة التحليلية

مجموعة المؤشرات 
األساسية

نسبة المركز الصافي 
ى المفتوح بالنقد األجنبي إل
مجموع رأس المال 

التنظيمي

تقيس مدى التعرض 
لمخاطر النقد األجنبي

13رأس المال األساسي، 

مجموع رأس المال 
56التنظيمي، 

، رأس المال واالحتياطيات
31

ق رأس المال بالمفهوم الضي
1واالحتياطيات 

نسبة المركز الصافي المفتوح بالنقد األجنبي إلى رأس المال

اللون األخضر يشير إلى االختيار المحدد للمقام في المرشد إلى 
 2019إعداد مؤشرات السالمة المالية لعام 

الرقم يشير إلى عدد البلدان



31صندوق النقد الدولي

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

األساسية المؤشرات مجموعة :السوق لمخاطر الحساسية

اإلضافية ةالمالي السالمة مؤشرات مجموعة من المال رأس إلى الملكية حصص في المفتوح الصافي المركز نسبة مؤشر استبعاد تم *

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2019السالمة المالية لعام 

الرئيسية التغيرات

 إلى جنبياأل بالنقد المفتوح الصافي المركز نسبة
المال رأس

 إلى ياألجنب بالنقد المفتوح الصافي المركز نسبة
المال رأس

  .)النكشافات داخل وخارج الميزانية العموميةالمنهج المفضل هو استخدام مقياس ل(البسط لم يتغير •

مجموع رأس المال التنظيمي: المقام•



32إدارة اإلحصاءات |صندوق النقد الدولي

عبر اإلنترنت جدول أعمال حلقة النقاش

 الدافع وراء تحديث المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

مقاييس التركز والتوزيع

مؤشرات السالمة المالية للقطاعات األخرى

التحول إلى استخدام استمارات اإلبالغ الجديدة
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من مبادرة ثغرات البيانات 3-التوصية الثانية

اقتصادات موتدع .المالية السالمة مؤشرات إلعداد والتوزيع التركز مقاييس بياناتل المنتظم الجمع إمكانية الدولي النقد صندوق يبحث 
.الدولي النقد صندوق عمل العشرين مجموعة

خلفية

 أكد إمكانية جمع البيانات: 2014مشروع تجريبي في عام

 افية أكدت فائدة المشروع ودعم البلدان لتوفير البيانات، حيث إن التكاليف اإلض: 2017حلقة تطبيقية عن مؤشرات السالمة المالية في عام
ضئيلة

استحدثت المؤسسات المالية أداة إلعداد البيانات، استجابة لطلب البلدان

 رؤى الختيار مؤشرات السالمة المالية  2017في عام  الذي ُعِقدَ  "مجموعة العمل المرجعية المعنية بمؤشرات السالمة الماليةاجتماع "قدم
هات اإلبالغج كل جهة منالمكملة لها، مع التركيز على الحفاظ على سرية بيانات التركز والتوزيع مقاييس بيانات التي سيتم إبالغ 

والتوزيع التركز مقاييس وراء القصة
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:لتقدير درجة التركز، يوصي المرشد باستخدام•

مؤشر هرفندال

:ويوصي المرشد باستخدام. هناك طرق مختلفة لقياس التشتت، بما في ذلك التباين واالنحراف المعياري والُربيعات•

االنحراف المعياري المرجح

الُربيعات المرجحة

االلتواء المرجح

التفرطح المرجح

المؤشرات المقترحة في المرشد: مقاييس التركز والتوزيع
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)كفاية رأس المال(مؤشر المالءة •

نسبة رأس المال األساسي إلى األصول المرجحة بالمخاطر

نسبة القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات المحددة إلى رأس المال

جودة األصول•

نسبة القروض المتعثرة إلى مجموع القروض اإلجمالية

نسبة المخصصات إلى القروض المتعثرة

الربحية•

 العائد على األصول)ROA(

 العائد على أسهم رأس المال)ROE(

الرفع المالي•

نسبة رأس المال األساسي إلى مجموع األصول

مقاييس التركز والتوزيع المكملة لمجموعة مختارة من مؤشرات 
السالمة المالية األساسية لجهات تلقي الودائع
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عبر اإلنترنت جدول أعمال حلقة النقاش

 الدافع وراء تحديث المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية لجهات تلقي الودائع

مقاييس التركز والتوزيع

مؤشرات السالمة المالية للقطاعات األخرى

التحول إلى استخدام استمارات اإلبالغ الجديدة
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نسبة أصول الشركات المالية األخرى إلى مجموع أصول النظام المالي

شركات التأمين ) 2(، و) MMFs(صناديق سوق المال) 1: (يتم إنتاج هذا المؤشر لقطاع الشركات المالية األخرى ككل ولكل قطاع فرعي محدد
)ICs(و ،)(صناديق التقاعد ) 3PFs.(

نسبة أصول الشركات المالية األخرى إلى إجمالي الناتج المحلي

شركات التأمين ) 2(، و) MMFs(صناديق سوق المال) 1: (يتم إنتاج هذا المؤشر لقطاع الشركات المالية األخرى ككل ولكل قطاع فرعي محدد
)ICs(و ،)(صناديق التقاعد ) 3PFs(

عدد أكبر من مؤشرات السالمة المالية للشركات المالية األخرى
مؤشران جديدان،: صناديق سوق المال

مؤشرات جديدة 4: شركات التأمين

مؤشران جديدان: صناديق التقاعد

امةنظرة ع: مؤشرات السالمة المالية اإلضافية للشركات المالية األخرى
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التوزيع القطاعي لالستثمارات

علومات عن يشير إلى أنماط المخاطر المرتبطة باستثمارات صناديق سوق المال من خالل تحديد مختلف أنواع المدينين، ويوفر م
وجهات تلقي  درجة انكشاف هؤالء المدينين لصناديق سوق المال كمصدر للتمويل، ويرصد الروابط المالية بين صناديق سوق المال

.   الودائع

العائدات  عالوة على ذلك، فإن التغيرات في التوزيع القطاعي سترصد أيضا إعادة توزيع أصول صناديق سوق المال على أساس
.أو المخاطر المتصورة/و

توزيع االستثمارات حسب آجال االستحقاق

يوما إلى  31يوما، ومن  30من يوم واحد إلى : يهدف إلى تقييم مستوى السيولة من خالل مراقبة آجال االستحقاق التالية لألصول
يوما  90يوما، وأكثر من  90

يق صناد: مؤشرات السالمة المالية اإلضافية للشركات المالية األخرى
سوق المال
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:ستتم إضافة المؤشرات الجديدة التالية لشركات التأمين ضمن مؤشرات السالمة المالية اإلضافية

 نسبة أسهم رأس مال المساهمين إلى األصول المستثمرة

ن على الحياة التأميويتم إعدادها لكل من . تقيس مستوى رأس المال المتاح لتغطية الخسائر الفعلية أو المحتملة من استثمارات شركات التأمين
.والتأمين على غير الحياة بصفة مستقلة

 التأمين على غير الحياة فقط(النسبة المجمعة(

لتغطية مقسوما على تقيس ربحية سنة معينة من التعهد بتغطية التأمين، ويتم حسابها كحاصل جمع صافي الخسائر المتحملة ومصروفات التعهد با
ون هذه النسبة أقل من وبالنسبة لشركات التأمين على غير الحياة العاملة في سوق تتمتع بسالمة أوضاعها، ينبغي أن تك. صافي األقساط المكتسبة

100%.

 التأمين على الحياة(على األصول والعائد  )التأمين على الحياة وعلى غير الحياة(العائد على أسهم رأس المال(:

لمشكالت المالءة نمبكرا نمؤشرا،

 مالها،مدى كفاءة شركات التأمين في استخدام رأسالعائد على أسهم رأس المال يقيس

العائد على األصول يقيس مدى كفاءة شركات التأمين في استخدام أصولها.

شركات التأمين: مؤشرات السالمة المالية اإلضافية للشركات المالية األخرى
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:ستتم إضافة المؤشران الجديدان التاليان لصناديق التقاعد ضمن مؤشرات السالمة المالية اإلضافية

نسبة األصول السائلة إلى مدفوعات التقاعد المتوقعة في السنة التالية

الغرض من مؤشر السيولة هذا هو تقدير مدى كفاية األصول السائلة لتغطية مدفوعات التقاعد المستقبلية.

العائد على األصول

الغرض من مؤشر اإليرادات والربحية هذا هو قياس مدى كفاءة صناديق التقاعد في استخدام أصولها .

قاعدصناديق الت: مؤشرات السالمة المالية اإلضافية للشركات المالية األخرى
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المؤشرات الحالية

نسبة الدين إلى أسهم رأس المال
العائد على أسهم رأس المال
نسبة األرباح إلى مصروفات الفائدة وأصل الدين

المؤشرات التي تمت إضافتها

نسبة الدين الخارجي إلى أسهم رأس المال

نسبة الدين بالنقد األجنبي إلى أسهم رأس المال

نسبة مجموع دين الشركات غير المالية إلى إجمالي الناتج المحلي

نسبة األرباح إلى مصروفات الفائدة

المؤشرات التي تم استبعادها

نسبة االنكشاف الصافي لمخاطر النقد األجنبي إلى أسهم رأس المال

عدد دعاوى اإلفالس التي تم رفعها

مؤشرات السالمة المالية اإلضافية للشركات غير المالية
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األساس المنطقي:

قطاع األسر المعيشية هو قطاع مقابل رئيسي آخر في القطاع المالي.

المؤشر الذي تمت إضافته

إجمالي الدخل المتاح نسبة دين األسر المعيشية إلى

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة 
2006المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية 
2019لعام 

الرئيسية التغيرات

لم تتغير•المحلي الناتج إجمالي إلى المعيشية األسر دين نسبةالمحلي الناتج إجمالي إلى المعيشية األسر دين نسبة

 طاعق في الدخل إلى الدين وأصل الدين خدمة مدفوعات نسبة
المعيشية األسر

لم تتغير•عيشيةالم األسر قطاع في الدخل إلى الدين وأصل الدين خدمة مدفوعات نسبة

مؤشر جديد للسالمة المالية•نسبة دين األسر المعيشية إلى الدخل المتاح لألسر المعيشية

دين األسر المعيشية: البسط•

الدخل المتاح لألسر المعيشية:المقام•

مؤشرات السالمة المالية اإلضافية لقطاع األسر المعيشية
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األساس المنطقي:
المرتبطة  القروضولدعم مراقبة االنكشاف المباشر للمخاطر الناشئة عن . تمثل األصول العقارية عنصرا رئيسيا في ثروة القطاع الخاص

بالعقارات 

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية 
2006لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية 
2019لعام 

التغيرات

تم نقلها إلى قائمة مؤشرات السالمة المالية األساسية•أسعار العقارات السكنيةأسعار العقارات السكنية

لم تتغير•أسعار العقارات التجاريةأسعار العقارات التجارية

لم تتغير•نسبة قروض العقارات السكنية إلى مجموع القروضنسبة قروض العقارات السكنية إلى مجموع القروض

لم تتغير•إلى مجموع القروض التجاريةنسبة قروض العقارات إلى مجموع القروض التجاريةنسبة قروض العقارات 

مؤشرات السالمة المالية ألسواق العقارات
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التغيراتالقائمة المحدثة لمؤشرات السالمة الماليةالقائمة الحالية لمؤشرات السالمة المالية

تم استبعادهق الماليةمتوسط الفرق بين سعري الشراء والبيع في سوق األورا

تم استبعادهةمتوسط نسبة حجم التعامل اليومي في سوق األوراق المالي

:األساس المنطقي

. بوتيرة عالية من المصادر التجارية في معظم البلدانبسهولة متاحة بيانات هذان المؤشران على سيولة السوق 

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية اإلضافية لسيولة السوق
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عبر اإلنترنت جدول أعمال حلقة النقاش

 الدافع وراء تحديث المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية

قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية

مقاييس التركز والتوزيع

مؤشرات السالمة المالية للقطاعات األخرى

التحول إلى استخدام استمارات اإلبالغ الجديدة
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االستمارات الجديدة إلبالغ بيانات مؤشرات السالمة المالية

استمارة اإلبالغ الجديدة 
FS1 

)التغطية المؤسسية(

استمارة اإلبالغ الجديدة 
FS2

الكشوف المالية القطاعية (
)بنود التذكرة+ 

مؤشرات السالمة المالية
استمارة اإلبالغ الجديدة 

FSM 

)البيانات الوصفية(

استمارة اإلبالغ الجديدة 
ز لبيانات مقاييس الترك

والتوزيع لجهات تلقي 
الودائع 

الهدف هو اشتقاق مؤشرات السالمة المالية من الكشوف المالية األساسية لجميع البلدان



 بالغاإل استمارات-الجديدة المالية السالمة مؤشرات تنفيذ سيبدأ -4
)االنتقالية الفترة بداية( 2022 يناير في الوصفية والبيانات الموحدة

 تم إبالغ البلدان بتنفيذ النماذج -1
2021الجديدة في يوليو 

السبيل للمضي قدما

 تم الذي النموذج إلعادة النهائي الموعد -2
 الموعد تمديد تم( 2021 سبتمبر 15 هو اختياره
)2021 عام نهاية حتى النهائي

 عديالتت إجراء فرصة للبلدان ستتاح البدء، تاريخ من أسبوعين قبل -3
ديدةالج اإلبالغ استمارات باستخدام الوصفية وبياناتها بياناتها على

1

2
3

4

اية نه(تنفيذ استمارات جديدة إلبالغ بيانات مؤشرات السالمة المالية 
)2022الفترة االنتقالية في ديسمبر 
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المالحق
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية اإلضافية للشركات المالية األخرى

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة 
2019المالية لعام 

التغيرات الرئيسية

الشركات المالية 
األخرى والقطاعات 

الفرعية

 لأصو مجموع إلى األخرى المالية الشركات أصول نسبة
المالي النظام

 أصول مجموع إلى األخرى المالية الشركات أصول نسبة
الفرعية والقطاعات المالي النظام

لت• ُعّدِ

  :مجموع أصول الشركات المالية األخرى والقطاعات الفرعية: البسط•
صناديق سوق المال، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد 

ديق مجموع أصول النظام المالي يشمل جهات تلقي الودائع، وصنا: المقام•
ية في سوق المال، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، والقطاعات الفرع

أي ما عدا مجموع أصول البنوك (قطاع الشركات المالية األخرى 
)المركزية

 تجالنا إجمالي إلى األخرى المالية الشركات أصول نسبة
المحلي

 أصول مجموع إلى األخرى المالية الشركات أصول نسبة
الفرعية والقطاعات المالي النظام

لت• ُعّدِ

  :مجموع أصول الشركات المالية األخرى والقطاعات الفرعية: البسط•
صناديق سوق المال، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد 

)لم يتغير: (إجمالي الناتج المحلي: المقام•

صناديق سوق المال

مؤشر جديد للسالمة المالية•لالستثمارات القطاعي التوزيع

التوزيع القطاعي لالستثمارات: البسط•

مجموع االستثمارات: المقام•

مؤشر جديد للسالمة المالية•االستحقاق آجال حسب االستثمارات توزيع

آجال استحقاق االستثمارات: البسط•

مجموع االستثمارات: المقام•
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وبعد قبل :األخرى المالية للشركات اإلضافية المالية السالمة مؤشرات

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2006السالمة المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات 
2019السالمة المالية لعام 

التغيرات الرئيسية

التأمينشركات

 مجموع إلى المساهمين مال رأس أسهم نسبة
  المستثمرة األصول

مؤشر جديد للسالمة المالية•
رأس المال واالحتياطيات: البسط•
مجموع األصول المستثمرة: المقام•

مؤشر جديد للسالمة المالية•الحياة غير على للتأمين المجمعة، النسبة
صافي المطالبات ومصروفات التعهد بالتغطية : البسط•
صافي األقساط المكتسبة : المقام•

مؤشر جديد للسالمة المالية•الحياة على للتأمين األصول، على العائد
  الضرائب محسوبا على أساس سنوي قبل الربح: البسط•
  متوسط مجموع األصول: المقام•

 ياةالح على للتأمين ،المال رأس أسهم على العائد
  الحياة غير وعلى

مؤشر جديد للسالمة المالية•
  الضرائب محسوبا على أساس سنوي بعد الربح: البسط•
متوسط رأس المال واالحتياطيات: المقام•
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية اإلضافية للشركات المالية األخرى
المرشد إلى إعداد مؤشرات 

2006السالمة المالية لعام 
المرشد إلى إعداد مؤشرات 

2019السالمة المالية لعام 
التغيرات الرئيسية

التقاعد صناديق

 توقعةالم التقاعد مدفوعات إلى السائلة األصول نسبة
التالية السنة في

مؤشر جديد للسالمة المالية•
األصول السائلة: البسط•
مدفوعات التقاعد المتوقعة في السنة التالية: المقام•

مؤشر جديد للسالمة المالية•العائد على األصول
  الضرائب محسوبا على أساس سنوي قبل الربح: البسط•
  متوسط مجموع األصول: المقام•
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وبعد قبل :المالية غير للشركات اإلضافية المالية السالمة مؤشرات
المرشد إلى إعداد مؤشرات 

2006السالمة المالية لعام 
المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة 

2019المالية لعام 
التغيرات الرئيسية

الشركات غير 
المالية

لم يتغير: البسط•المال رأس أسهم إلى الدين مجموع نسبةالمال رأس أسهم إلى الدين مجموع نسبة
لم يتغير: المقام•

مؤشر جديد للسالمة المالية•الدين الخارجي إلى أسهم رأس المال مجموع نسبة
مجموع الدين المستحق لغير المقيمين : البسط•
)رأس المال واالحتياطيات(أسهم رأس المال : المقام•

مؤشر جديد للسالمة المالية•الالم رأس أسهم إلى األجنبي بالنقد الدين مجموع نسبة
مجموع الدين بالنقد األجنبي: البسط•
)رأس المال واالحتياطيات(أسهم رأس المال : المقام•

األرباح بعد الضرائب: البسط•المال رأس أسهم على العائدالمال رأس أسهم على العائد
لم يتغير: المقام•

لم يتغير: البسط•الدين وأصل الفائدة مصروفات إلى األرباح نسبةنالدي وأصل الفائدة مصروفات إلى األرباح نسبة
لم يتغير: المقام•

مؤشر جديد للسالمة المالية•الفائدة مصروفات إلى األرباح نسبة
)EBIT(األرباح قبل الفائدة والضريبة : البسط•
مصروفات الفائدة: المقام•

 إلى األجنبي النقد لمخاطر الصافي االنكشاف نسبة
 المال رأس أسهم

تم استبعادها•
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قبل وبعد: مؤشرات السالمة المالية اإلضافية للشركات غير المالية

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة 
2006المالية لعام 

المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة 
2019المالية لعام 

التغيرات الرئيسية

الشركات غير 
المالية

 أسهم ىإل األجنبي النقد لمخاطر الصافي االنكشاف نسبة
المال رأس

تم استبعادها•

تم استبعادها•الدائنين مطالبات من الحماية طلبات عدد

المالية للسالمة جديد مؤشر•  حليالم الناتج إجمالي إلى المالية غير الشركات دين نسبة
مجموع الدين: البسط•
إجمالي الناتج المحلي: المقام•


