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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
 (Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینھا۱۰الھدف 

0.bالغایة . 
 والمؤسسات المالیة العالمیة ورصدھا وتعزیز تنفیذ تلك التنظیماتتحسین تنظیم األسواق  ٥-۱۰الغایة 

0.cر. المؤش 
 مؤشرات السالمة المالیة ۱-٥-۱۰المؤشر

0.d. السلسلة 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2022نیسان/أبریل  12

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
بمؤشّرات السالمة  2 -من مبادرة مجموعة العشرین المعنیة بفجوات البیانات  II.2الروابط مع أھداف وغایات أخرى: تتعلّق التوصیة 

بیانات مؤشّرات السالمة المالیة السبعة المنتظرة  2021المالیة. وتنّص ھذه التوصیة على أن تقدّم اقتصادات مجموعة العشرین بحلول العام 
صادات الملتزمة بالصیغة المعّززة للمعیار الخاص لنشر البیانات، على أساس ربع سنوي، وبدقة زمنیة بنسبة الربع. ومؤشّرات من االقت

ن السالمة المالیة السبعة الخاصة بأھداف التنمیة المستدامة ھي نفس المؤشّرات المعتمدة للمعیار الخاص لنشر البیانات، بفرق واحد فقط ع
للمعیار الخاص لنشر البیانات، حیث یُستخدم الرقم القیاسي لمؤشّرات أسعار العقارات بدالً من صافي المركز المفتوح  الصیغة المعّززة

 بالعمالت األجنبیة إلى رأس المال.

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 صندوق النقد الدولي

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 النقد الدوليصندوق 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
 من أھداف التنمیة المستدامة. ۱-٥-۱۰عُبّر عنھا كنسبة مئویة، لقیاس المؤشّر  أعتمدُت سبعة مؤشّرات للسالمة المالیة،

 إلى األصول  1رأس المال التنظیمي من الفئة  - 1
 الى األصول المرّجحة المخاطر  1رأس المال التنظیمي من فئة  - 2
 صافي مخصصات القروض المتعثرة إلى رأس المال  - 3
 القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض  - 4
 العائد على األصول  - 5
 األصول السائلة إلى الخصوم القصیرة األجل  - 6
 صافي المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبیة إلى رأس المال  - 7
 

) إلى إجمالي األصول (المیزانیة العمومیة).  بالنسبة 1ھي نسبة رأس المال األساسي (الفئة  إلى األصول: 1رأس المال التنظیمي من الفئة 
كبسط ومقیاس  1، سیتم حساب ھذا المؤشر باستخدام رأس المال من المستوى 3نسبة الرافعة المالیة لبازل للسلطات القضائیة التي طبقت 
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والبنود خارج  ، والذي یشمل أصول المیزانیة العمومیة ومخاطر المشتقات وتعرضات معامالت تمویل األوراق المالیة وكمقام.التعرض 
 .المیزانیة العمومیة

 
كبسط  1یُحتسب ھذا المؤشّر باستخدام رأس المال التنظیمي من الفئة  الى األصول المرّجحة المخاطر: 1رأس المال التنظیمي من فئة  

لبازل األول، وبازل  (أي البیانات المتعلقة بمؤشّر السالمة المالیة ھذا وفقاً التفاقیة بازل المطبقةواألصول المرّجحة المخاطر كمقام. جُمعت 
 الثاني، وبازل الثالث). 

 
: یُحتسب مؤشّر السالمة المالیة ھذا من خالل قیمة القروض المتعثّرة مخصوماً القروض المتعثّرة إلى إجمالي مخصّصات خسائر القروض 

 صات خسائر القروض المحدّدة كبسط، ورأس المال كمقام. یقاس رأس المال على أنھ إجمالي رأس المال التنظیمي. منھا قیمة مخصّ
  

یُحتسب مؤشّر السالمة المالیة ھذا باستخدام قیمة القروض المتعثّرة كبسط والقیمة اإلجمالیة لمحفظة  القروض المتعثّرة إلى إجمالي القروض:
 القروض (بما في ذلك القروض المتعثّرة، وقبل خصم مخصّصات خسائر القروض المحدّدة) كمقام.  

  
خل السنوي قبل الضرائب (على النحو الموصى بھ في دلیل یُحتسب مؤشّر السالمة المالیة ھذا من خالل قسمة صافي الد العائد على األصول:

 مؤشرات السالمة المالیة) على متوسط قیمة إجمالي األصول (المالیة وغیر المالیة) خالل الفترة نفسھا. 
  

صیرة األجل كمقام. كما یُحتسب مؤشّر السالمة المالیة ھذا باستخدام السائلة كبسط والخصوم الق األصول السائلة إلى الخصوم القصیرة األجل:
استكمال  یمكن احتساب ھذه النسبة باتخاذ المقیاس الواسع لألصول السائلة كبسط. ووفقاً للوالیات القضائیة التي نفذّت اتفاق بازل الثالث، یمكن

 ھذا المؤشّر بنسبة التغطیة بالسیولة.
  

حتساب المركز المفتوح الصافي بالعمالت األجنبیة وفقاً لتوصیة لجنة ینبغي ا صافي المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبیة إلى رأس المال:
وم بازل للرقابة المصرفیة. یجب أن یتمثّل رأس المال بإجمالي رأس المال التنظیمي، إذ أن صافي المركز المفتوح بالعمالت األجنبیة ھو مفھ

 رقابي.  
 

 األساس المنطقي:
ھو نسخة أكثر صرامة من نسبة المدیونیة. ویبیّن ھذا المؤشّر مدى تمویل األصول من غیر  األصول:الى  1رأس المال التنظیمي من فئة 

 أموالھا، وھو مقیاس لكفایة رأس المال في لدى جھات اإلیداع.  
  

ستناداً إلى مفھوم یقیس مدى كفایة رأس المال لدى جھات اإلیداع، وذلك ا الى األصول المرّجحة المخاطر: 1رأس المال التنظیمي من فئة 
نیاتھا رأس المال األساسي للجنة بازل للرقابة المصرفیة. في نھایة المطاف، فإن متانة المؤسسات المالیة في تحمّل الصدمات التي قد تطال میزا

 العمومیة تحدّدھا كفایة رأس المال وتوافره. 
  

مة المالیة ھذا نسبة كفایة رأس المال، وھو مؤشر ھام لتحدید قدرة یقیس مؤشّر السال صافي مخصّصات القروض المتعثّرة إلى رأس المال:
 رأس المال المصرفي على تحمّل الخسائر الناجمة عن القروض المتعثّرة التي ال تغطّیھا مخصّصات محدّدة لخسائر القروض. 

  
ھذا كمؤشّر بدیل للداللة على نوعیة األصول، ویُستخدم : غالباً ما یُستخدم مؤشر السالمة المالیة القروض المتعثّرة لمجموع القروض اإلجمالیة

 للتعّرف على المشاكل المتعلّقة بنوعیة األصول في حافظة القروض. 
  

 ھو مؤشّر على الربحیة المصرفیة، ویتیح قیاس كفاءة جھات اإلیداع في استخدام أصولھا. العائد على األصول: 
  

ھي نسبة األصول السائلة. وتُفید ھذه النسبة في الكشف عن التباین في السیولة بین األصول  :األصول السائلة إلى الخصوم القصیرة األجل
والخصوم، كما توفر مؤشّراً على مدى قدرة جھات اإلیداع على تلبیة احتیاجات سحب األموال القصیرة األجل، من دون مواجھة مشاكل في 

 السیولة. 
  

یُستخدم مؤشّر السالمة المالیة ھذا لتقدیر درجة التأثّر بمخاطر السوق، وھو ما  إلى رأس المال: صافي المركز المفتوح بالعمالت األجنبیة
یھدف إلى قیاس حجم تعّرض جھات اإلیداع لمخاطر أسعار الصرف مقارنة برأس المال. ویقیس ھذا المؤشّر عدم التطابق في مراكز األصول 

 تضّرر من تقلّبات أسعار الصرف.والخصوم في العمالت األجنبیة لتقییم قابلیة ال
 

 المفاھیم:
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بالنسبة للسلطات  .یحتسب رأس المال التنظیمي وفقاً لممارسات الرقابة السائدة في البلدان المعنیة إلى األصول: 1رأس المال التنظیمي من الفئة 
 ، یشمل المقام أیضاً بنوداً خارج المیزانیة العمومیة.3القضائیة التي طبقت نسبة الرافعة المالیة لبازل 

  
على أساس اتفاق بازل األول أو  1یحتسب رأس المال التنظیمي من الفئة  المرّجحة المخاطر: إلى األصول 1رأس المال التنظیمي من الفئة 

لمعاییر  الثاني أو الثالث، وفقاً لممارسات اإلشراف السائدة في البلدان المعنیة. المقام ھو األصول المرّجحة المخاطر التي تحتسب أیضاً وفقاً 
 بازل. 

  
نّف القرض على أنھ متعثّر عندما یتأّخر سداد الدفعات المستحقة من أصل الدین أو یص صافي مخصّصات القروض المتعثّرة إلى رأس المال:

یوماً أو أكثر، أو عندما تشیر األدلّة إلى عدم إمكانیة سداد القیمة الكاملة القرض أو جزء منھا. ال تُستخدم في ھذا الحساب سوى  90الفائدة لمدة 
ة قروض محدّدة. كما أم البیانات المستخدمة ال تشمل الفائدة المستحقة على القروض مخصّصات محدّدة لخسائر القروض، وھي تمثّل قیم

على أساس اتفاق بازل األول أو الثاني أو  1إلى األصول: یحتسب رأس المال التنظیمي من الفئة  1المتعثرة. رأس المال التنظیمي من الفئة 
 المعنیة.الثالث، وفقاً للممارسات الرقابیة السائدة في البلدان 

  
یصنّف القرض على أنھ قرض متعثّر عندما یتأّخر سداد الدفعات المستحقة من أصل  صافي مخصّصات القروض المتعثّرة إلى رأس المال:

القیمة اإلجمالیة یوماً أو أكثر، أو عندما تشیر األدلّة إلى عدم إمكانیة سداد القیمة الكاملة القرض أو جزء منھا. المقام ھو  90الدین أو الفائدة لمدة 
 لحافظة القروض (بما في ذلك القروض المتعثّرة، وقبل مخصّصات خسائر القروض المحدّدة). 

  
البسط ھو الدخل الصافي السنوي قبل استقطاع البنود االستثنائیة والضرائب. المقام ھو متوسط قیمة إجمالي األصول  العائد على األصول:

 (المالیة وغیر المالیة) خالل نفس الفترة. 
  

ة عند الطلب أو في یشمل األصول السائلة العمالت والودائع واألصول المالیة األخرى المتاح األصول السائلة إلى الخصوم القصیرة األجل:
 غضون ثالثة أشھر. وتساوي المقاییس األوسع نطاقاً المقیاس األساسي باإلضافة إلى األوراق المالیة المتداولة في أسواق األصول السائلة

ف إلیھا القیمة السوقیة والقابلة للتحویل إلى نقد بحدٍ أدنى من التغییر في القیمة. یشمل المقام العناصر القصیرة األجل التزامات الدیون، یُضا
 الصافیة مركز المشتقات المالیة، الذي یحتسب من خالل مركز الخصوم المالیة المشتقة مطروحاً منھ مركز األصول المالیة المشتقة. ویُقصد 

یانات بشأن أجل االستحقاق بـتعبیر "قصیرة األجل" مدة تبلغ ثالثة أشھر، وھو ما یُحدّد على أساس أجل االستحقاق المتبقي. في حال عدم توفّر ب
 المتبقي، یمكن االستعانة بأجل االستحقاق األصلي كبدیل.

  
یجب حساب صافي المركز المفتوح وفقاً لإلرشادات الواردة في دلیل بالمؤشرات  صافي المركز المفتوح بالعمالت األجنبیة إلى رأس المال:

 . ویُقصد بالمقام رأس المال التنظیمي اإلجمالي، كما ھو محدّد أعاله.  2019السالمة المالیة لعام 
 

2.B. وحدة القیاس 
المالیة ھي بالعملة  مؤشرات السالمةالمالیة القطاعیة وسلسلة المذكرات األخرى المستخدمة لحساب القوائم البیانات في . نسبة مئویة (%)

 الوطنیة.
 

2.C. التصنیفات 
مؤشّرات  وتعریف القطاعات الفرعیة للشركات المالیة في دلیلیتم توفیر تصنیف المراكز المالیة حسب نوع األدوات المالیة والقطاع المقابل 

 .2019لعام  السالمة المالیة 
http://data.imf.org/FSI 

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

البیانات التي تبلغ عنھا المصارف ألغراض الرقابة، وتشمل المیزانیة العمومیة، ومذكرة اإلیرادات، البیانات المشتركة المصدر ھي 
 .، واألصول المرجحة المخاطر)2، ورأس المال من الفئة 1ومجموعات الرقابة (مثل رأس المال من الفئة

http://data.imf.org/FSI
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3.B. طریقة جمع البیانات 
لمصرفیة بجمع ھذه البیانات ألغراض الرقابة، وتستخدمھا في جمع مؤشّرات السالمة تقوم المصارف المركزیة الوطنیة أو كاالت الرقابة ا

 .المالیة

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 .ال مواعید نھائیة محدّدة سلفاً. تبلغ البلدان البیانات الجدیدة لمؤشّرات السالمة المالیة فور صدورھا

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 .تُنشَر البیانات على الموقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي فور صدورھا

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 .المصارف المركزیة الوطنیة أو وكاالت الرقابة المصرفیة

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 .الصعید الوطني، ولكن لیس على الصعید الوطني أو العالميتُجمع بیانات مؤشّرات السالمة المالیة على 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

 یحتسب رأس المال التنظیمي وفقاً لممارسات الرقابة السائدة في البلدان المعنیة  إلى األصول: 1رأس المال التنظیمي من الفئة 
  

على أساس اتفاق بازل األول أو  1یحتسب رأس المال التنظیمي من الفئة  المرّجحة المخاطر: إلى األصول 1التنظیمي من الفئة رأس المال 
لمعاییر  الثاني أو الثالث، وفقاً لممارسات اإلشراف السائدة في البلدان المعنیة. المقام ھو األصول المرّجحة المخاطر التي تحتسب أیضاً وفقاً 

 بازل. 
  

یصنّف القرض على أنھ متعثّر عندما یتأّخر سداد الدفعات المستحقة من أصل الدین أو  صافي مخصّصات القروض المتعثّرة إلى رأس المال:
سوى  یوماً أو أكثر، أو عندما تشیر األدلّة إلى عدم إمكانیة سداد القیمة الكاملة القرض أو جزء منھا. ال تُستخدم في ھذا الحساب 90الفائدة لمدة 

مخصّصات محدّدة لخسائر القروض، وھي تمثّل قیمة قروض محدّدة. كما أم البیانات المستخدمة ال تشمل الفائدة المستحقة على القروض 
على أساس اتفاق بازل األول أو الثاني أو  1یحتسب رأس المال التنظیمي من الفئة  إلى األصول: 1المتعثرة. رأس المال التنظیمي من الفئة 

 لث، وفقاً للممارسات الرقابیة السائدة في البلدان المعنیة.الثا
  

یصنّف القرض على أنھ قرض متعثّر عندما یتأّخر سداد الدفعات المستحقة من أصل  صافي مخصّصات القروض المتعثّرة إلى رأس المال:
یوماً أو أكثر، أو عندما تشیر األدلّة إلى عدم إمكانیة سداد القیمة الكاملة القرض أو جزء منھا. المقام ھو القیمة اإلجمالیة  90الدین أو الفائدة لمدة 

 ثّرة، وقبل مخصّصات خسائر القروض المحدّدة). لحافظة القروض (بما في ذلك القروض المتع
  

البسط ھو الدخل الصافي السنوي قبل استقطاع البنود االستثنائیة والضرائب. المقام ھو متوسط قیمة إجمالي األصول  العائد على األصول:
 (المالیة وغیر المالیة) خالل نفس الفترة. 

  
مل المقیاس األساسي لألصول السائلة العمالت والودائع واألصول المالیة األخرى المتاحة : یشاألصول السائلة إلى الخصوم القصیرة األجل

ق عند الطلب أو في غضون ثالثة أشھر. وتساوي المقاییس األوسع نطاقاً المقیاس األساسي باإلضافة إلى األوراق المالیة المتداولة في أسوا 
نى من التغییر في القیمة. یشمل المقام العناصر القصیرة األجل التزامات الدیون، یُضاف إلیھا األصول السائلة والقابلة للتحویل إلى نقد بحدٍ أد

ز القیمة السوقیة الصافیة (القصیرة األجل) لمركز المشتقات المالیة، الذي یحتسب من خالل مركز الخصوم المالیة المشتقة مطروحاً منھ مرك
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صیرة األجل" مدة تبلغ ثالثة أشھر، وھو ما یُحدّد على أساس أجل االستحقاق المتبقي. في حال عدم األصول المالیة المشتقة. ویُقصد بـتعبیر "ق 
 توفّر بیانات بشأن أجل االستحقاق المتبقي، یمكن االستعانة بأجل االستحقاق األصلي كبدیل.

  
بالعمالت األجنبیة عنصر العملة األجنبیة والعنصر یساوي صافي المركز المفتوح  صافي المركز المفتوح بالعمالت األجنبیة إلى رأس المال:

ط المرتبط بالعملة األجنبیة من أصول المیزانیة العمومیة وااللتزامات الخارجة عنھا، مطروحاً منھ عنصر العملة األجنبیة والعنصر المرتب
ت المرتبطة بالعمالت األجنبیة إلى الحسابات التي بالعملة األجنبیة من خصوم المیزانیة العمومیة وااللتزامات الخارجة عنھا. وتشیر األدوا

تُقّوم بالعملة الوطنیة، ولكن تبقى مدفوعاتھا مرتبطة بأسعار الصرف، وھي بالتالي عرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة. 
 ویُقصد بالمقام رأس المال التنظیمي اإلجمالي، كما ھو محدّد أعاله.  

 

4.B. التعلیقات والقیود 
الیة تُقدّم البیانات المتعلقة بمعظم البلدان على أساس شھري أو ربع سنوي؛ لكن تقوم بضعة بلدان بإبالغ بیاناتھا على مؤشّرات السالمة الم

مت بیاناتھا ، وصل عدد البلدان التي قد2021ّأساس نصف سنوي أو سنوي، وبتأخیر یفوق الثالثة أشھر. وفي نھایة كانون األول/دیسمبر 
بلداً. وفي عدد من البلدان، تَحید الممارسات المتبّعة لتجمیع البیانات في بعض المجاالت عن  140بشأن مؤشّرات السالمة المالیة إلى 

نُشر على الموقع . وقد ُوثِّق ذلك في البیانات الوصفیة لمؤشّرات السالمة المالیة، و2019المنھجیة المُحدّدة في دلیل مؤشّرات السالمة المالیة 
تخدام اإللكتروني لصندوق النقد الدولي. وتوفّر البلدان المبلّغة جمیع أو معظم مؤشّرات السالمة المالیة األساسیة، كما یشّجع بعضھا على اس

بیانات الوصفیة المؤشّرات التي تُسھم في إیضاح ھذه المؤشّرات السبعة من أھداف التنمیة المستدامة. ویمكن االطالع على البیانات وال
 .http://data.imf.org/FSI الخاصة بمؤشّرات السالمة المالیة التي أبلغت عنھا البلدان على موقع

4.C. طریقة االحتساب 
بلغھا ترد تفاصیل احتساب مؤشّرات السالمة المالیة السبعة في القسم "التعریف" أعاله. وتشیر البیانات المشتركة المصدر إلى البیانات التي ت

 .المصارف إلى الھیئات الرقابیة، وھي عادةً الجھات التي تضطلّع بجمع بیانات مؤشّرات السالمة المالیة
 

4.D  .التحقق 
 .مؤشّرات السالمة المالیةع جمتتحقق سلطات الدولة من صحة البیانات التي تجمعھا لإلشراف المصرفي، وتُستخدم ھذه البیانات في 

 

4.E. التعدیالت 
 .مؤشّرات السالمة المالیة ال تنطبق تعدیالت البیانات على

 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •

ال ینطبق على مؤشّرات السالمة المالیة السبعة. تقوم ھیئات الرقابة المصرفیة بجمع البیانات المصدریة، وعادةً ما 
 .ینّص القانون على وجوب اإلبالغ الكامل

 والعالمي على المستویین اإلقلیمي •
 ال تجمع بیانات بشأن مؤشّرات السالمة المالیة على الصعید اإلقلیمي أو العالمي        

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .ال تجمع بیانات بشأن مؤشّرات السالمة المالیة على الصعید اإلقلیمي
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4.H.    الصعید  المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على
 الوطني

 http://data.imf.org/FSI متاح على الرابط التالي 2019دلیل مؤشّرات السالمة المالیة 

4.I  . إدارة الجودة 
 .المالیة والبیانات األساسیة ؤشّرات السالمة مسلطات الدولة مسؤولة عن جودة 

 

4.J  . ضمان الجودة 
البیانات المشتركة المصدر ھي البیانات التي تقدّمھا المصارف ألغراض الرقابة. یقوم المراقبون الوطنیون بالتحقّق من صحة  •

البیانات المستخدمة من قبل القائمین على جمع البیانات الخاصة بمؤشّرات السالمة المالیة. ویتحقق موظفو صندوق النقد الدولي 
قبل نشرھا على الموقع اإللكتروني  وسلسلة المذكرات التي تبلغ عنھا البلدان قوائم المالیة القطاعیةالمن البیانات الواردة في 

المخصّص لھذه المؤشّرات. وبالتعاون مع جھات التجمیع الوطنیة، یعالج الموظفون المسائل المتعلّقة بالبیانات التي یحدّدھا نظام 
نشر المؤشرات تجھیز البیانات التابع لصندوق النقد الدولي والمعنى بالتحقق من صحة البیانات واتساقھا قبل معالجة البیانات و

 .على موقع مؤشّرات السالمة المالیة

4.K  . تقییم الجودة 
 .یتم إجراء تقییم الجودة كجزء من عملیات التحقق من المصادقة واالتساق المطبقة في نظام معالجة البیانات التابع لصندوق النقد الدولي

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

بلداً.  وقدّمت  140، وصل عدد البلدان التي أبلغت بیانات مؤشّرات السالمة المالیة إلى أكثر من 2021وفي نھایة كانون األول/دیسمبر 
مؤشّرات السالمة المالیة األساسیة أو معظمھا، كما شّجع بعضھا على استخدام المؤشّرات التي تُسھم في إیضاح ھذه البلدان المبلغة جمیع 

 .المؤشّرات السبعة المرتبطة بأھداف التنمیة المستدامة
 التسلسل الزمني:

في المائة من إجمالي عدد البلدان المبلغة،  75ة و في المائ 15تبلّغ البیانات المتعلّقة بمعظم البلدان على أساس شھري أو ربع سنوي (حوالي 
)؛ وتقدّم بضعة بلدان بیاناتھا على أساس نصف سنوي، وبتأخیر یفوق الثالثة أشھر. وتتوفّر بیانات بشأن بعض البلدان منذ العام على التوالي

2005. 
 
 تفصیل:ال

الدولي متوسطات مرجحة للقطاع ككل (مثل جھات اإلیداع، والشركات المالیة تمثّل مؤشّرات السالمة المالیة التي ینشرھا صندوق النقد 
انات األخرى، والشركات غیر المالیة). توّحد البیانات الخاصة بالمصارف األم وفروعھا والشركات المعنیة التابعة؛ وإذا ما تعذّر توحید البی

وصفیة. لم یتبلّغ صندوق النقد الدولي بتصنیفات مفصّلة عن البیانات الخاصة أو كان غیر قابل للتطبیق، یرد التفسیر الالزم في البیانات ال
 .بمؤشّرات السالمة المالیة

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

من مصادر أخرى، وھو  قد یظھر بعض االختالف بین بیانات مؤشّرات السالمة المالیة التي ینشرھا صندوق النقد الدولي وتلك المستخلصة
 ما یُعزى إلى استخدام منھجیة تجمیع و/أو تغطیة مؤسسیة مختلفة. یجري تجمیع بیانات مؤشّرات السالمة المالیة التي ینشرھا صندوق النقد

یانات القابلة للمقارنة ، الذي یوفر التوجیھات الالزمة بشأن المفاھیم المرتبطة بتجمیع الب2019الدولي عمالً بدلیل مؤشّرات السالمة المالیة 
لتباین عبر البلدان وتعریفھا ومصادرھا وتقنیاتھا، ما من شأنھ تعزیز المراقبة الوطنیة والدولیة للنظم المالیة. ولتیسیر التعّرف على أوجھ ا

التوصیات الواردة في دلیل  المحتملة بین البلدان، یزّود المبلّغون صندوق النقد الدولي ببیانات وصفیة تكشف تفاصیل الحاالت الخارجة عن
 .2019مؤشّرات السالمة المالیة 
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 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

http://data.imf.org/FSI 
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