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تقديم

اإح�صاءات مت�صقة  ية الإعداد  ين�صب اهتمام �صندوق النقد الدولي منذ ن�صاأته على و�صع واإ�صدار مبادئ توجيه

و�صليمة وفي الوقت المنا�صب لميزان المدفوعات. ويمثل هذا العمل ركيزة تقوم عليها م�صوؤوليات ال�صندوق االأخرى, 

بما فيها اإجراء الرقابة على ال�صيا�صات االقت�صادية للبلدان وتقديم الم�صاعدة الفنية بما يتيح للبلدان التغلب على 

بعات المتتابعة من دليل	ميزان	المدفوعات	)الدليل(	 الم�صكالت ق�صيرة االأجل في ميزان المدفوعات. وقد ا�صتملت الط

ية التي وُ�صعت للتعامل مع الظروف  بعة االأولى التي نُ�صرت في عام 1948 على مثل هذه المبادئ التوجيه منذ الط

المتغيرة.

هدها االقت�صاد  مة التي �ص ورات المه بعة ال�صاد�صة من الدليل والتي تعالج العديد من التط ن اأقدم لكم الط وي�صرني اأ

الأول  تناولت  قد  التي �صدرت في عام 1993,  الدليل,  الخام�صة من  بعة  الط الخام�صة. وكانت  بعة  الط الدولي منذ �صدور 

بعة ال�صاد�صة اإلى االهتمام المتزايد  مرة هذا المجال الحيوي المعني باإح�صاءات و�صع اال�صتثمار الدولي. وت�صتند الط

و�صع  اإ�صافة  في  ينعك�س  ما  وهو  للخطر,  التعر�س  مواطن  درا�صة  في  العمومية  الميزانيات  بيانات  با�صتخدام 

ورات  بوعة, والتو�صع في �صرح عنا�صر الميزانية العمومية. ويراعي الدليل كذلك التط ط اال�صتثمار الدولي لعنوان هذه الم

الدولية  ال�صركات  وهياكل  الحدود,  عبر  االإنتاجية  والعمليات  النقدية,  كاالتحادات  العولمة,  م�صتوى  على  حدثت  التي 

المعقدة, والم�صائل المقترنة بحرية انتقال العمالة على الم�صتوى الدولي, مثل تحويالت المغتربين. واإ�صافة اإلى ذلك, 

الم�صائل  من  لمجموعة  وتو�صيحات  جديدة  معالجات  باإدراج  وذلك  المالية,  االأ�صواق  في  ورات  التط الدليل  يتناول 

كالتوريق والكيانات ذات الغر�س الخا�س.

ورات االقت�صادية الخارجية والداخلية, فقد جرت مراجعة الدليل بالتوازي مع تحديث  ونظرا الأهمية العالقة بين التط

ام	الح�سابات	القومية	لعام	2008. ولدعم االت�صاق والروابط بين االإح�صاءات االقت�صادية الكلية المختلفة, ت�صعى  نظ

ام	الح�سابات	القومية والدليلين ال�صادرين عن �صندوق النقد  بعة من الدليل اإلى تعميق اأوجه التوافق مع نظ هذه الط

الدولي حول مالية الحكومة واالإح�صاءات النقدية والمالية.

الدولي  النقد  �صندوق  لجنة  مع  الوثيق  بالتعاون  ال�صندوق  في  االإح�صاءات  اإدارة  المنقح  الدليل  هذا  باإعداد  وقام 

الدولية  والمنظمات  االأع�صاء  البلدان  من  مجموعة  من  خبراء  ت�صم  التي  المدفوعات,  ميزان  باإح�صاءات  المعنية 

واالإقليمية. واإ�صافة اإلى ذلك, اأفاد الدليل من م�صاهمات مجموعات الخبراء المتخ�ص�صة والبلدان االأع�صاء والمنظمات 

هذا  من  متتابعة  م�صودات  على  للتعليق  ور  للجمه المفتوحة  والفترات  االإقليمية  بيقية  التط الحلقات  خالل  الدولية 

اأكثر من هذه  اأو  واحدة  تقريبا في  ال�صندوق  االأع�صاء في  البلدان  �صارك ممثلون عن جميع  المجمل,  الدليل. وفي 

تنقيح  عليها  ارتكز  التي  االإجراءات  تلك  في  الدولي  الم�صتوى  على  والتعاون  الم�صاركة  روح  تت�صح  واإذ  المبادرات. 

والدولي على ما  الوطني  الم�صتويين  الم�صاركين على  الخبراء  اإلى جميع  بالتهنئة  اأتقدم  ن  اأ لي  يب  فاإنه يط الدليل, 

قدموه من م�صاعدة ثمينة.   

االأع�صاء  البلدان  اأحث  فاإنني  الدليل,  البيانات وم�صتخدميها باعتماد هذا  اأو�صي معدي  اأن  وبينما ي�رسين 

اإليه يف  ت�صتند  الذي  االأ�صا�س  لكي تكون  ال�صاد�صة  الطبعة  املت�صمنة يف هذه  التوجيهية  املبادئ  اعتماد  على 

اإعداد اإح�صاءات ميزان املدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدويل ويف اإبالغ هذه املعلومات اإىل �صندوق النقد الدويل.

 دومينيك �صتراو�س-كان

	المدير	العام

 �صندوق النقد الدولي

ط
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مقدمة

ا�صتمر  تتويجا لجهد  الدولي  اال�ستثمار	 المدفوعات	وو�سع	 دليل	ميزان	 ال�ساد�سة	من	 بعة	 الط اإ�صدار  ياأتي  	-1

لعت به اإدارة االإح�صاءات في �صندوق النقد الدولي ولجنة �صندوق النقد الدولي المعنية باإح�صاءات  ط عدة �صنوات ا�ص

بعة  ميزان المدفوعات )اللجنة( بالتعاون مع معدي االإح�صاءات واأطراف معنية اأخرى من جميع اأنحاء العالم. وهذه الط

بعة الخام�صة التي نُ�صرت في عام 1993, حيث توفر االإر�صادات للبلدان االأع�صاء في ال�صندوق  ط الجديدة هي تحديث لل

حول اإعداد بيانات ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي.   

2-	ولدى اتخاذ اللجنة قرارها في عام 2001 بالبدء في تحديث الدليل, راأت اأنه على الرغم من بقاء االإطار العام 

والتح�صينات  المتعددة  واالإي�صاحات  التفا�صيل  الدليل  يت�صمن  الأن  حاجة  هناك  فاإن  مالئما,  الخام�صة  بعة  ط لل

مع  والروابط  النظرية  االأ�ص�س  تعزيز  في   هم  ي�ص واأن   ,1993 عام  منذ  المحددة  المنهجية  على  المدخلة  والتحديثات 

المرجعي	 »التعريف	 تحديث  مع  بالتوازي  الدليل  اإعداد  عملية  و�صارت  االأخرى.  الكلية  االقت�صادية  االإح�صاءات 

 OECD Benchmark( االقت�سادي	الميدان	في	والتنمية	التعاون	منظمة	عن	ال�سادر	المبا�سر«	االأجنبي	لال�ستثمار

 System of National( القومية«  الح�سابات	 ام	 »نظ و   ,)Definition of Foreign Direct Investment
Accounts(, بما يتيح المحافظة على ات�صاق المعلومات وتعزيزها فيما بين هذه االأدلة.

ية	ت�صاورية ل عم

هناك  كان  اإ�صرافي,  بدور  اللجنة  الع  ط ا�ص اإلى  باالإ�صافة  الم�صاورات.  بكثافة  الدليل  اإعداد  عملية  ات�صمت  	-3

اق اأو�صع.  توا�صل ملحوظ مع االأطراف المعنية على نط

ملخ�ص م�شروح

الملخ�س  هذا  وت�صمن  الدليل.  تحديث  حول  م�سروحا  ملخ�سا	  2004 اإبريل  في  الدولي  النقد  �صندوق  اأ�صدر  	-4

مقترحات وخيارات تتعلق باأ�صلوب كتابة الدليل المعدَّل ومحتوياته. وُطرحت االأ�صئلة حول ق�صايا معينة لقيا�س 

هزة االإح�صائية, كما نُ�صر في الموقع االإلكتروني لل�صندوق  االآراء, وقد تم توزيع هذا الملخ�س على البنوك المركزية واالأج

الإبداء  العالم  اأنحاء  االأخرى من جميع  المعنية  واالأطراف  البيانات  اإلى معدُّي  الدعوة  هت  االإنترنت. ووج �صبكة  على 

هم. وفي المجمل قدم 33 بلدا تعليقات كتابية. اآرائ

جمموعات اخلرباء الفنية

يئات  واله االأع�صاء  البلدان  من  في ع�صويتها خبراء  فنية, �صمت  اأربع مجموعات خبراء  اللجنة  �صكلت  	-5

الدولية, لكي تعكف على اإجراء درا�صة مف�صلة للق�صايا واإ�صدار التو�صيات ب�صاأن االتحادات النقدية )مجموعة الخبراء 

المبا�صر(,  باال�صتثمار  المعنية  الفنية  الخبراء  )مجموعة  المبا�صر  واال�صتثمار  النقدية(,  باالتحادات  المعنية  الفنية 

واالحتياطيات )مجموعة الخبراء الفنية المعنية باالأ�صول االحتياطية(, وغيرها من الق�صايا )مجموعة الخبراء الفنية 

المعنية بميزان المدفوعات(. وكانت مجموعة الخبراء الفنية المعنية باال�صتثمار المبا�صر برئا�صة م�صتركة مع منظمة 

مع  م�صتركة  اجتماعات  م�صتركين وعقدت  اأع�صاء  االقت�صادي و�صمت في ع�صويتها  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

المجموعة اال�صت�صارية المعنية بالتعريف المرجعي )BAG( بغية التو�صل اإلى معالجات مت�صقة. وقد نُ�صرت التقارير 

طروحة  البحثية وتقارير النتائج في موقع ال�صندوق االإلكتروني على �صبكة االإنترنت. كذلك كان العديد من الق�صايا الم

ك
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ل

ام	الح�سابات	القومية«, وبالتالي تم التن�صيق على نحو وثيق مع مجموعة الخبراء  للمناق�صة وثيق ال�صلة بتحديث »نظ

اال�صت�صارية المعنية بالح�صابات القومية, التي اأ�ص�صتها مجموعة العمل فيما بين االأمانات حول الح�صابات القومية 

ام	الح�سابات	القومية«. هازا ا�صت�صاريا لتقديم الم�صورة الأغرا�س تحديث »نظ ب�صفتها ج

6-	واإ�صافة لما �صبق, قدمت مجموعات متخ�ص�صة اأخرى م�صاهمات لهذا الم�صروع, بما في ذلك ما يتعلق بالتجارة 

العامة.  المالية  واإح�صاءات  الدين,  واإح�صاءات  المغتربين,  وتحويالت  وال�صياحة,  الب�صائع,  وتجارة  الخدمات,  في 

ع�صوية  في  م�صاركتها  على  ف�صال  مبا�صرة  ب�صورة  الدليل  اإعداد  مراحل  جميع  في  دولية  منظمات  �صاركت  وقد 

المجموعات المتخ�ص�صة.

مراجعة عالمية

7-	نُ�صرت ن�صخ م�صودة من الدليل في موقع �صندوق النقد الدولي االإلكتروني على �صبكة االإنترنت في مار�س 2007 

لة  وفي مار�س 2008. وفي كل من الحالتين تم توجيه الدعوة على م�صتوى عالمي الإبداء التعليقات, وتحدد لذلك مه

ور. وقد تم ا�صتالم قرابة 60 مجموعة من التعليقات عن ن�صخة 2007 وحوالي 20 مجموعة تعليقات عن  ه ثالثة �ص

ن�صخة 2008. واإ�صافة اإلى ذلك, تم توزيع م�صودات اأخرى لبع�س الف�صول المختارة والوثيقة بالكامل على اأع�صاء 

اللجنة, واإدارات اأخرى في ال�صندوق وغيرها من االأطراف المعنية.

ال�صيد ماهيندر غيل, الخبير  كذلك خ�صعت م�صودة الدليل للمراجعة على يد خبير في يناير 2008 وتوالها  	-8

بعة	 الط م�صودة  على �صياغة  االإ�صراف  له  �صبق  والذي  الدولي,  النقد  في �صندوق  ال�صابق  الم�صاعد  والمدير  المتقاعد 

الخام�سة	من	دليل	ميزان	المدفوعات وذلك لتحديد موا�صع عدم االت�صاق اأو الحذف في الوثيقة, ف�صال على التاأكد من 

ام	الح�سابات	القومية. ات�صاق الدليل مع نظ

ب�صاأن  االإقليمي  امل�صتوى  على  اخلارجي  للتوا�صل  ندوات  ت�صع  من  �صل�صلة  ُعقدت   ,2008 عام  وخالل  	-9

هذه  يف  �صارك  وقد  و�صياغته.  فحواه  حول  التعليقات  اإبداء  وت�صجيع  املقرتحة  التغيريات  �رسح  بغية  الدليل 

الندوات ممثلون عن 173 اقت�صادا ع�صوا يف ال�صندوق, اإىل جانب عدد من الهيئات الدولية, وقدموا الكثري من 

املقرتحات املفيدة.

حول  الكتابية  التعليقات  فيها  روعيت   2008 يوليو  في  اللجنة  اأع�صاء  على  جديدة  م�صودة  ُعِمَمت  وقد  	-10

ام	الح�سابات	 م�صودة مار�س 2008, والم�صاهمات المقدمة من الندوات االإقليمية, وال�صيغة النهائية للمجلد االأول من نظ

المراجعة  اللجنة واالنتهاء من  اأع�صاء  اأبداها  التي  التعليقات  اأخرى من  ا�صتكمال جولة  القومية	لعام	2008. وبعد 

وو�سع	 المدفوعات	 ميزان	 دليل	 من	 ال�ساد�سة	 بعة	 الط باالإجماع  اللجنة  اعتمدت  ال�صندوق,  اأجراها  التي  الداخلية 

اال�ستثمار	الدولي في نوفمبر 2008.

ييرات اأهم التغ

بعة	ال�ساد�سة	 بعة الخام�صة من دليل ميزان المدفوعات, وتت�صم الط ط 11-	لم يطراأ اأي تغيير على االإطار العام لل

بعة	الخام�سة. ون�صتعر�س فيما يلي بع�س اأهم التغييرات التي ا�صتملت  من	الدليل	بدرجة عالية من التوا�صل مع الط

بعة الجديدة: عليها الط

• يز وال�صلع قيد المتاجرة؛	 تعديل كيفية معاملة �صلع التجه

• اإجراء تغييرات على قيا�س الخدمات المالية, بما في ذلك “خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة غير 	

وفروق االأ�صعار بين �صراء وبيع االأوراق المالية, وقيا�س خدمات التاأمين ومعا�صات التقاعد؛ مبا�صرة”, 

• التو�صع في �صرح اال�صتثمار المبا�صر )على نحو يت�صق مع »التعريف	المرجعي	لال�ستثمار	المبا�سر،	ال�سادر		

اإعادة توزيع االأدوار من حيث ال�صيطرة  عن	منظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	االقت�سادي«, ال �صيما 

والنفوذ, ومعالجة �صال�صل موؤ�ص�صات اال�صتثمار والموؤ�ص�صات الزميلة, والعر�س على اأ�صا�س اإجمالي االأ�صول 

هة(؛ والخ�صوم وعلى اأ�صا�س مبداأ الوج

• غير 	 الذهب  وح�صابات  الموحدة,  وال�صمانات  باالحتياطيات,  المرتبطة  الخ�صوم  مفاهيم  ا�صتحداث 

المخ�ص�صة؛

• ا�صتحداث مفاهيم جديدة لقيا�س تحويالت المغتربين الدولية؛ 	
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• زيادة الرتكيز على امليزانيات العمومية ومواطن التعر�س للخطر فيها )مبا يف ذلك تخ�صي�س ف�صل حول 	

التدفقات غري تلك النا�صئة عن معامالت ميزان املدفوعات(؛

• ام		 نظ في  المالية  االأدوات  لتبويب  الكامل  التج�صيد  )مثل  القومية«  الح�سابات	 ام	 »نظ مع  التوافق  تعزيز 

االأولي  الدخل  مثل  لحات  ط الم�ص نف�س  وا�صتخدام  والمالية  النقدية	 االإح�ساءات	 القومية/دليل	 الح�سابات	

والثانوي(؛

• وال�صرح, 	 التف�صيل  زيادة  نتيجة  عف  ال�صِ اإلى  حجمه  زيادة  الدليل,  في  اق  النط وا�صعة  اإ�صافات  اإدخال 

والمالحق الجديدة )مثل االتحادات النقدية, والموؤ�ص�صات متعددة الجن�صيات, وتحويالت المغتربين(.

بعة	 الط بعة بالمقارنة مع  الط المدخلة في هذه  الدليل قائمة تف�صيلية بالتغييرات  الملحق 8 من  ويت�صمن  	-12

الخام�سة	من	دليل	ميزان	المدفوعات.

كر	وعرفان �ص

خبراء �شندوق النقد الدولي

بعة	ال�ساد�سة	من	دليل	ميزان	المدفوعات	وو�سع	اال�ستثمار	الدولي تحت اإ�صراف ثالثة مديرين  13-	تم اإعداد الط

اأدلهايد  وال�صيدة   )2008-2004( اإدواردز  روبرت  وال�صيد   ,)2004-2001( كار�صن  كارول  ال�صيدة  االإح�صاءات,  الإدارة 

بورغي- �صميلز )2008- حتى االآن(. وت�صغل من�صب نائب مدير االإدارة الم�صوؤول ال�صيدة لو�صي الليبيرتيه )2004- 

حتى االآن(.

بعة	ال�ساد�سة	من	دليل	ميزان	المدفوعات	وو�سع	اال�ستثمار	 14-	وفي ق�صمي ميزان المدفوعات كان محرر الط

من  الالزمة  اال�صتمرارية  العمل  لهذا  وفر  الذي  اأول,  اقت�صادي  ديبلزمان,  روبرت  ال�صيد  هو  الم�صروع  فترة  طوال  الدولي 

الخبرة. وكان روبرت ديبلزمان ومانيك �صري�صتا, اقت�صادي اأول اأي�صا ومحرر م�صارك )2002-2006(, هما الم�صوؤوالن 

المدير  باتر�صن,  نيل  ال�صيد  الم�صروع  هذا  على  اأ�صرف  وقد  والدليل.  الم�سروح	 الملخ�ص	 م�صودة   اإعداد   عن  الرئي�صيان 

الم�صاعد )2001-2006(, وال�صيد روبرت هيث, رئي�س ق�صم, )2003-2008(, وال�صيد رالف كوزلو, رئي�س ق�صم )2007- 

حتى االآن(.

جوي�س,  جون  ال�صيد  �صارك  وقد  المدفوعات.  ميزان  ق�صمي  خبراء  من  العديد  الم�صروع  هذا  في  �صاهم  وقد  	-15

االقت�صاديون  وقام  باأكمله.  الم�صروع  جوانب  من  العديد  في  وثيقة  م�صاركة  االآن(,  حتى   –  2001( اأول  اقت�صادي 

 1 )الملحقان  كيتيلي  اأندرو  وهم:  المالحق,  بع�س  م�صودات  ب�صياغة  ال�صندوق  خبراء  من  اأ�صماوؤهم  التالية  االأول 

هم  و2(, رينيه فيفيه )الملحق 3(, مارغريت فيتزغيبون )الملحق 4(, واالقت�صادي جان رينكيه )الملحق 5(. واأ�ص

بيدرو رودريغو, االقت�صادي في اإدارة اال�صتراتيجيات وال�صيا�صات والمراجعة بال�صندوق, بمادة تحريرية في الف�صل 

الرابع ع�صر من الدليل. واإ�صافة اإلى خبراء ال�صندوق المذكورين اأعاله, قام الخبراء التالية اأ�صماوؤهم من ق�صمي ميزان 

ق�صم(, وبول  )نائبا رئي�س  واإيمانويل كوماه  اإقليمية في عام 2008, وهم: هي كي  ندوات  ت�صع  باإجراء  المدفوعات 

اأو�صتين وتوما�س األك�صندر, واأنتونيو غاليت�صيا, وجون موتاال, وتمارا رازين )اقت�صاديون اأول(. كذلك قدم خبراء اإدارتي 

)نائب  كوين  �صايمون  وهم:  للدليل,  الكلية  الجودة  م�صتوى  لتح�صين  م�صاهمات  اأ�صماوؤهم  التالية  المدفوعات  ميزان 

فالديفيا-فيالردي,  واإدواردو  اإيفانيك,  وناتاليا  هوفدراد,  وغيلمور  غاالن,  وجان  كارديللو,  وكولين  ق�صم(,  رئي�س 

ومارك فان-ور�س )اقت�صاديون اأول(, و�صيغيه دودزين االقت�صادي في اإدارة اال�صتراتيجيات وال�صيا�صات والمراجعة.

الدليل للن�رس كل من كارمن دياز-زياليا ومارلني بوالرد. كذلك قامت كل من ا�صتري  واأعد م�صودات  	-16

اأو  اللجنة  اجتماعات  يف  للعر�س  الدرا�صات  اإعداد  يف  الدعم  بتقدمي  بوغي  وباتري�صيا  هاري�س  واإيلفا  جورج 

جمموعات اخلرباء الفنية.

اللجنة

المعنية  الدولي  النقد  �صندوق  لجنة  رعاية  تحت  الدولي  اال�ستثمار	 وو�سع	 المدفوعات	 ميزان	 دليل	 اإعداد  تم  	-17

اللجنة على  اأع�صاء  التي قدمها  المتمر�صة  الم�صورة  اإفادة هائلة من  الدليل  اأفاد  المدفوعات. وقد  باإح�صاءات ميزان 

هم حيوية الإنجاح هذا الم�صروع. وتود اإدارة االإح�صاءات اأن تعرب عن ال�صكر  مدار عملية االإعداد؛ فقد كانت م�صاهمات

والعرفان الأع�صاء اللجنة وممثلي المنظمات الدولية فيها في الفترة من 2001 اإلى 2008: 

متهيد              

م



xiv

متهيد 

ن

االأع�صاء

جون-هو �صان كوريا  اأ�سرتاليا   �صياء عبا�صي 

�صيرغيه �صيرباكوف االتحاد	الرو�سي     مايكل دافيز 

ليديا ترو�صينا    برونوين دري�صكول      

عبد الرحمن الحمي�صي المملكة	العربية     اأيفان كينغ 

�صليمان الخليفي بلجيكا   غويدو ميلي�س     ال�سعودية 

اإيرن�صت فان در ميروي جنوب	اإفريقيا  كندا   اآرت ريدجواي 

�صتيفانز والترز �سيلي   تيريزا كورنيجو  

اإدواردو رودريغو تينيه اإ�سبانيا  ال�سين   هان هونغمي 

مايكل اأنتينغي-اإيغو اأوغندا  قة	هونغ	كونغ	ال�سينية   ليلي اأو-يان فون  منط

�صتيوارت براون المملكة	المتحدة      االإدارية	الخا�سة  

رالف كوزلو  الواليات	المتحدة   
1
فرن�سا   فيليب ميزني

اأوبي ويكارد  األمانيا   األُمت �صتيغر  

هنغاريا   اأنتال غياالفاري  

الهند   مايكل ديبابراتا  

       باترا

اليا   اأنتونيلو بياجيولي اإيط

اليابان   �صاتورو هاغينو

   جوجي اإي�صيكاوا

   تيروهيد كانادا

   ماكوتو كاتو

   هيديكي كونو

يرو نوبوموري    تاكيه

   تورو اأو�صيتا

   تاكويا �صوافوجي

   هيديتو�صي تاكيدا

   تاكا�صي يو�صيمورا

ممثلو المنظمات الدولية

اآي�صي برتراند  منظمة	التعاون	والتنمية     بنك	الت�سويات	الدولية   رينيه ويديرا 

ويليام كيف           في	الميدان	االقت�سادي   

	البنك	المركزي	االأوروبي    ويرنر بيير      

       جان مارك اإزرائيل      

ما�صاتاكا فوجيتا موؤتمر	االأمم	المتحدة       كارلو�س �صان�صيز  

       مونيوز     للتجارة	والتنمية

   بيير �صوال     

يورو�ستات   اإيلينا كابريولي     

اآيفو هافينغا �سعبة	االإح�ساء        ماريا-هيلينا فيغويرا 

   جان كلود رومان     في	االأمم

   مارك فان ور�س     المتحدة

 

 
  

 

  

  

 اعتبارا من عام 2004 واالأعوام الالحقة, قام ال�صيد فيليب ميزني بتمثيل بنك الت�صويات الدولية.
1
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جمموعات اخلرباء الفنية

18-	وفقا لما �صبق ذكره, اأن�صاأت اللجنة اأربع مجموعات خبراء فنية لتزويدها بالم�صورة حول بع�س الق�صايا 

المحددة. وتعرب اإدارة االإح�صاءات عن عميق امتنانها للم�صورة المتمر�صة التي قدمها اأع�صاء هذه المجموعات الفنية 

من اأهل الخبرة.   

)BOPTEG( مجموعة الخبراء الفنية المعنية بميزان المدفوعات

الرئي�س: نيل باتر�صن

االأمانة العامة: روبرت ديبلزمان ومانيك �صري�صتا

براون  و�صتيوارت  المتحدة(؛  )الواليات  باك  وكري�صتوفر  )االأردن(؛  الم�صري  وجمال  )اأ�صتراليا(؛  عبا�صي  �صياء 

وتيريزا  )هولندا(؛  �صودرون  ورايموند  اإفريقيا(؛  غرب  لدول  المركزي  )البنك  كامارا  بيه  وقا�صي  المتحدة(؛  )المملكة 

وجانو�س  )ال�صين(؛  هونغمي  وهان  )اليابان(؛  هاغينو  و�صاتورو  )اأ�صتراليا(؛  ديفيز  ومايكل  )ت�صيلي(؛  كورنيجو 

)هولندا(؛ وكارلو�س  اأوديِكن  وفرانك  )بولندا(؛  وباول ميكاليك  الدولية(؛  الت�صويات  )بنك  وفيليب ميزني  )اإ�صتونيا(؛  كرون 

�صان�صيز مونيوز )البنك المركزي االأوروبي(؛ واإيبومبو �صيمي )ناميبيا(؛ واألموت �صتيغر )األمانيا(؛ وهيديتو�صي تاكيدا 

)اليابان(؛ ونوانوت ثانانك�صارون )تايلند(؛ وت�صارلي توما�س )الواليات المتحدة(؛ ومارك فان-ول�س )يورو�صتات(؛ وكري�س 

رايت )المملكة المتحدة(.

)DITEG( مجموعة الخبراء الفنية المعنية باال�صتثمار المبا�صر

2
الرئي�صان:نيل باتر�صون ورالف كوزلو

االأمانة: جون جوي�س وماري مونتانجيز )�صندوق النقد الدولي(, واآي�صي برتراند ي�صيم �صي�صيك )منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان االقت�صادي )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي(؛ واأولغا اآر�صمان )هولندا(؛ و�صياء عبا�صي 

)تون�س(؛  العروي  ومنذر  )كندا(؛  الجول  وكري�صتيان  ال�صويد)؛  ) فور�س  والر�س  )بلجيكا(؛  بويك  دي  وروجر  )اأ�صتراليا(؛ 

قة هونغ كونغ ال�صينية  وجيفري لو )الواليات المتحدة(؛ وبيتر نيودرفر )البنك المركزي االأوروبي(؛ وجورج نيغ )منط

�صان�صيز  وكارلو�س  )؛  (كندا ريدجواي  واآرت  )يورو�صتات(؛  با�صيريني  وباولو  )هولندا(؛  اأوديكن  وفرانك  الخا�صة(؛  االإدارية 

فان-ور�س  ومارك  الرو�صي(؛  )االتحاد  ترو�صينا  وليديا  )فرن�صا(؛  تيرين  وبرونو  االأوروبي(؛  المركزي  )البنك  مونيوز 

ووكر  وغرايم  )اليابان(؛  وادا  ومايكو  المتحدة)؛  المملكة  ) فوغان  ومارتن  )كولومبيا(؛  فاريال  وكارلو�س  )يورو�صتات(؛ 

)المملكة المتحدة(؛ و�صتيفانز وولترز )جنوب اإفريقيا(؛ واأوبي ويكارد )الواليات المتحدة(.

)CUTEG( جمموعة اخلرباء الفنية املعنية باالحتادات النقدية

الرئي�س: روبرت هيث

االأمانة: رينيه فيفيه و�صامويل روزا )�صندوق النقد الدولي(

المركزي  )البنك  كامارا  بيه  وقا�صي  )بيالرو�س(؛  اأنتروبوفا  واأولغا  ال�صعودية(؛  العربية  )المملكة  الجبرين  جبرين 

اليا(؛ وريميجيو  )اإيط بالدوريني  الكاريبي(؛ ولوكا  �صرق  لدول  المركزي  )البنك  اإفريقيا(؛ وميريام بالن�صار  لدول غرب 

المركزي  )البنك  اإفريقيا(؛ وجان غاالن  انديفو )بنك دول و�صط  االأوروبي(؛ ونزائير فوت�صو  المركزي  )البنك  اإي�صيفيريا 

؛ ومارك 
3
االأوروبي( المركزي  )البنك  اإزرائيل  الت�صيكية(؛ وجان-مارك  ورية  )الجمه اأول�صوف�صكي  االأوروبي(؛ ورودولف 

فان-ور�س )يورو�صتات(.

)RESTEG( مجموعة الخبراء الفنية المعنية باالحتياطيات

الرئي�س: روبرت هيث

االأمانة: اأنتونيو غاليت�صيا وغيلمور هوفدراد

قة هونغ كونغ ال�صينية االإدارية الخا�صة(؛  حامد اأبو المجد )م�صر(؛ وكويت�صيرو اأريتو�صي )اليابان(؛ وكيفن ت�صاو )منط

قة  واألي�صون كيرتي�س )المملكة المتحدة(؛ وميهالي دوروك�صكو )هنغاريا(؛ و�صحر ال�صربيني )م�صر(؛ وكيلفن فان )منط

)اليابان(؛  غونوكامي  وريكو  )البرازيل(؛  ليمو�س  فيريرا  اأوغا�صتو  وفرناندو  الخا�صة(؛  االإدارية  ال�صينية  كونغ  هونغ 

 كانت مجموعة الخبراء الفنية المعنية باال�صتثمار المبا�صر عبارة عن فرقة عمل م�صتركة مع المجموعة اال�صت�صارية المعنية بالتعريف 
2

بيقية  التط الحلقة  رئي�س  من�صب  كوزلو  رالف  ال�صيد  �صغل  وقد  االقت�صادي.  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  ال�صادر  المرجعي 

اأعمال المجموعة اال�صت�صارية المعنية بالتعريف المرجعي(, بينما كان ي�صغل  الإح�صاءات اال�صتثمار الدولي )وهو الجهاز القائم بت�صيير 

هد علوم االقت�صاد الدولية في مكتب التحليل االقت�صادي في الواليات المتحدة, بوزارة التجارة االأمريكية, قبل  من�صب المدير الم�صارك لمع

ان�صمامه اإلى اإدارة االإح�صاءات في �صندوق النقد الدولي.

  �صارك في رئا�صة االجتماع الثاني لمجموعة الخبراء الفنية المعنية باالتحادات النقدية المنعقد في فرانكفورت.
3

متهيد              
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قائمة المخت�صرات 

ع

وفيليب  البحرين(؛  )مملكة  عبدالكريم  عبداهلل  ومحمد  )كوريا(,  هوزيوك  ويان  )اليابان(؛  ها�صيموتو  وهيديو 

موت�صومي  وليندا  اإفريقيا(؛  و�صط  دول  )بنك  انكومو  مونايونغ  مايكل  وجان  الدولية(؛  الت�صويات  )بنك  ميزني 

الدولي(؛ وجوزيف نيغ  النقد  النقدية والمالية في �صندوق  االأ�صواق  )اإدارة  اإفريقيا(؛ وكري�صتيان ملدر  )جنوب 

اأغويالر )البنك المركزي االأوروبي(؛ و�صتيفن �صابين  )�صنغافورة(؛ وانغ يي بينغ (�صنغافورة)؛ وكارمن بيكون 

)المملكة المتحدة(؛ وهوليو �صانتيال )المك�صيك(؛ وداي �صاتو )اليابان(؛ واأور�صوال �صيبر )األمانيا(؛ وجاي �صورتي 

وليديا  المتحدة(؛  )الواليات  توما�س  وت�صارلي  الدولي(؛  النقد  �صندوق  في  والمالية  النقدية  االأ�صواق  )اإدارة 

ترو�صينا )االتحاد الرو�صي(؛ ويوجي ياما�صيتا )اليابان(. 

اإعداد تقارير الق�صايا

برتراند؛  واآي�صي  اأنتروبوفا؛  اأولغا  من:  كل  االأربع  الفنية  الخبراء  لمجموعات  الق�صايا  تقارير  باإعداد  قام 

غاالن؛  وجان  فيفيه؛  ورينيه  اإي�صيفيريا؛  وريميجيو  ديبلزمان؛  وروبرت  باتن؛  وريت�صارد  براون؛  و�صتيوارت 

واأندريا�س  جوي�س؛  وجون  اإيانات�صون؛  وموريزيو  هاون�صتين؛  وند  هوفدراد؛  وغيلمور  غاليت�صيا؛  واأنتونيو 

وباولو  اأوديكن؛  وفرانك  ورالف كوزلو؛ وماري مونتانجي�س؛  كلينكام؛  و�صتيفان  كيتيلي؛  واأندرو  كارابابا�س؛ 

با�صيريني؛ وفاليريا بيليغريني؛ واآرت ريدجواي؛ و�صامويل روزا؛ وكارلو�س �صان�صيز مونيوز؛ ومانيك �صري�صتا؛ 

وبيير �صوال؛ وهيديتو�صي تاكيدا؛ وبرونو تيرين؛ وليديا ترو�صينا؛ وفيليب تيرنبول؛ ومارتن اأودي؛ ومارك فان-

ور�س؛ وكري�س رايت.

كذلك قامت الموؤ�ص�صات التالية باإعداد تقارير ق�صايا: مكتب االإح�صاءات القومية في اأ�صتراليا, فرع الح�صابات 

الدولية والمالية؛ والبنك المركزي البلجيكي؛ وهيئة اإح�صاءات كندا؛ والبنك المركزي االأوروبي؛ واإدارة التعداد 

واالإح�صاء, منطقة هونغ كونغ ال�صينية االإدارية الخا�صة؛ وبنك اليابان المركزي؛ والجهاز المركزي لالإح�صاء 

والدرا�صات االقت�صادية, لك�صمبرغ؛ وبنك هولندا المركزي, اإدارة ميزان المدفوعات والح�صابات المالية؛ ومنظمة 

االإح�صاءات  ومكتب  الموؤ�ص�صات؛  و�صوؤون  المالية  ال�صوؤون  مديرية  االقت�صادي,  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

القومية في المملكة المتحدة. 

تقدير وامتنان

واالأطراف  الدولية,  والهيئات  الوطنية,  البيانات  معدو  اأبداها  التي  التعليقات  من  كذلك  الدليل  اأفاد  	-19

المعنية من القطاع الخا�س والتي تم الح�صول عليها خالل فترتي اإبداء تعليقات الجمهور على م�صودتي مار�س 

2007 ومار�س 2008. واإ�صافة اإلى ذلك, �صاهم الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني في اإعداد الن�صخة العربية 

من هذا الدليل. وتعرب اإدارة االإح�صاءات في �صندوق النقد الدولي عن تقديرها وامتنانها لهذه الم�صاهمات.

20-	وتعرب اإدارة االإح�صاءات في �صندوق النقد الدولي كذلك عن امتنانها للدعم المقدم من محررة »نظام	

الح�سابات	القومية« ال�صيدة اآن هاري�صون ولما اأبدته من تعاون وثيق.

اأدلهايد بورغي- �صميلز

مدير	اإدارة	االإح�ساءات

�صندوق النقد الدولي
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الف�صل 

مقدمة1

 األف- الغر�ض من الدليل

المدفوعات  ميزان  دليل  من  ال�صاد�صة  بعة  الط تمثل   1-1

وو�سع اال�ستثمار الدولي )الدليل( الإطار المعياري الذي يُ�صتند اإليه 

والعالم  ما  اقت�صاد  بين  والمراكز  المعامالت  اإح�صاءات  اإعداد  في 

الخارجي. 

1-2 الأهداف الرئي�صية لهذا الدليل هي كما يلي:

والقواعد  والت�صنيفات  والتعاريف  المفاهيم  و�صرح  عر�ض   ) )اأ

الم�صتخدمة في اإعداد اإح�صاءات ميزان المدفوعات وو�صع 

ال�صتثمار الدولي.

)ب( زيادة اإمكانية المقارنة بين البيانات على ال�صعيد الدولي 

ية المعتمدة دوليا في  من خالل تعزيز المبادئ التوجيه

هذا ال�صدد؛ 

وو�صع  المدفوعات  ميزان  اإح�صاءات  بين  الروابط  بيان  )ج( 

الإح�صاءات  من  وغيرها  ناحية  من  الدولي  ال�صتثمار 

الت�صاق  وزيادة  اأخرى،  ناحية  من  الكلية  القت�صادية 

بين مجموعات البيانات المختلفة؛ 

ميزان  بيانات  ا�صتخدامات  حول  مخت�صرة  مقدمة  عر�ض  )د(  

والخ�صوم  الأ�صول  في  الأخرى  والتغيرات  المدفوعات، 

هذه  ن  اأ باعتبار  الدولي،  ال�صتثمار  وو�صع  المالية، 

الح�صابات هي الح�صابات الدولية لالقت�صاد المعني. 

اإجراءات  من  وغيرها  البيانات  جمع  اإجراءات  تدخل  ل    3-1

مثل  المفاهيمية  الأدلة  اق  نط في  عموما  ون�صرها  البيانات  اإعداد 

هذا الدليل. فالقرارات ب�صاأن هذه الق�صايا ينبغي اأن تراعي بع�ض 

الن�صبي  والحجم  والقانونية،  العملية  كالقيود   - ال�صائدة  الظروف 

والتي  حدة  على  اقت�صاد  كل  في  تقديرها  يجب  التي   - لالقت�صاد 

المو�صوعة.  ية  التوجيه المبادئ  عن  الخروج  تف�صر  ن  اأ يمكن 

»مر�سد  في  الق�صايا  هذه  حول  معلومات  على  الطالع  ويمكن 

تجميع بيانات ميزان المدفوعات« ال�صادر عن �صندوق النقد الدولي. 

من  مجموعة  في  بيقه  ط ت يمكن  اإطارا  الدليل  ويعر�ض   4-1

ها نموا حتى القت�صادات  القت�صادات، من اأ�صغر القت�صادات واأقل

البنود  بع�ض  اأن  به  الم�صلم  من  وبالتالي،  وتعقيدا.  تقدما  الأكثر 

تقع  لذلك،  الحالت.  ال�صلة في جميع  وثيقة  تكون  ل  قد  الواردة 

المبادئ  بيق  ط ت م�صوؤولية  القومية  البيانات  ُمعدِّي  عاتق  على 

ما  بيق  ط ت وعند  بلدانهم.  ظروف  يالئم  بما  الدولية  ية  التوجيه

ورد في هذا الدليل، ينبغي على ُمعدِّي البيانات تقدير اأهمية بنود 

معينة ومدى اتفاقها مع العتبارات العملية وفقا لظروف بلدانهم، 

لآخر  وقت  من  القرارات  هذه  في  النظر  اإعادة  لهم  ينبغي  كما 

للتحقق مما اإذا كانت هذه الظروف قد تغيرت. وتعتمد هذه القرارات 

بال�صرورة على الكفاءة المهنية لمعدي البيانات والدراية المعرفية. 

التي  البنود  الح�صبان عند تحديد  وهناك عوامل توؤخذ في   5-1

ا�صتخدامها  يمكن  التي  والأ�صاليب  عنها  بيانات  تجميع  يتعين 

لهذا الغر�ض، منها التحقق من وجود قيود على ال�صرف، والأهمية 

ومجموعة  الموؤ�ص�صات،  وتنوع  معينة،  اقت�صادية  طة  لأن�ص الن�صبية 

ل  قد  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  المالية.  الأ�صواق  في  الم�صتخدمة  الأدوات 

يكون جمع بيانات بع�ض البنود في هذا الإطار اإجراء عمليا اإذا 

العك�ض  وعلى  مرتفعة.  بياناته  جمع  وتكلفة  �صغيرا  البند  كان 

من ذلك، قد يرغب معدو البيانات في تحديد بنود اأخرى لها اأهمية 

ال�صيا�صات  �صانعو  ويرغب  هم  اقت�صادات في  خا�صة  اقت�صادية 

والمحللون في الح�صول على تفا�صيل اإ�صافية ب�صاأنها. 

لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ مع  الدليل  هذا  ويت�صق   6-1

SNA 2008( 2008( الذي تم تحديثه على التوازي. و�صوف يجري 

تعديل العنا�صر ذات ال�صلة في دليل االإح�ساءات النقدية والمالية 

لعام 2000 ودليل اإح�ساءات مالية الحكومة لعام 2001، للحفاظ 

هذا  �صوء  وفي  التحديث.  بعد  ام  والنظ الدليل  مع  ات�صاقها  على 

الترابط المفاهيمي، ينبغي على ُمعدِّي بيانات ميزان المدفوعات 

وو�صع ال�صتثمار الدولي الت�صاور مع غيرهم من خبراء الإح�صاءات 

ل�صمان الت�صاق في التعاريف الم�صتخدمة وتوفير بيانات يمكن 

التوفيق فيما بينها حيثما تتداخل. 

الدليل  هذا  في  الواردة  والت�صنيفات  بالتعاريف  يق�صد  ل   7-1

اء �صالحية اأو تقديم تف�صيرات لمختلف الأحكام )ذات ال�صلة  ط اإع

يتعلق  ر�صمي  اإجراء  اتخاذ  عدم  اأو  لتخاذ  القانوني  بالتو�صيف 

بمثل هذه المعامالت( في اتفاقية تاأ�صي�ض �صندوق النقد الدولي. 
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ل الدليل ك باء-  هي

مالحق.  وت�صعة  ف�صال  ع�صر  اأربعة  من  الدليل  يتاألف   8-1

الح�صابات  جميع  ي  ط تغ ق�صايا  يدية  التمه الف�صول  وتتناول 

اإلى ال�صاد�ض(، تليها ف�صول يناق�ض كل منها  )الف�صول من الأول 

ح�صاب من الح�صابات الرئي�صية على الترتيب )الف�صول من ال�صابع 

البيانات.  تحليل  عن  بف�صل  الدليل  يُختتم  ثم  ع�صر(،  الثالث  اإلى 

ها في  بيق ط ويقدم الدليل مبادئ عامة مو�صوعة بحيث يمكن ت

بق هذه المبادئ على بع�ض المو�صوعات  ظروف متعددة، كما يط

المحددة التي تبيَّن اأن هناك حاجة اإلى و�صع توجيهات اإ�صافية 

مختلف  على  ها  يعر�ص تعاريف  على  الدليل  وي  وينط ب�صاأنها. 

�صفحاته بالخط المائل.

الدليل الجوانب المختلفة  يكل، يتناول  وات�صاقا مع هذا اله  9-1

وعلى  التكرار.  من  للحد  مختلفة  ف�صول  في  الواحد  للمو�صوع 

ق�صية  هو  الحافظة  ا�صتثمارات  تبويب  فاإن  المثال،  �صبيل 

ق�صايا  على  نف�صه  الأمر  بق  وينط ال�صاد�ض(،  )الف�صل  مت�صعبة 

الدليل الجوانب المتعلقة  التقييم والتوقيت )الف�صل الثالث(. ويتناول 

الف�صول  في  والدخل  الأخرى،  والتغيرات  والمعامالت،  بالمراكز، 

فيه  وترد  التوالي.  على  ع�صر،  والحادي  والتا�صع  والثامن  ال�صابع 

المو�صوعات.  بين هذه  فيما  الروابط  للتاأكيد على  اإحالت عديدة 

وف�صال على ذلك، يحتوي  الدليل على مالحق تتناول ال�صتثمار 

المبا�صر، والتاأمين، وعقود التاأجير التمويلي بغية تمكين القارئ 

من  لكل  المختلفة  الح�صابات  بين  فيما  الروابط  على  التعرف  من 

هذه المو�صوعات. 

ول التمهيدية 1- الف�ص

ال�صاد�ض  اإلى  الأول  الف�صل  يدية من  التمه الف�صول  تمتد   10-1

وتتناول ما يلي: 

)اأ(    الف�صل الأول يعر�ض معلومات مرجعية حول الدليل نف�صه.

ن�صر  واإطار  المحا�صبي  الإطار  ي  ط يغ الثاني  الف�صل  )ب( 

البيانات.

 )ج( الف�صل الثالث يتناول المبادئ المحا�صبية. 

بالوحدات،           المقترنة  الق�صايا  يتناول  الرابع  الف�صل  )د( 

اعات، والإقامة.  ط والق

)هـ( الف�صل الخام�ض يتناول تبويب الأ�صول والخ�صوم. 

)و( الف�صل ال�صاد�ض يتناول الفئات الوظيفية. 

ل ح�صاب ول التي يفردها الدليل لك 2- الف�ص

الح�صابات  ع�صر  الثالث  اإلى  ال�صابع  من  الف�صول  تتناول   11-1

الواردة في الإطار. ويعك�ض كل ح�صاب عملية اأو ظاهرة اقت�صادية 

فتتعلق  الف�صول  ترتيب  اأما  واحدا.  ف�صال  الدليل  له  ويفرد  واحدة 

ال�صتثمار  و�صع  يرد  حيث  الدليل،  اإعداد  في  المتبعة  بالأعراف 

باإعداد  الهتمام  ازدياد  لبيان  بعة  الط هذه  بداية  في  الدولي 

ول�صرح  الدليل،  من  الخام�سة  بعة  الط �صدور  منذ  بياناته  وتحليل 

اإلى دخل ال�صتثمار  مراكز الأ�صول والخ�صوم المالية قبل التطرق 

المتولد عنها.  

1-12 ويبداأ كل ف�صل بعر�ض المبادئ القت�صادية العامة ذات 

اأي�صا على جدول مب�صط يلقي نظرة عامة على  وي  ال�صلة، وينط

عامة  تعاريف  على  الن�ض  ويحتوي  الف�صل.  يتناوله  الذي  الح�صاب 

للبنود المدرجة في الح�صاب، ويعر�ض حالت معينة كاأمثلة على 

التام  هم  الف ويقت�صي  غمو�ض.  اأي  لإزالة  التعاريف  هذه  بيق  ط ت

اقا التي تتناولها  بيق المبادئ الأو�صع نط ط اأي�صا ت لكل ح�صاب 

والتي  والتبويب،  والإقامة  والتوقيت  كالتقييم  يدية  التمه الف�صول 

ت�صري على العديد من الح�صابات.  

ل ي 3- التحل

البيانات،  تحليل  ع�صر مقدمة عن  الرابع  الف�صل  يعر�ض   13-1

مع الإ�صارة ب�صفة خا�صة اإلى العالقات القت�صادية الكلية كوحدة 

متكاملة. 

4- المالحق

ق�صايا  حول  التفا�صيل  من  مزيدا  المالحق  تعر�ض   14-1

بعة  الط عن  التغييرات  ومنها  الح�صابات،  من  العديد  تم�ض  محددة 

 ،)1993 الخام�سة  بعة  الط  – المدفوعات  ميزان  )دليل  الخام�صة 

الديون،  تنظيم  واإعادة  ال�صتثنائي،  والتمويل  العملة،  واتحادات 

وقائمة العنا�صر الأ�صا�صية.

ية وبنود التذكرة 5- العنا�صر الأ�صا�ص

الأ�صا�صية  البنود  قائمة  على   9 الملحق  يحتوي   15-1

وو�صع  المدفوعات  ميزان  بيانات  واإبالغ  عر�ض  في  الم�صتخدمة 

ال�صتثمار الدولي. وتتاألف البنود الأ�صا�صية من العنا�صر الأ�صا�صية 

وبنود للتذكرة.

)اأ(   العنا�سر االأ�سا�سية هي البنود التي تمثل ككل جزءا من 

االإطار وتدخل في ح�ساب المجاميع والبنود الموازِنة.

ال  لكنها  االأ�سا�سي،  العر�ض  من  جزء  هي  التذكرة  بنود  )ب( 

ُت�ستخدم في ا�ستقاق المجاميع اأو البنود الموازِنة. فعلى 

للقرو�ض  ال�صمية  القيمة  ُتدرج  بينما  المثال،  �صبيل 

�صمن العنا�صر الأ�صا�صية، تعر�ض بنود التذكرة معلومات 

لما يرد في  العادلة، وفقا  بالقيمة  القرو�ض  اإ�صافية عن 

الفقرتين 7-45 و46-7.

اإ�صافة اإلى ذلك:  

 )ج( البنود التكميلية لي�ست جزءا من العر�ض االأ�سا�سي، لكن 

يتوقف اإعدادها على ظروف االقت�ساد المعني، وذلك اأخذا 

والمحللين  ال�صيا�صات  �صانعي  اهتمامات  العتبار  في 

باأحرف  الواردة  البنود  )راجع  الموارد  تكاليف  وكذلك 

مائلة في الملحق 9(. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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دون  الأ�صا�صية  البنود  قائمة  تحول  ن  اأ ينبغي  ول   16-1

بالن�صبة  اأهمية  ذات  اإ�صافية  بيانات  بن�صر  البيانات  ُمعدِّي  قيام 

للمعلومات  الدولي  النقد  �صندوق  طلب  يقت�صر  ولن  هم.  لقت�صادات

تفا�صيل  على  الح�صول  يلزم  حينما  الأ�صا�صية  البنود  على 

تحليل  اأو  القت�صادات  بع�ض  ظروف  فهم  اأجل  من  اإ�صافية 

مع  م�صاورات  ال�صندوق  خبراء  و�صُيجري  ورات.  ط ت من  ي�صتجد  ما 

ات المعنية من وقت لآخر لتحديد التفا�صيل الإ�صافية التي  ط ال�صل

ن  ها. وهناك عدد قليل من القت�صادات التي يُحتمل اأ يتعين اإبالغ

ها عن كل بند من البنود  مة يمكن اإبالغ تتوفر لديها معلومات مه

اإل  اإلى ذلك، قد ل تتوفر بيانات عدة عنا�صر  الأ�صا�صية. واإ�صافة 

بيانات  �صمن  الثانوية  العنا�صر  اأحد  بيانات  تتواجد  اأو  مجمعة، 

ببيانات  ال�صندوق  اإبالغ  ينبغي  هذا،  ومع  اأهمية.  اأكثر  اآخر  عن�صر 

وفقا  الإمكان  قدر  ودقتها  اكتمالها  مراعاة  مع  الأ�صا�صية  البنود 

لإطار اإعداد البيانات. ومعدو البيانات اأقدر من خبراء ال�صندوق على 

ابق  تتط ل  التي  البنود  لمراعاة  الالزمة  والتعديالت  التقديرات  اإجراء 

القائم  القت�صاد  في  الأ�صا�صية  البيانات  �صال�صل  مع  تماما 

باإعداد البيانات. 

جيم-  تاريخ الدليل 

ورات  1-17 ت�صدر كل طبعة جديدة من هذا الدليل ا�صتجابة لتط

وتراكم  التحليلية،  الهتمامات  في  وتغييرات  ومالية،  اقت�صادية 

الخبرات لدى معدي البيانات.

اهتمامه  مبكر  وقت  في  الدولي  النقد  �صندوق  هر  واأظ  18-1

دليل  من  الأولى  بعة  الط بن�صر  قام  حين  الإح�صائية  بالمنهجية 

ميزان المدفوعات في يناير عام 1948. وكان الهدف الرئي�صي من 

اإ�صدار الدليل هو و�صع اأ�صا�ض ترتكز عليه عملية اإبالغ ال�صندوق 

بالبيانات على نحو منتظم وموحد دوليا. وجاء اإ�صدار هذا الدليل 

مبادئ  و�صع  بغر�ض  الأمم  ع�صبة  بداأته  الذي  للعمل  ا�صتمرارا 

�صاهم  وقد  المدفوعات.  ميزان  اإح�صاءات  اإعداد  ب�صاأن  ية  توجيه

من  كبير  عدد  من  المتخ�ص�صين  من  وغيرهم  اقت�صاديون  خبراء 

البلدان في اإعداد الدليل، واجتمع ممثلو 30 بلدا ومنظمة دولية في 

وا�صنطن في �صبتمبر عام 1947 لالنتهاء من و�صع م�صودة الدليل.

بعة الأولى من الدليل في الأ�صا�ض من جداول   1-19 وتاألفت الط

اأي  فيها  ترد  ولم  لإكمالها،  موجزة  وتوجيهات  البيانات  اإبالغ 

اإعداد  طرق  اأو  المدفوعات  ميزان  مفاهيم  حول  عامة  مناق�صة 

قائمة  عن  انبثق  الدليل  هذا  ن  اإ القول  يمكننا  وهكذا  البيانات. 

العنا�صر الأ�صا�صية. 

بعة الثانية في عام 1950، وتو�صعت كثيرا في  1-20 ونُ�ِصرت الط

ام.  �صرح مفاهيم النظ

عن  وتميزت   ،1961 عام  في  الثالثة  بعة  الط و�صدرت   21-1

اإبالغ  في  اإليه  ي�صتند  الذي  الأ�صا�ض  بتقديم  ال�صابقتين  بعتين  الط

ميزان  اإعداد  مبادئ  من  كاملة  ومجموعة  بالبيانات  ال�صندوق 

ها  احتياجات تلبية  في  ا�صتخدامها  للبلدان  يمكن  المدفوعات 

الخا�صة. 

للتغيرات  ا�صتجابة   1977 عام  الرابعة  بعة  الط ونُ�ِصرت   22-1

التي طراأت  والتغيرات  الدولية  المعامالت  اإجراء  اأ�صاليب  مة في  المه

بعة معامالت اأ�صمل  ام المالي الدولي. وت�صمنت هذه الط على النظ

كثيرا للمبادئ الأ�صا�صية لالإقامة، والتقييم، والمبادئ المحا�صبية 

الأ�صا�صية  العنا�صر  ا�صتخدام  في  مرونة  الدليل  هذا  واأتاح  الأخرى. 

عر�ض  لطريقة  اأف�صلية  اأي  يعط  ولم  المختلفة،  الموازين  لتكوين 

معينة على الأخرى.  

�صبتمبر عام 1993 عقب  الخام�صة في  بعة  الط ونُ�ِصرت   23-1

الخبراء  مجموعات  اجتماعات  �صملت  وير  التط من  طويلة  مرحلة 

فرقتين  وتكوين  و1992   1987 عامي  في  ال�صندوق  عقدها  التي 

المالي.  والح�صاب  الجاري  الح�صاب  باأمور  معنيتين  عاملتين 

القومية  الح�سابات  ام  نظ مع  بات�صاقها  بعة  الط هذه  وتميزت 

لعام SNA 1993( 1993( الذي تم اإعداده في نف�ض الفترة. ويرجع 

بين  بالربط  الهتمام  تزايد  اإلى  ية  التوجيه المبادئ  تن�صيق  قرار 

مجموعات بيانات القت�صاد الكلي المختلفة وتجنب عدم ات�صاق 

التغييرات  الدليل عددا من  الخام�سة من  بعة  الط واأدخلت  البيانات. 

ذلك  وت�صمن  الح�صابات،  وهيكل  لحات،  ط والم�ص التعاريف،  على 

الح�صاب  من  الُمنْتَجة  غير  والأ�صول  الراأ�صمالية  التحويالت  نقل 

الجاري اإلى ح�صاب راأ�صمالي يحمل م�صمى جديد، واإعادة ت�صمية 

الح�صاب الراأ�صمالي لي�صبح ا�صمه الح�صاب المالي، وف�صل الخدمات 

عن الدخل الأولي )كانت ُت�صمى في ال�صابق خدمات عوامل الإنتاج(. 

الجزئية  الركائز  وم  ه مف الدليل  من  الخام�سة  بعة  الط طرحت  كذلك 

ام الح�سابات القومية، وذلك  اعات ات�صاقا مع نظ ط كالوحدات والق

بدل من معاملة القت�صاد كوحدة واحدة. وعالوة على ذلك، تو�صع 

ميزان  اإح�صاءات  بجانب  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  لي�صمل  الدليل 

المدفوعات. 

االإح�ساءات  دليل  لحقا  الدولي  النقد  �صندوق  ون�صر   24-1

النقدية والمالية لعام 2000 ودليل اإح�ساءات مالية الحكومة لعام 

2001. وحقق هذان الدليالن اأي�صا مزيدا من الت�صاق في المبادئ 

باإمكانية  المتزايد  الهتمام  عن  تعبيرا  الإح�صائية  ية  التوجيه

ات�صاق  والحد من عدم  المختلفة،  الإح�صائية  البيانات  بين  الربط 

البيانات، وتعزيز الإمكانات التحليلية. 

1-25 واأن�صاأ ال�صندوق في عام 1992 »لجنة �صندوق النقد الدولي 

دائم  كجهاز  )»اللجنة«(  المدفوعات«  ميزان  باإح�صاءات  المعنية 

الدولية.  والمنظمات  القومية  البيانات  معدي  مع  الت�صاور  مته  مه

المبادئ  اإدخال تعديالت جزئية على  اإجراء بهدف  ا�صتحدث  وقد 

عمليات  بين  الواقعة  الفترات  في  الإح�صاءات  لإعداد  ية  التوجيه

التعديل الرئي�صية، على غرار ما تم في اأواخر الت�صعينات من تعديالت 

)ترد  المبا�صر.  ال�صتثمار  جوانب  وبع�ض  المالية  الم�صتقات  على 

الإجراءات الخا�صة بالتعديالت الجزئية في الق�صم هاء(. 

الف�صل 1 ♦ مقدمة
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�صدور  منذ  ال�صلة  ذات  بوعات  ط الم من  عدد  �صدر  وقد   26-1

طبعة عام 1993. ففي عام 1995، �صدر مر�سد تجميع بيانات 

عملية  م�صورة  قدم  حيث  للدليل،  مكمل  كجزء  المدفوعات  ميزان 

حول جمع واإعداد الإح�صاءات. كذلك �صدر مرجع ميزان المدفوعات 

على  يت�صمن،  حيث  تعليمي،  طابع  ذو  وهو   ،1996 عام  في 

�صبيل المثال، بع�ض الأمثلة الرقمية لتو�صيح المبادئ العامة.

1-27 و�صدرت اأدلة متخ�ص�صة تناولت بع�ض جوانب اإح�صاءات 

الم�سح  اإلى  المر�سد  وهي  الخا�صة،  الأهمية  ذات  الدولية  الح�صابات 

اإلى الم�سح المن�سق  المن�سق لال�ستثمار المبا�سر )2008(، والمر�سد 

الدولية  واالحتياطيات  و2001(،   1996( الحافظة  ال�ستثمارات 

التوجيهية الإعداد نموذج  المبادئ  االأجنبية:  وال�سيولة بالعمالت 

في  الدولية  التجارة  اإح�ساءات  ودليل   ،)2000( قيا�سي  بيانات 

لمعديها  مر�سد  الخارجي:  الدين  واإح�ساءات   ،)2002( الخدمات 

الدولية  الت�سويات  ال�سادر عن بنك  وم�ستخدميها )2003(، والمر�سد 

 Guide to the International Banking Statistics بعنوان 

3(2003)، والمعامالت الدولية في تحويالت المغتربين: مر�سد لمعدي 

االإح�ساءات وم�ستخدميه، والتعريف المرجعي لال�ستثمار االأجنبي 

في  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  ال�سادر   2008 لعام  المبا�سر 

الميدان االقت�سادي. 

دال-  تعديل عام 2008

ها عام 2001 البدء في تحديث  1-28 قررت اللجنة في اجتماع

الرغم من  اأنه على  اللجنة  الدليل بحلول عام 2008 تقريبا. وراأت 

بعة الخام�صة لم يكن بحاجة اإلى تغيير، فاإن  ط ن الإطار العام لل اأ

الدليل الجديد ينبغي اأن يت�صمن التفا�صيل والإي�صاحات المتعددة 

الأ�ص�ض  هم في  تعزيز  ي�ص واأن  ها منذ عام 1993،  التي تم و�صع

النظرية والروابط مع الإح�صاءات القت�صادية الكلية الأخرى. 

1-29 وقررت اللجنة اأي�صا اإجراء هذا التحديث بالتزامن مع تحديث 

المرجعي  والتعريف  و   1993 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

منظمة  عن  ال�صادر   2008 لعام  المبا�سر  االأجنبي  لال�ستثمار 

التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي.

عبر  الدولي،  النقد  �صندوق  اأ�صدر   ،2004 اإبريل  وفي   30-1

هذا  وت�صمن  الدليل،  تحديث  حول  م�سروحا  ملخ�سا  اللجنة، 

الدليل  كتابة  باأ�صلوب  تتعلق  وخيارات  مقترحات  الملخ�ض 

المركزية  البنوك  الملخ�ض على  المعدل ومحتوياته. وتم توزيع هذا 

هت  ووج الإنترنت.  �صبكة  على  نُ�صر  كما  الإح�صائية،  هزة  والأج

اأنحاء  جميع  في  الأخرى  والأطراف  البيانات  معدي  اإلى  الدعوة 

لكي  فنية  خبراء  مجموعات  اللجنة  واأن�صاأت  هم.  اآرائ لإبداء  العالم 

التو�صيات  واإ�صدار  للق�صايا  مف�صلة  درا�صة  اإجراء  على  تعكف 

والحتياطيات،  المبا�صر،  وال�صتثمار  النقدية،  التحادات  ب�صاأن 

في  للدليل  م�صودتان  ونُ�صرت  الترتيب.  على  الأخرى  والق�صايا 

 2007 مار�ض  في  الإنترنت  �صبكة  على  الإلكتروني  ال�صندوق  موقع 

جميع  من  التعليقات  لإبداء  الدعوات  هت  ووج  ،2008 ومار�ض 

اأنحاء العالم. وف�صال على ذلك، تم توزيع ن�صخ اأخرى من الوثيقة 

والأطراف  اللجنة  اأع�صاء  على  منها  ف�صول مختارة  اأو  ها  باأكمل

المعنية الأخرى. وُعقدت �صل�صلة من ندوات التوا�صل الخارجي على 

اإلى �صبتمبر 2008 بهدف  الم�صتوى الإقليمي في الفترة من يناير 

حول  تعليقات  وتلقي  الدليل  على  اأُْدِخلت  التي  التغييرات  �صرح 

ها على  محتواه. وكانت مح�صلة هذه العملية ن�صخة معدلة تم عر�ص

اللجنة في نوفمبر 2008. 

1-31 وتناول التعديل ثالث مو�صوعات اأ�صا�صية، هي العولمة، 

والتو�صع في �صرح ق�صايا الميزانية العمومية، والبتكار المالي.

ولمة من اأهمية ق�صايا عديدة. فهناك عدد  1-32 وقد زادت الع

متزايد من الأفراد وال�صركات يرتبط باقت�صادين اأو اأكثر، ويتزايد دخول 

على  الهتمام  ازداد  وقد  اقت�صادية.  اتفاقات  في  القت�صادات 

بالعمالة  الخا�صة  والمعلومات  الإقامة  وم  ه بمف الخ�صو�ض  وجه 

المهاجرة وتدفقات تحويالت المغتربين. واإ�صافة اإلى ذلك، ازدادت 

ا�صتحداث  اإلى  اأدى  المتاأثرة بالعولمة، مما  اأهمية عمليات الإنتاج 

يد  ه التع عن  ا  وترابط �صمول  اأكثر  �صورة  ي  ط تع معامالت 

مبيعات  وعن  يز(  التجه �صلع  )اأي  المادية  للعمليات  الخارجي 

مادية  حيازة  على  وي  تنط ل  التي  التحويلية  ال�صناعات  واإدارة 

طة الكيانات  )اأي المتاجرة(. ويقدم الدليل اإر�صادات حول اإقامة واأن�ص

ياكل القانونية الأخرى الم�صتخدمة لحيازة  ذات الغر�ض الخا�ض واله

ا اأو منعدما. ويت�صمن  الأ�صول والتي يكون وجودها المادي ب�صيط

وتحويالت  الخدمات  في  الدولية  التجارة  درا�صة  نتائج  كذلك  الدليل 

اإر�صادات محددة  الأولى  للمرة  ُتدرج  ذلك،  على  المغتربين. وعالوة 

حول معاملة التحادات النقدية.  

يزانية  الم بتحليل  الهتمام  زيادة  الدليل  ويعك�ض   33-1

ل�صيما  الدولية،  القت�صادية  ورات  التط فهم  بهدف  ومية  العم

الدليل  ويتناول  الأو�صاع.  وا�صتمرارية  للمخاطر  التعر�ض  مدى 

ام الح�سابات القومية ودليل  م�صاألة تبويب الأدوات المالية في نظ

والتف�صيل  الهتمام  من  اأكبر  بقدر  والمالية  النقدية  االإح�ساءات 

يقدم  كما  الدليل،  وبين  ما  بينه والت�صاق  الربط  تي�صير  بهدف 

ويت�صمن  الدولي.  ال�صتثمار  و�صع  حول  تف�صيال  اأكثر  اإر�صادات 

والتغيرات  التقييم  اإعادة  عمليات  حول  المناق�صات  من  اأكبر  قدرا 

والخ�صوم. كذلك  الأ�صول  وتاأثيرها على قيمة  الحجم  الأخرى في 

اأُجريت على  الدليل الجديد نتائج الدرا�صات التف�صيلية التي  يعر�ض 

وال�صتثمار  الدولي،  ال�صتثمار  و�صع  حول  الما�صي  العقد  مدار 

المالية،  والم�صتقات  الحافظة،  وا�صتثمار  الخارجي،  والدين  المبا�صر، 

ميزان  دليل  والأ�صول الحتياطية. ويو�صح العنوان المعدل، وهو 

نحو  للدليل  الجديد  التوجه  الدولي،  اال�ستثمار  وو�سع  المدفوعات 

والمراكز،  الأخرى،  والتغييرات  للمعامالت،  متكاملة  �صورة  عر�ض 

التاريخي  ور  التط الإنجليزية  باللغة   BPM6 الخت�صار  ويعك�ض 

ي�صار  كانت  التي  الدليل  من  ال�صابقة  بعات  الط عن  بعة  الط لهذه 

اإليها اخت�صارا با�صم BPM5  وBPM4 ..اإلخ.   

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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وترتيبات  اأدوات  ور  ط وت ن�صاأة  هو  المالي  والبتكار   34-1

التي  الأدوات  وت�صمل  الموؤ�ص�صية.  الوحدات  بين  فيما  جديدة  مالية 

والتوريق،  المالية،  الم�صتقات  المثال  �صبيل  على  الدليل  يتناولها 

بينما  الذهب،  وح�صابات  بموؤ�صر،  المربوطة  المالية  ق  والأورا

ذات  الكيانات  المثال  �صبيل  على  الموؤ�ص�صية  الترتيبات  ت�صمل 

القت�صادات.  متعددة  المت�صعبة  ال�صركات  وهياكل  الخا�ض  الغر�ض 

ية معززة حول ال�صتثمار المبا�صر  ي الدليل مبادئ توجيه ط ويغ

ها  تعديل اقترن  والمت�صعبة،  ويلة  الط الملكية  �صال�صل  حالة  في 

بوعة التعريف المرجعي لال�ستثمار االأجنبي المبا�سر  بتعديل مط

االقت�سادي.  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  ال�صادرة 

ويعتمد الدليل معامالت معدلة لخدمات التاأمين وغيرها من الخدمات 

انخفا�ض  ق�صايا  ب�صاأن  مو�صعة  معاملة  اأي�صا  ويقدم  المالية، 

ب.  ط قيمة القرو�ض، واإعادة تنظيم الدين، وال�صمانات، وعمليات ال�ص

1-35 واإ�صافة اإلى ذلك، ي�صمل الدليل التغييرات التي ا�صتحدثتها 

ام الح�سابات القومية لعام  الأدلة الإح�صائية الأخرى، ل�صيما نظ

2008. ولزيادة الت�صاق مع الإح�صاءات القت�صادية الكلية الأخرى 

حول  التفا�صيل  من  مزيدا  الدليل  يورد  العر�ض،  طريقة  حيث  من 

وبين  بينها  الم�صتركة  والروابط  الأ�صا�صية  القت�صادية  المفاهيم 

الأخرى.  والأدلة  القومية  الح�سابات  ام  نظ في  المماثلة  الأجزاء 

لبات تقديم  كذلك احتوى الدليل على تغييرات اأخرى ا�صتجابة لط

التفا�صيل  من  مزيد  عر�ض  اأو  المو�صوعات  لبع�ض  تو�صيحات 

عنها.

يكل الكلي للح�صابات  طراأ اأي تغييرات تذكر على اله 1-36 ولم ت

بعة، فالتغييرات لي�صت هيكلية بقدر  والتعاريف العامة في هذه الط

بعة  الط الخام�صة. وبدل من ذلك، تراعي هذه  بعة  الط ما كانت في 

ورات القت�صادية والمالية وتنامي المخاوف ب�صاأن ال�صيا�صات  التط

ورات.  القت�صادية، وتعر�ض مزيدا من التو�صيح والتف�صيل لهذه التط

هذه  على  اأُْدِخلت  التي  بالتغييرات  قائمة   8 الملحق  ويت�صمن 

بعة من الدليل.  الط

التعديالت بين طبعات الدليل  هاء- 

1-37 و�صع �صندوق النقد الدولي واللجنة اإجراءات لتحديث الدليل 

ب�صفة م�صتمرة في الفترات الواقعة بين التعديالت الرئي�صية. ويمكن 

تق�صيم عمليات التحديث وفق هذه الإجراءات اإلى اأربعة اأنواع كما 

يلي: 

(    التعديالت التحريرية؛ )اأ

)ب(  التو�صيح بما ل يدع مجال للخالف؛

)ج(   التف�صيرات؛

)د(   التغييرات.

من  مجموعة  هناك  التحديثات،  اأحد  اإجراء  ب�صاأن  الت�صاور  وعند 

ها والتي تختلف من تحديث لآخر.  الإجراءات التي ينبغي اتباع

ال�صياغة،  اء  ط باأخ التحريرية  التعديالت  وتتعلق   38-1

من  ال�صادرة  الن�صخ  في  الترجمة  اء  ط واأخ الوا�صحة،  والتناق�صات 

الدليل بلغات غير اللغة الإنجليزية. ول توؤثر هذه الت�صويبات على 

باإعداد  ال�صندوق  خبراء  ويقوم  ام.  النظ هيكل  على  اأو  المفاهيم 

للم�صورة.  طلبا  اللجنة  اإلى  وُترفع  التعديالت  هذه  ت�صمل  م�صودة 

الموقع  التعديالت في  وُتن�صر  بالت�صويبات  وت�صدر بعد ذلك قائمة 

الإلكتروني. 

يح بما ل يدع مجال للخالف  1-39 وتن�صاأ الحاجة اإلى التو�ص

ور و�صع اقت�صادي جديد اأو عند حدوث تغيير في و�صع لم  ه عند ظ

تكن له اأهمية ُتذكر وقت �صدور الدليل واكت�صابه اأهمية اأكبر بكثير، 

لكن مع ا�صتمرار ب�صاطة المعاملة المالئمة له بموجب المعايير 

ال�صندوق  خبراء  ي�صع  القائمة  التو�صيات  اإلى  وا�صتنادا  القائمة. 

م�صودة تت�صمن هذه التو�صيحات وُتن�صر، بعد ا�صت�صارة اللجنة، في 

الموقع الإلكتروني على �صبكة الإنترنت وغيره من الو�صائل. 

الأو�صاع  حالة  في  ير  التف�ص اإلى  الحاجة  وتن�صاأ   40-1

الدليل.  في  وا�صحة  غير  معاملتها  تكون  قد  التي  القت�صادية 

ويمكن اقتراح عدة حلول لكيفية معاملة هذا الو�صع نظرا لإمكانية 

احتواء الدليل على اأكثر من تف�صير للو�صع الواحد. وفي هذه الحالة، 

يقوم خبراء �صندوق النقد الدولي باإعداد م�صودة اأولية بالت�صاور مع 

اللجنة، وتر�صل هذه الم�صودة اإلى هيئات الخبراء واإلى الفريق العامل 

 )ISWGNA( القومية  بالح�صابات  المعني  الأمانات  بين  الم�صترك 

ام الح�سابات القومية(. ويقترح  )اإذا كانت وثيقة ال�صلة اأي�صا بنظ

خبراء ال�صندوق قرارا نهائيا بالت�صاور مع اللجنة. وُتن�صر التف�صيرات 

في الموقع الإلكتروني وغيره من الو�صائل.

ور و�صع  ه يرات عند ظ ي تغ اإدخال  اإلى  الحاجة  وتن�صاأ   41-1

ن المفاهيم والتعاريف الواردة في الإطار ل  اقت�صادي يت�صح منه اأ

بق عليه اأو اأنها م�صللة ويلزم تغييرها. عندئذ ربما يقت�صي  تنط

عن  تعبر  كي  الدليل  من  لأجزاء  جوهرية  �صياغة  اإعادة  الأمر 

اقتراحات  ال�صندوق  الحالة، ي�صع خبراء  الالزمة. وفي هذه  التغييرات 

هيئات  ي�صمل  وا�صع  اق  نط على  وين�صرونها  اللجنة  مع  بالت�صاور 

المعني بالح�صابات  الأمانات  الم�صترك بين  العامل  الخبراء والفريق 

ام الح�سابات القومية(،  القومية )اإذا كانت وثيقة ال�صلة اأي�صا بنظ

الم�صورة  اللجنة  وتقدم  ال�صندوق.  في  الأع�صاء  البلدان  وجميع 

التغييرات  هذه  اإدراج  في  اتباعه  ينبغي  الذي  الأ�صلوب  ب�صاأن 

�صمن الإطار، �صواء بن�صرها مبا�صرة في كتيب يتناول بالتف�صيل 

التعديالت التي اأُدِخلت على الدليل اأو عن طريق اإ�صدار دليل جديد. 

اإلى جانب ن�صر  البلدان  المعلومات واإتاحتها لجميع  اإ�صدار  ويتم 

�صبكة  على  الدولي  النقد  ل�صندوق  الإلكتروني  الموقع  في  التغييرات 

الإنترنت وغيره من الو�صائل.  

الف�صل 1 ♦ مقدمة
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1-42 وين�صر ال�صندوق قائمة مجمعة بهذه القرارات في موقعه 

الإلكتروني على �صبكة الإنترنت. 

الم�صتقبلية  لالأعمال  بحثي  اأعمال  جدول  اإعداد  وتم   43-1

المحتملة، وي�صمل ما يلي: 

(    القت�صاد الم�صتثمر النهائي والقت�صاد الم�صيف النهائي  )اأ

في ال�صتثمار المبا�صر )راجع الفقرة 4-156(؛

)ب(   اإمكانية اإقامة عالقات ا�صتثمار مبا�صر باأ�صاليب   

)عن  الملكية  لح�ص�ض  القت�صادية  الملكية  عدا  اأخرى 

ال�صراء  اإعادة  عمليات  اأو  ال�صراء  خيار  هادات  �ص طريق 

مثال( )راجع الفقرة 6-19(؛ 

)ج(   الأموال المارة )راجع الفقرتين 6-33 و6-34(؛

)د(   المعامالت العك�صية )بما في ذلك المراكز المك�صوفة ودخل 

ق  الأورا عن  الدفع  القب�ض/م�صتحق  م�صتحق  ال�صتثمار 

المالية المقر�صة( )راجع الفقرات من 5-52 اإلى 55-5، 

و7-28 ومن 7-58 اإلى 7-61 و11-69(؛

)ه(   التو�صع في ا�صتخدام القيم العادلة للقرو�ض )راجع الفقرتين 

7-48 و7-49(؛ 

)و(   كيفية مراعاة هيكل مخاطر واآجال ا�صتحقاق الأ�صول 

والخ�صوم المالية في �صعر الفائدة المرجعي الم�صتخدم في 

مبا�صرة  غير  ب�صورة  المقي�صة  المالية  الخدمات  ح�صاب 

)راجع الفقرات من 10-126 اإلى 10-136(؛

للدخل  المختلفة  المعامالت  ل�صيما  ال�صتثمار،  دخل  )ز(  

بين  والفرق  المختلفة  ال�صتثمار  اأنواع  في  المحتجز 

الف�صل  )راجع  هم  الأ�ص من  وال�صحب  الأرباح  توزيعات 

الحادي ع�صر بعنوان »ح�صاب الدخل الأولي«(؛ 

)ح(    الديون المي�صرة، وخا�صة ما اإذا كان ينبغي الإقرار بعن�صر 

الفقرتين  )راجع  الحالة  هذه  في  قيده  وكيفية  التحويالت، 

12-51 و13-33(؛

)ط(   تراخي�ض النبعاثات )راجع الفقرة 14-13(.  

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الف�صل

ى	الإطار	2  نظرة	عامة	عل

األف-	مقدمة	

ها جزءا  2-1 يبداأ هذا الف�صل بعر�ض و�صرح الح�صابات الدولية بو�صف

ثم  اقا،  نط الأو�صع  القومية  الح�صابات  ام  نظ من  يتجزاأ  ل  مفاهيميا 

مة كال�صال�صل الزمنية. يتناول جوانب اإح�صائية مه

ل	الح�سابات ك باء-	هي

المراجع:

ام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الثاني، نظرة عامة، والف�صل  نظ

ام  ال�صاد�ض ع�صر، تلخي�ض ودمج الح�صابات، �صندوق النقد الدولي، نظ

اإح�ساءات ح�سابات االقت�ساد الكلي: نظرة عامة، 

2008 SNA, Chapter 2, Overview, and Chapter 16, Sum-
marizing and Integrating the Accounts.

IMF, The System of Macroeconomic Accounts Statis-
tics: An Overview, Pamphlet Series No. 56.

ي	 ل 1-	الإطار	الك

القت�صادية  العالقات  ما  الدولية لقت�صاد  الح�صابات  تلخ�ض   2-2

بين المقيمين وغير المقيمين في هذا القت�صاد، وت�صمل ما يلي:

(      و�صع ال�صتثمار الدولي )IIP( - وهو بيان يو�صح قيمة البنود  )اأ

طة زمنية معينة: الأ�صول المالية المقيمين في  التالية في نق

اأو  المقيمين  غير  على  م�صتحقة  البات  مط تمثل  ما  اقت�صاد 

احتياطية؛  كاأ�صول  بها  ُمحتفظ  ذهب  �صبائك  �صكل  تتخذ 

لغير  ما  اقت�صاد  في  المقيمين  على  الم�صتحقة  والخ�صوم 

المقيمين؛

 )ب(  ميزان المدفوعات - وهو بيان يلخ�ض المعامالت القت�صادية 

بين المقيمين وغير المقيمين خالل فترة زمنية محددة؛  

 )ج(   ح�صاب التغيرات الأخرى في الأ�صول والخ�صوم المالية - وهو 

ابق  ويط التقييم،  فروق  مثل  الأخرى،  التدفقات  يو�صح  بيان 

عن  الدولي  ال�صتثمار  وو�صع  المدفوعات  ميزان  بيانات  بين 

الأحداث  عن  الناتجة  التغيرات  عر�ض  خالل  من  معينة  فترة 

القت�صادية عدا المعامالت بين المقيمين وغير المقيمين. 

خالله  من  يمكن  متكامال  اإطارا  الدولية  الح�صابات  وتوفر   3-2

ذلك  في  بما  المعني،  لالقت�صاد  الدولية  القت�صادية  العالقات  تحليل 

ال�صرف، واإدارة الحتياطيات،  الدولي، و�صيا�صة �صعر  الأداء القت�صادي 

ومدى التعر�ض للمخاطر الخارجية. ويحتوي الف�صل الرابع ع�صر بعنوان 

“ق�صايا مختارة في تحليل بيانات ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار 
الدولي” على درا�صة مف�صلة حول ا�صتخدام بيانات الح�صابات الدولية.

كل  يخت�ض  الح�صابات  من  �صل�صلة  من  الإطار  هذا  ويتكون   4-2

فيما  الروابط  يو�صح  كما  م�صتقلة،  اقت�صادية  ظاهرة  اأو  بعملية  منها 

احتوائه  بالكامل بجانب  بينها. ويعر�ض كل ح�صاب جميع عنا�صره 

على بند مواِزن.

ام  وتت�صق الح�صابات الدولية من الناحية المفاهيمية مع نظ  5-2

القت�صادية  بالإح�صاءات  مقارنتها  تت�صنى  كي  القومية  الح�سابات 

ها. ويعر�ض ال�صكل البياني 2-1 اإطار  ها مع الكلية الأخرى اأو تجميع

ام الح�سابات القومية  الإح�صاءات القت�صادية الكلية الم�صتخدم في نظ

والح�صابات الدولية. 

ام الح�سابات  ابق اإطار الح�صابات الدولية مع اإطار نظ ويتط  6-2

ال�صكل  في  مظللة  ترد  التي  الح�صابات  بع�ض  با�صتثناء  وذلك  القومية، 

البياني 1-2.     

المفاهيم  ا�صتخدام  يتيح  نحو  على  الإطار  مم  �صُ وقد   7-2

المبين  النحو  على  اإ�صافية،  بيانات  مجموعات  اإعداد  في  الأ�صا�صية 

في المرفق 2-1 في هذا الف�صل. 

ع	ال�ستثمار	الدولي	 2-	و�س

قيمة  يو�سح  اإح�سائي  بيان  هو  الدولي  اال�ستثمار  و�سع   8-2

للمقيمين في  المالية  االأ�سول  طة زمنية معينة:  التالية في نق البنود 

البات م�ستحقة على غير المقيمين اأو تتخذ �سكل  اقت�ساد ما وتمثل مط

الم�ستحقة  والخ�سوم  احتياطية؛  كاأ�سول  بها  ُمحتفظ  ذهب  �سبائك 

الأ�صول  بين  والفرق  المقيمين.  لغير  ما  اقت�ساد  في  المقيمين  على 

البات �صافية  الدولي ويمثل مط ال�صتثمار  والخ�صوم هو �صافي و�صع 

م�صتحقة على العالم الخارجي اأو خ�صوما �صافية م�صتحقة له. 

الأ�صول  من  جزئية  مجموعة  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  ويمثل  	9-2

والتي  المعني،  لالقت�صاد  العمومية  الميزانية  في  المدرجة  والخ�صوم 
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تحتوي، اإلى جانب بيانات و�صع ال�صتثمار الدولي، على مراكز الأ�صول 

غير المالية والأ�صول والخ�صوم المالية بين المقيمين. ويتناول الف�صل 

ال�صابع هذا البيان بمزيد من التف�صيل. 

طة زمنية معينة،  الدولي بنق وبينما يرتبط و�صع ال�صتثمار   10-2

الدولي يرتبط بنقاط زمنية  ال�صتثمار  المتكامل لو�صع  البيان  ن  اأ نجد 

مختلفة، كما اأن له قيمة افتتاحية )في بداية الفترة( وقيمة ختامية )في 

ابقة القيمتين الفتتاحية والختامية في البيان  نهاية الفترة(. وتجري مط

)التدفقات  المالي  الدولي من خالل الح�صاب  المتكامل لو�صع ال�صتثمار 

النا�صئة عن المعامالت( وح�صاب التغيرات الأخرى في الأ�صول والخ�صوم 

المالية )التغيرات الأخرى في الحجم واإعادة التقييم(. وبالتالي، فاإن قيم 

المعامالت والتدفقات  الفترة هي نتاج  الدولي في نهاية  و�صع ال�صتثمار 

الأخرى في الفترتين الحالية وال�صابقة. ويتكون البيان المتكامل لو�صع 

اإلى  ال�صابع  من  الف�صول  في  المبينة  الح�صابات  من  الدولي  ال�صتثمار 

التا�صع )اأي و�صع ال�صتثمار الدولي، والح�صاب المالي، وح�صاب التغيرات 

الأخرى في الأ�صول والخ�صوم المالية، على التوالي(. 

ويعد التبويب الوظيفي هو اأعلى م�صتويات التبويب الم�صتخدمة   11-2

في و�صع ال�صتثمار الدولي، والح�صاب المالي، وح�صاب التغيرات الأخرى 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

                                                                المعامالت / ميزان المدفوعات:                                                       

المفتاح: 

الح�صابات المظللة لي�صت �صمن الح�صابات الدولية. 

والأرباح  الفوائد  توليد  في  المالية  الأ�صول  وا�صتخدام  الإنتاج،  عملية  في  كمدخالت  المالية  غير  الأ�صول  )كا�صتخدام  الدخل  وتوليد  الإنتاج  في  الأ�صول  م�صاركة  هام  ال�ص تمثل 

الموزعة(.

ية	 ل ام الح�سابات القومية	كاإطار	للإح�ساءات	القت�سادية	الك ى	نظ ل	البياني	2-1:	نظرة	عامة	عل ك ال�س

بما	فيها	الح�سابات	الدولية

ع	والخدمات ل ح�ساب	ال�س

ح�ساب	الإنتاج

القيمة الم�صافة/اإجمالي الناتج 

المحلي 

ح�ساب	توليد	الدخل	

فائ�ض الت�صغيل

ح�ساب	توزيع	الدخل	

الدخل القومي

ح�ساب	التوزيع	الثانوي	

للدخل

الدخل المتاح

ح�ساب	ا�ستخدام	الدخل	

الدخار

ومية	 م يزانية	الع الم

الختامية:	

االأ�سول والخ�سوم المالية

�صافي القيمة 

ح�سابات	التراكم:	

مالي الح�ساب	الراأ�س

�صافي الإقرا�ض / �صافي القترا�ض

الح�ساب	المالي 

�صافي الإقرا�ض/�صافي القترا�ض

التغيرات الأخرى في الأ�صول 

والخ�صوم المالية 

�صافي التغيرات الأخرى

ومية	 م يزانية	الع الم

الفتتاحية:	

االأ�سول والخ�سوم المالية

�صافي القيمة 

االأ�سول غير المالية االأ�سول غير المالية

التغيرات الأخرى في الأ�صول

م	الح�ساب ا�س

ام الح�صابات القومية البند المواِزن في نظ

 تدفقات اأخرى:
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الأدوات  م  وُتق�صَّ ال�صاد�ض.  الف�صل  في  ونتناوله  والخ�صوم،  الأ�صول  في 

ال�صلوك  واأنماط  القت�صادية  الدوافع  ح�صب  وظيفية  فئات  اإلى  المالية 

بغر�ض الم�صاهمة في تحليل المعامالت والمراكز عبر الحدود. وهذه الفئات 

هي ال�صتثمار المبا�صر، وا�صتثمار الحافظة، والم�صتقات المالية )ما عدا 

الحتياطيات(، وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين، وال�صتثمارات 

القومية  الح�صابات  ام  نظ يت�صمن  ول  الحتياطية.  والأ�صول  الأخرى، 

طة الح�صاب المالي ح�صب نوع الأداة فقط  هذه الفئات، حيث ُت�صجل اأن�ص

)واإن كان ال�صتثمار المبا�صر هو اأحد بنود التذكرة �صمن تبويب الأدوات 

الدليل  هذا  من  الخام�ض  الف�صل  ويتناول  القومية(.  الح�صابات  ام  نظ في 

تبويب الأدوات المالية.

3-	ميزان	المدفوعات		

المعامالت  يلخ�ص  اإح�سائي  بيان  هو  المدفوعات  ميزان   12-2

بين المقيمين وغير المقيمين خالل فترة معينة. ويتاألف من ح�ساب 

ال�سلع والخدمات، وح�ساب الدخل االأولي، وح�ساب الدخل الثانوي، والح�ساب 

ام القيد المزدوج الذي يرتكز عليه  الراأ�سمالي، والح�ساب المالي. ووفق نظ

الدائنة  القيود  ومجموع  قيدان،  معاملة  لكل  ل  يُ�َصجَّ المدفوعات،  ميزان 

ي�صاوي مجموع القيود المدينة. )راجع الإطار 2-1 لالطالع على مزيد 

ام القيد المزدوج(.    من التفا�صيل حول نظ

ويتم التمييز بين الح�صابات المختلفة في ميزان المدفوعات   13-2

ح�صب طبيعة الموارد القت�صادية التي يتم توفيرها والح�صول عليها.  

الح�ساب الجاري

والدخل  والخدمات  ال�سلع  تدفقات  الجاري  الح�ساب  يعر�ص   14-2

االأولي والدخل الثانوي بين المقيمين وغير المقيمين. ويتكون الح�صاب 

المدفوعات،  ميزان  �صمن  الح�صابات  من  مة  مه مجموعة  من  الجاري 

وتتناول الف�صول التالية عنا�صر الح�صاب الجاري كما يلي: 

• هذا 	 ويعر�ض  والخدمات.  ال�صلع  ح�صاب  يتناول  العا�صر  الف�صل 

الح�صاب معامالت ال�صلع والخدمات؛

• هذا 	 ويعر�ض  الأوَّلي.  الدخل  ح�صاب  يتناول  ع�صر  الحادي  الف�صل 

الح�صاب المبالغ م�صتحقة الدفع والمبالغ م�صتحقة القب�ض مقابل 

اأو  المالية  الموارد  اأو  العمالة  ا�صتخدام  من  اآخر  كيان  تمكين 

 لفترة موؤقتة؛
1
الأ�صول  غير الُمنْتََجة غير المالية

الفقرة  )راجع  خدمة  عنه  تن�صاأ  ُمنْتََجة  اأ�صول  با�صتخدام  اآخر  لكيان  ال�صماح   
1

10-153(. وفي المقابل، فاإن ال�صماح لكيان اآخر با�صتخدام اأ�صول غير مالية غير 

با�صتخدام  اآخر  لكيان  ال�صماح  ن  اأ )الفقرة 11-86(، في حين  ين�صاأ عنه ريع  ُمنْتَجة 

اأ�صول مالية ين�صاأ عنه دخل ا�صتثمار كالفائدة والأرباح الموزعة والأرباح المحتجزة 

)راجع الفقرة 3-11(. 

• هذه 	 ويبين  الثانوي.  الدخل  ح�صاب  يتناول  ع�صر  الثاني  والف�صل 

بتوفير  الأطراف  اأحد  قيام  اأي  الدخل،  توزيع  اإعادة  الح�صاب 

على  المقابل  في  ح�صوله  دون  الجارية  لالأغرا�ض  موارد 

التحويالت  ذلك  اأمثلة  ومن  مبا�صر.  كعائد  اقت�صادية  قيمة  اأي 

ال�صخ�صية والتحويالت الجارية المرتبطة بالم�صاعدة الدولية.  

وُيعرَف ر�صيد هذه الح�صابات باأنه ر�صيد الح�صاب الجاري،   15-2

القب�ض  والدخل م�صتحق  ال�صادرات  الفرق بين مجموع  وهو عبارة عن 

اأخرى  ناحية  من  الدفع  م�صتحق  والدخل  الواردات  ومجموع  ناحية  من 

)ت�صير ال�صادرات والواردات اإلى ال�صلع والخدمات على ال�صواء، بينما ي�صير 

الدخل اإلى الدخل الأولي والدخل الثانوي(. وح�صبما يرد في الف�صل الرابع 

المدفوعات  ميزان  بيانات  تحليل  في  مختارة  »ق�صايا  بعنوان  ع�صر 

ت�صاوي  الجاري  الح�صاب  ر�صيد  قيمة  فاإن  الدولي«  ال�صتثمار  وو�صع 

فاإن  ثم  ومن  المعني،  القت�صاد  في  وال�صتثمار  الدخار  بين  الفجوة 

هم المعامالت المحلية.  ر�صيد الح�صاب الجاري مرتبط بف

ي  مال الح�ساب الراأ�س

المدينة  والقيود  الدائنة  القيود  الراأ�صمالي  الح�صاب  يعر�ض   16-2

لالأ�صول غير الُمنْتََجة غير المالية والتحويالت الراأ�صمالية بين المقيمين 

غير  الأ�صول  اقتناء  عمليات  ي�صجل  اأنه  ذلك  ويعني  المقيمين.  وغير 

ال�صفارات  اإلى  الأرا�صي  بيع  فيها، مثل  والت�صرف  المنتَجة  المالية غير 

قيام  اأي  الراأ�صمالية،  التحويالت  وكذلك  والتراخي�ض،  الإيجار  عقود  وبيع 

في  ح�صوله  دون  الراأ�صمالية  لالأغرا�ض  موارد  بتوفير  الأطراف  اأحد 

المقابل على اأي قيمة اقت�صادية كعائد مبا�صر. ويتناول الف�صل الثالث 

ع�صر هذا الح�صاب بمزيد من التف�صيل.

ي  الح�ساب المال

يبين الح�صاب المالي �صافي قيمة عمليات اقتناء الأ�صول   17-2

هر  ظ وت الثامن.  الف�صل  في  ونتناوله  فيها،  والت�صرف  المالية  والخ�صوم 

البيان  في  وكذلك  المدفوعات،  ميزان  في  المالي  الح�صاب  معامالت 

الأ�صول  لتاأثيرها على ر�صيد  نظرا  الدولي  ال�صتثمار  لو�صع  المتكامل 

والخ�صوم.  

والراأ�صمالي  الجاري  الح�صابين  ر�صيدَي  مجموع  ويمثل  	18-2

ي�صجله  الذي  )العجز(  القترا�ض  �صافي  اأو  )الفائ�ض(  الإقرا�ض  �صافي 

القت�صاد المعني في معامالته مع العالم الخارجي، وي�صاوي ذلك من 

اأخرى،  وبعبارة  المالي.  الح�صاب  ر�صيد  �صافي  المفاهيمية  الناحية 

اإلى غير  المقدم  المالي كيفية تمويل �صافي الإقرا�ض  يقي�ض الح�صاب 

وح�صاب  المالي  الح�صاب  ويف�صر  منهم.  القترا�ض  �صافي  اأو  المقيمين 

التغيرات الأخرى معا التغير الذي يطراأ على و�صع ال�صتثمار الدولي بين 

بداية الفترة ونهايتها.  

الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار
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يم الإجمالية وال�سافية  يد بالق  الق

ل المعامالت في الح�صاب الجاري والح�صاب الراأ�صمالي  ُت�صجَّ  19-2

ل المعامالت في الح�صاب المالي  بالقيم الإجمالية. وفي المقابل، ُت�صجَّ

المالية  والخ�صوم  الأ�صول  بين معامالت  الف�صل  ال�صافية، مع  بالقيم 

)اأي اأن �صافي المعامالت في الأ�صول المالية ي�صاوي اقتناء الأ�صول 

ناق�ض النخفا�ض في الأ�صول، ولي�ض الأ�صول ناق�ض الخ�صوم(. وربما 

كان عر�ض �صافي التدفقات اأي�صا مفيدا من الناحية التحليلية بالن�صبة 

المعاد  ال�صلع  )مثل  منه  وتخرج  المعني  القت�صاد  تدخل  التي  للموارد 

ت�صديرها والأموال العابرة(. وُتناَق�ض هذه الح�صابات كل على حدة والحدود 

الفا�صلة بينها في الف�صول المحددة لها.

4-	ح�سابات	التراكم

ت�سمل ح�سابات التراكم الح�ساب الراأ�سمالي والح�ساب المالي   20-2

هذه  وتبين  المالية.  والخ�سوم  االأ�سول  في  االأخرى  التغيرات  وح�ساب 

والت�صرف  ها  اقتنائ عمليات  )اأي  والخ�صوم  الأ�صول  تراكم  الح�صابات 

ها، والتغيرات الأخرى التي توؤثر عليها. وبالتالي فاإنها  فيها(، وتمويل

طراأ على و�صع ال�صتثمار الدولي/الميزانية العمومية  تف�صر التغيرات التي ت

بتدفقات  الجاري  الح�صاب  ُيعنى  وبينما  ونهايتها.  الفترة  بداية  بين 

توفير  التراكم  ح�صابات  ت�صجل  الجارية،  الفترة  على  توؤثر  التي  الموارد 

وتمويل الأ�صول والخ�صوم، وهي بنود توؤثر على الفترات الم�صتقبلية. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

ل	فرادى	المعاملت	 ت�سجي

المعامالت  المتبع على م�صتوى فرادى  المحا�صبي  ام  النظ يرتكز 

ل لكل معاملة في  على ت�صجيل القيود المدينة والقيود الدائنة. ويُ�َصجَّ

ميزان المدفوعات قيدان مت�صاويان ومتقابالن، تعبيرا عن عن�صري 

اأي  اإجراء  فعند  تبادل.  عملية  لكل  الخارج  والتدفق  الداخل  التدفق 

معاملة، ي�صجل كل طرف فيها قيدا دائنا وقيدا مدينا مقابال: 

•    القيد الدائن — �صادرات ال�صلع والخدمات، اأو الدخل م�صتحق 
القب�ض، اأو انخفا�ض الأ�صول، اأو زيادة الخ�صوم.

م�صتحق  الدخل  اأو  والخدمات،  ال�صلع  واردات   — المدين  القيد    •
الدفع، اأو زيادة الأ�صول، اأو انخفا�ض الخ�صوم.

الأمثلة

ا وهو بيع �صلع اإلى طرف غير مقيم مقابل  ن�صوق مثال ب�صيط

100 وحدة عملة. ففي هذه الحالة، ي�صجل البائع القيود التالية:

100 )قيد دائن( ال�صادرات 

100 )قيد مدين — زيادة في الأ�صول المالية( العملة 

المقيمين  لغير  مادية  موارد  توفير  على  المعاملة  وي  )وتنط

مقابل الح�صول على موارد مالية تعوي�صية منهم(. 

ومن اأمثلة المعامالت التي ت�صجل قيودها �صمن الأ�صول المالية 

ي�صجل  الحالة،  هذه  ففي  عملة.  وحدة   50 مقابل  هم  اأ�ص بيع  فقط 

البائع القيود التالية:   

50 )قيد دائن — انخفا�ض الأ�صول المالية( هم    اأ�ص

         وح�ص�ض ملكية اأخرى

50 )قيد مدين — زيادة الأ�صول المالية( العملة 

في  عملة  على  ويح�صل  هم  اأ�ص بتقديم  البائع  الطرف  )يقوم 

المقابل.(

المقابل  التي ين�صاأ عنها خ�صوم في  اأمثلة تبادل الأ�صول  ومن 

المقتر�ض على قر�ض نقدي قيمته 70 وحدة عملة.  حينما يح�صل 

ففي هذه الحالة، ي�صجل المقتر�ض القيود التالية: 

70 )قيد دائن — زيادة الخ�صوم( القر�ض 

70 )قيد مدين — زيادة الأ�صول المالية( العملة 

فيها  ي�صترك  التي  المعامالت  بع�ض  في  التعقيد  درجة  )وتزداد 

الواردة في الإطار  اأكثر، كما في حالة تحمل الدين  اأو  اأطراف  ثالثة 

 .)1-8

قيد	المجملت

مجمالت ميزان المدفوعات تكون اإما مجاميع في حالة الح�صاب 

لكل  ال�صافية  القيم  تعك�ض  قيود  اأو  الراأ�صمالي،  والح�صاب  الجاري 

المالي  الح�صاب  حالة  في  والخ�صوم  الأ�صول  �صمن  فئة/اأداة 

الف�صل  من  جيم  الجزء  ويحتوي   .)31-3 الفقرة  في  يرد  )ح�صبما 

الثالث بعنوان »المبادئ المحا�صبية« على مزيد من المعلومات عن 

ام المحا�صبي الم�صتخدم في اإعداد اإح�صاءات ميزان المدفوعات.  النظ

بين  الفرق  فاإن  معاملة،  كل  في  المزدوج  القيد  بيعة  لط ونظرا 

مجموع القيود الدائنة ومجموع القيود المدينة في ميزان المدفوعات 

اأن تكون  اأي  المفاهيمية،  الناحية  المعني يكون �صفرا من  للبلد 

هر  ظ ت كانت  ن  واإ وم،  ه المف حيث  من  متوازنة  الح�صابات  جميع 

فروق من الناحية العملية ب�صبب م�صكالت القيا�ض ح�صبما يرد في 

الفقرات من 2-24 اإلى 26-2. 

المزدوج  القيد  طبيعة  الإجمالية  البيانات  تعك�ض  ن  اأ ويمكن 

لميزان المدفوعات باأ�صاليب مختلفة. ويعتمد الجدول 2-1 اأ�صلوب 

عر�ض طبيعة القيود من خالل عناوين الأعمدة )وهي القيود الدائنة، 

تحمل  و�صافي  المالية،  الأ�صول  اقتناء  و�صافي  المدينة،  والقيود 

ل على  ه الخ�صوم(. ويعتبر اأ�صلوب العر�ض هذا من الأ�صاليب التي ي�ص

هر فيه القيود  ظ مها. وهناك اأ�صلوب اآخر للعر�ض ت الم�صتخدمين فه

الدائنة موجبة والقيود المدينة �صالبة. ويفيد هذا العر�ض في ح�صاب 

�صبيل  )على  للم�صتخدمين  ال�صرح  من  مزيدا  لب  يتط ولكنه  الأر�صدة، 

هر الزيادات في الأ�صول كقيمة �صالبة(.  ظ المثال ت

القيود  فاإن  القومية،  الح�صابات  ام  نظ بعر�ض  يت�صل  فيما  اأما 

الدائنة في الح�صاب الجاري في ميزان المدفوعات لالقت�صاد القائم 

)فال�صادرات  الخارجي  العالم  ا�صتخدامات  ُت�صمى  البيانات  باإعداد 

فاإن  وبالمثل،  الخارجي(.  العالم  ي�صتخدمها  المثال  �صبيل  على 

ُت�صمى  البيانات  باإعداد  القائم  لالقت�صاد  بالن�صبة  المدينة  القيود 

ام الح�صابات القومية )فالواردات على �صبيل  توفير »الموارد« في نظ

ح�صابات  لأن  ونظرا  الخارجي(.  العالم  يوفرها  موارد  هي  المثال 

منظور  من  ُتعر�ض  القومية  الح�صابات  ام  نظ في  الخارجي  العالم 

غير المقيمين، فاإن الأ�صول في الح�صابات الدولية لالقت�صاد القائم 

هر كخ�صوم م�صتحقة على العالم الخارجي في  ظ باإعداد البيانات ت

ام الح�صابات القومية.      نظ

 

يد	المزدوج	كاأ�سا�س	لإح�ساءات	ميزان	المدفوعات	 الإطار	2-1:	نظام	الق
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المالية  الأ�صول  اقتناء  �صافي  المالي  الح�صاب  ويعر�ض   21-2

يعر�ض  المقابل،  وفي  المعنية.  الفترة  اأثناء  الخ�صوم  تحمل  و�صافي 

الناتجة  غير  التدفقات  والخ�صوم  الأ�صول  في  الأخرى  التغيرات  ح�صاب 

الأخرى  التغيرات  ح�صاب  ي  ط ويغ المدفوعات.  ميزان  معامالت  عن 

عدا  ما  الحجم،  على  طراأ  ت التي  التغيرات  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  في 

تغيرات  نتيجة  التقييم  اإعادة  وعمليات  المدفوعات؛  ح�صاب  معامالت 

اأ�صعار ال�صرف؛ وعمليات اإعادة التقييم الأخرى. ويتناول الف�صل التا�صع 

هذا الح�صاب بمزيد من التف�صيل. 

مراكز	والمعاملت		 يد	المتكامل	لل 5-	الق

كما اأ�صرنا في الأق�صام ال�صابقة، تتاألف الح�صابات الدولية، بما  	22-2

فيها و�صع ال�صتثمار الدولي وميزان المدفوعات، من مجموعة ح�صابات 

من  هائال  كما  الح�صابات  تعك�ض  بينما  اأول،  م�صتويين.  على  متكاملة 

القت�صاديين،  الوكالء  مختلف  بين  التفاعل  عن  التف�صيلية  المعلومات 

ام القيد المزدوج على النحو المبين في الإطار  ت�صجل القيود فيها بنظ

 .1-2

ها  ام اإلى ات�صاق البيانات التي يقوم باإبالغ ثانيا، يدعو النظ  23-2

الأخرى. وي�صاعد  والتدفقات  والمعامالت  المالية  البات  ط الم الطرفان في 

المقارنة  اإمكانية  زيادة  على  الدولية  الح�صابات  في حالة  الت�صاق  هذا 

بين القت�صادات المختلفة ف�صال عن ا�صتخدام بيانات الطرف المقابل 

كم�صادر للبيانات اأو للتحقق من �صحة البيانات. 

6-	�سافي	ال�سهو	والخطاأ		

على الرغم من توازن ح�صابات ميزان المدفوعات من حيث  	24-2	

البيانات  ق�صور  نتيجة  العملية  الناحية  من  الختاللت  تن�صاأ  المبداأ، 

لق على هذا الختالل، وهو اإحدى  الم�صدرية وو�صائل اإعداد البيانات. وُيط

اأ  و والخط ه ال�صمات المعتادة في بيانات ميزان المدفوعات، �صافي ال�ص

ينبغي  ول  المن�صورة،  البيانات  في  م�صتقلة  ب�صورة  عر�صه  وينبغي 

اأ  والخط و  ه ال�ص �صافي  ويُ�صتق  تمييز.  بدون  الأخرى  البنود  في  اإدراجه 

القترا�ض  الإقرا�ض/�صافي  �صافي  قيمة  اأ�صا�ض  على  باقية  كقيمة 

الم�صتق  البند  نف�ض  قيمة  ناق�صا  المالي  الح�صاب  من  يُ�صتق  اأن  ويمكن 

و  ه  لذا ت�صير قيمة �صافي ال�ص
2
من الح�صاب الجاري والح�صاب الراأ�صمالي.

ها:  اأ الموجبة اإلى اأحد التجاهات العامة التالية اأو جميع والخط

(     النخفا�ض ال�صديد في قيمة القيود الدائنة في الح�صاب الجاري  )اأ

والح�صاب الراأ�صمالي؛ 

الح�صاب  في  المدينة  القيود  قيمة  في  ال�صديد  الرتفاع  و/اأو  )ب( 

الجاري والح�صاب الراأ�صمالي؛ 

الم�صتق من بيانات  اأو القترا�ض  الإقرا�ض  اإذا كان �صافي  المثال،   على �صبيل 
2

الح�صاب الجاري والح�صاب الراأ�صمالي ي�صاوي 29، بينما �صافي الإقرا�ض اأو القترا�ض 

اأ ت�صاوي +2.  و والخط ه الم�صتق من الح�صاب المالي ي�صاوي 31، فاإن قيمة �صافي ال�ص

في  الأ�صول  زيادة  �صافي  قيمة  في  ال�صديد  الرتفاع  و/اأو  )ج(   

الح�صاب المالي؛ 

الخ�صوم في  زيادة  قيمة �صافي  ال�صديد في  النخفا�ض  و/اأو  )د(   

الح�صاب المالي.

اأ  والخط و  ه ال�ص �صافي  قيمة  تكون  عندما  التجاهات  هذه  )وتنعك�ض 

�صالبة.(

اأ.  و والخط ه وينبغي لمعدِّي البيانات تحليل قيم �صافي ال�ص  25-2

الم�صكالت  على  الوقوف  في  ها  واتجاهات حجمها  معرفة  ت�صاعد  فقد 

اإبالغ  في  الدقة  عدم  اأو  ية  ط التغ اق  نط مثل  بالبيانات،  المتعلقة 

البيانات  م�صكالت  عن  مفيدة  معلومات  ا�صتخال�ض  ويمكن  البيانات. 

ات�صاق  ي�صير  المثال،  �صبيل  فعلى  اأ.  والخط و  ه ال�ص �صافي  اأنماط  من 

ور  ه العالمة اإلى وجود تحيز في عن�صر اأو اأكثر. وبالتالي فاإن ا�صتمرار ظ

الدائنة  القيود  تقدير  اإلى  ي�صير  موجبة  بقيمة  اأ  والخط و  ه ال�ص �صافي 

اإلى المبالغة في تقدير القيود المدينة.  اأو  اإغفالها،  اأو  باأقل من قيمتها 

وفي المقابل، قد ي�صير تقلب النمط اإلى وجود م�صكالت تتعلق بالتوقيت. 

على  الوقوف  في  اأ  والخط و  ه ال�ص ب�صافي  ال�صتر�صاد  اإمكان  رغم  ولكن 

و  ه ال�ص وجود  لأن  مكتمل  غير  مقيا�ض  يعتبر  فاإنه  الم�صكالت،  بع�ض 

اأ في اتجاهين متعاك�صين يجعل اأحدهما يوازن الآخر. ول ينبغي  والخط

اء يرتكبها معدُّو  ط اأ باعتباره اأخ و والخط ه لح �صافي ال�ص ط تف�صير م�ص

يرجع  الختالفات  هذه  ور  ه ظ اأن  هو  �صيوعا  الأكثر  فالأمر  البيانات، 

م�صتوى  و�صعف  البيانات  م�صادر  اكتمال  عدم  مثل  اأخرى  عوامل  اإلى 

الإبالغ. 

اإلى  اأو تقلبها  اأ  و والخط ه ال�ص ويوؤدي ارتفاع قيمة �صافي   26-2

ية لتحديد  عرقلة تف�صير النتائج. ورغم عدم اإمكان و�صع مبادئ توجيه

تقدير  البيانات  لمعدِّي  يمكن  اأ،  والخط و  ه ال�ص ل�صافي  المقبولة  القيمة 

هذه القيمة )حيثما اأمكن( بالن�صبة اإلى بنود اأخرى مثل اإجمالي الناتج 

اختالفات  اأي�صا  تن�صاأ  وقد  التدفقات.  واإجمالي  المراكز  وبيانات  المحلي 

ت�صاوي  الختامية  فالقيم  الدولي.  ال�صتثمار  بيان و�صع  في  اإح�صائية 

بيعتها القيم الفتتاحية م�صافا اإليها �صافي المعامالت و�صافي  بط

على  العنا�صر  قي�صت هذه  اإذا  ذلك،  ومع  الفترة.  الأخرى خالل  التغيرات 

هر بع�ض الختالفات ب�صبب عدم دقة البيانات.  ظ نحو منف�صل، فقد ت

7-	الروابط	داخل	الح�سابات	الدولية			

مة داخل الح�صابات الدولية فيما  تتمثل بع�ض الروابط المه  27-2

يلي: 

القيم  مجموع  هي  الدولي  ال�صتثمار  لو�صع  الختامية  القيم    ) )اأ

الفتتاحية والمعامالت والتدفقات الأخرى؛

المالي  والح�صاب  الراأ�صمالي  والح�صاب  الجاري  الح�صاب  قيود  )ب(   

؛ متوازنة من حيث المبداأ

الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار
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الح�صابين  فاإن مجموع ر�صيدي  بناء على ما ورد في )ب(،   )ج( 

الجاري والراأ�صمالي ي�صاوي ر�صيد الح�صاب المالي. ويُ�صمى هذا 

الر�صيد �صافي الإقرا�ض / �صافي القترا�ض، بغ�ض النظر عن 

طريقة ا�صتقاقه. 

)د(    بناء على ما ورد في )ب(، فاإن ر�صيد الح�صاب الجاري ي�صاوي 

ر�صيد الح�صاب المالي ناق�صا ر�صيد الح�صاب الراأ�صمالي؛

المالية.  والخ�صوم  الأ�صول  من  عموما  ال�صتثمار  دخل  ين�صاأ  )هـ(   

والدخل  المالية  الأدوات  بين  الرتباط   2-5 الجدول  ويبين 

اإلى  الدخل  ن�صبة  باعتباره  العائد  معدل  ويُ�صتق  المقابل. 

بع�ض  في  )يمكن  الخ�صوم.  اأو  الأ�صول  من  المقابل  الر�صيد 

اأنواع التحليالت مراعاة اأثر مكا�صب اأو خ�صائر الحيازة اأي�صا 

عند ا�صتقاق معدلت العائد(. 

الإح�صاءات  ن  ب�صاأ ية  التوجيه المبادئ  لت�صاق  ونظرا  	28-2

ومراكز  معامالت  قيمة  في  النظر  اأي�صا  يمكن  الكلية،  القت�صادية 

فيما  والمراكز  المعامالت  بقيمة  مقارنة  المقيمين  غير  مع  المقيمين 

بين المقيمين. فعلى �صبيل المثال: 

(    يمكن مقارنة التمويل الدولي بالإقرا�ض والقترا�ض على الم�صتوى  )اأ

المحلي؛

العمومية  بالميزانية  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  مقارنة  ويمكن  )ب( 

الوطنية وبالإح�صاءات النقدية والمالية. 

ويتناول الف�صل الرابع ع�صر بعنوان »ق�صايا مختارة في تحليل بيانات 

بين  المتداخلة  العالقات  الدولي«  ال�صتثمار  وو�صع  المدفوعات  ميزان 

من  بمزيد  الأخرى  الكلية  القت�صادية  والبيانات  الدولية  الح�صابات 

التف�صيل.

وعات	البيانات	الأخرى	 8-	الروابط	والت�ساق	مع	مجم

الح�صابات  ام  نظ اإطار  في  الدولية  الح�صابات  اإدراج  ن  اإ  29-2

القومية المبين في ال�صكل البياني 2-1 ي�صاعد في تحديد الروابط بين 

ُتعر�ض  المثال  �صبيل  فعلى  الكلية.  القت�صادية  البيانات  مجموعات 

جوانب محددة من الح�صابات الدولية في بيانات الإبالغ الخا�صة بتجارة 

الخارجي،  والدين  المبا�صر،  وال�صتثمار  الخدمات،  في  والتجارة  ال�صلع، 

تتناول  التي  البنود  ن  اأ نجد  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  الدولية.  والحتياطيات 

التدفقات والمراكز بين المقيمين وغير المقيمين في الح�صابات القومية، 

مماثلة  هي  الحكومة  مالية  واإح�صاءات  والمالية،  النقدية  والإح�صاءات 

تماما لبنود الح�صابات الدولية. 

وتعر�ض الفقرات التالية بنود البيانات التي ينبغي اأن تت�صق  	30-2

البنود  هذه  ابقة  مط البيانات  لمعدِّي  وينبغي  الدولية.  الح�صابات  مع 

المتداخلة بغر�ض محو اأو تف�صير اأي اختالفات بينها. ويكت�صب ات�صاق 

ال�صامل،  الكلي  القت�صادي  التحليل  اإطار  في  خا�صة  اأهمية  البيانات 

ب�صورة  المختلفة  البيانات  مجموعات  بين  الربط  على  ي�صاعد  حيث 

فهم  البيانات  ات�صاق  حالة  في  يمكن  المثال،  �صبيل  فعلى  وثيقة. 

اأو تف�صير  كيفية تمويل الحكومة للعجز من م�صادر خارجية ومحلية، 

في  اعات  ط الق لفرادى  وال�صتثمار  الدخار  اأر�صدة  هام  اإ�ص كيفية 

ر�صيد الح�صاب الجاري للبلد المعني. 

ومية الح�سابات الق

في  الخارجي  العالم  ح�صابات  الدولية  الح�صابات  تقابل   31-2

بيانات  ن  اأ في  عنها  تختلف  كانت  ن  واإ القومية،  الح�سابات  ام  نظ

بينما  المقيمة،  اعات  ط الق منظور  من  ُتعر�ض  المدفوعات  ميزان 

ُتعر�ض بيانات العالم الخارجي في الح�صابات القومية من منظور غير 

بنود  تعادل  التي  القومية  الح�سابات  ام  نظ بنود  وتت�صمن  المقيمين. 

الأوَّلي،  والدخل  والخدمات،  ال�صلع  وواردات  �صادرات  المدفوعات،  ميزان 

والدخل الثانوي، والر�صيد الخارجي الجاري، ور�صيد الح�صاب الراأ�صمالي، 

و�صافي الإقرا�ض/�صافي القترا�ض.   

الإح�ساءات النقدية والمالية 

الودائع  تلقي  ل�صركات  العمومية  الميزانيات  مقارنة  يمكن   32-2

ال�صتثمار  و�صع  في  ال�صلة  ذات  بالأجزاء  الأخرى  المالية  وال�صركات 

الدولي. وعلى وجه التحديد، ينبغي ات�صاق: 

• الأ�صول والخ�صوم الأجنبية لدى البنك المركزي؛ 	

• الودائع 	 تلقي  �صركات  لدى  الأجنبية  والخ�صوم  والأ�صول 

الأخرى

و�صع  بيانات  لأن  ونظرا  الدولية.  الح�صابات  في  المقابلة  البنود  مع 

يتعين  الوظيفية،  الفئة  ح�صب  الأ�صا�ض  في  مق�صمة  الدولي  ال�صتثمار 

المختلفة حتى  الوظيفية  الفئات  اعات في  ط والق الأدوات  بيانات  دمج 

بيانات  توفير  والمالية. ويتعين  النقدية  الإح�صاءات  ها مع  يت�صنى ربط

اإن  الأخرى،  الودائع  تلقي  و�صركات  المركزي  للبنك  المبا�صر  ال�صتثمار 

ومن  والمالية،  النقدية  الإح�صاءات  مع  تت�صق  ل�صتقاق مجمالت  وجدت، 

ثم ُتعر�ض هذه البيانات كبنود تكميلية عند القت�صاء. وربما يتعين 

ُت�صتبعد  التي  الودائع  تلقي  �صركات  حالة  في  اأخرى  تعديالت  اإجراء 

بع�ض  في  الخارجية  )كالبنوك  الوا�صع  بمعناها  النقود  من  خ�صومها 

الحالت( اأو في حالة اأنواع ال�صركات الأخرى التي ُتدرج خ�صومها �صمن 

المال( وبالتالي تندرج تحت  الوا�صع )ك�صناديق �صوق  النقود بمعناها 

اع الفرعي ل�صركات تلقي الودائع في الإح�صاءات النقدية.  ط الق

النقدية  الإح�صاءات  فيها  ت�صتمل  التي  الحالت  وفي   33-2

تختلف  وقد  المدفوعات.  بميزان  مقارنتها  يمكن  تدفقات،  على  اأي�صا 

معامالت ميزان المدفوعات في فترة معينة عن المعامالت في الأ�صول 

حالة  في  النقدية  الإح�صاءات  �صمن  المدرجة  الأجنبية  والخ�صوم 

المقيمين  بين  الأجنبية  والخ�صوم  الأ�صول  في  المعامالت  ا�صتبعاد 

اإلى  الفقرات من 20-14  اأي�صا  المدفوعات. راجع  اإح�صاءات ميزان  من 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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العر�ض  طريق  عن  المعامالت  هذه  بين  الربط  اإمكانية  حول   22-14

النقدي لميزان المدفوعات. 

ومة  اإح�ساءات مالية الحك

اإح�صاءات  في  هر  ظ ت التي  التالية  البنود  تت�صق  اأن  ينبغي  	34-2

مالية الحكومة مع البنود المكافئة لها في الح�صابات الدولية: 

• الفائدة م�صتحقة الدفع على الدين الخارجي للحكومة العامة؛ 	

• المنح المقدمة من الحكومة العامة اإلى غير المقيمين؛ 	

• المنح المقدمة اإلى الحكومة العامة من غير المقيمين؛	

• �صافي التمويل الخارجي؛	

• الأ�صول والخ�صوم الخارجية.	

وجد،  ن  اإ العامة،  للحكومة  المبا�صر  ال�صتثمار  بيانات  توفير  )يتعين 

ل�صتقاق مجمالت تت�صق مع اإح�صاءات مالية الحكومة، وُتعر�ض بالتالي 

كبند تكميلي عند القت�صاء(. 

ي		 9-	مثال	رقم

يعر�ض الجدول 2-1 فكرة عامة بالأرقام عن الح�صابات  	35-2

ام الح�صابات القومية  الدولية با�صتخدام بيانات م�صتمدة من اإطار نظ

المعرو�ض في المرفق 2-2 )وي�صاعد المثال الرقمي في بيان العالقات 

المتداخلة بين البنود(. 

العالم  اع  قط وبيانات  الدولية  الح�صابات  بيانات  ي  ط وتغ  36-2

اق نف�صه. ومع ذلك، ُتعر�ض  ام الح�صابات القومية النط الخارجي في نظ

بيانات  ُتعر�ض  بينما  المقيمة،  الوحدات  منظور  من  الدولية  الح�صابات 

ام الح�صابات القومية من منظور الوحدات  اع العالم الخارجي في نظ قط

في   13 البالغ  الجاري  الح�صاب  فائ�ض  فاإن  وبالتالي،  المقيمة.  غير 

العالم الخارجي  اع  ط الجدول 2-1 ُيعر�ض كر�صيد خارجي جاري لق

قيمته -13 في الجدول الوارد في المرفق 2-2. وبالمثل، فاإن الأ�صول 

الدولي  ال�صتثمار  و�صع  بيان  في   1346 قيمتها  والبالغة  الختامية 

ام  اع العالم الخارجي في نظ هر كخ�صوم قيمتها 1346 على قط ظ ت

الح�سابات القومية. 

الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار
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ى	الح�سابات	الدولية الجدول	2-1:	نظرة	عامة	عل
1
)تت�سق بيانات هذا الجدول مع البيانات الواردة في المرفق 2-2(

الر�صيد القيود المدينة  القيود الدائنة  ميزان المدفوعات: 

      الح�صاب الجاري

41  499  540 ال�صلع والخدمات 

70  392  462 ال�صلع 

29–  107  78 الخدمات 

10  40  50 الدخل الأوَّلي 

2  6 تعوي�صات العاملين 

21  13 الفائدة 

17  17 دخل ال�صركات الموزع 

�صفر  14 الأرباح الُمعاد ا�صتثمارها 

�صفر �صفر  الريع 

38–  55  17 الدخل الثانوي 

�صفر  1 ال�صرائب الجارية على الدخل والثروة وغيرهما 

11  2 �صافي اأق�صاط التاأمين على غير الحياة 

3  12 البات التاأمين على غير الحياة  مط

31  1 التحويالت الدولية الجارية 

10  1 التعديل مقابل التغير في الم�صتحقات التقاعدية 

تحويالت جارية متنوعة   

13 _________________________________________________________________________________ر�صيد الح�صاب الجاري   
      الح�صاب الراأ�صمالي

�صفر   �صفر  اقتناء/ الت�صرف في الأ�صول غير الُمْنَتجة 

  4  1 التحويالت الراأ�صمالية 

3– _____________________________________________________________________________________________________ر�صيد الح�صاب الراأ�صمالي   

10 _____________________________________________________________________________________________________�صافي الإقرا�ض )+( / �صافي القترا�ض )-( )من الح�صاب الجاري والح�صاب الراأ�صمالي(   

�صافي �صافي    

تحمل اقتناء    

الر�صيد الخ�صوم  الأ�صول المالية  الح�صاب المالي )ح�صب الفئة الوظيفية( 

11  8 ال�صتثمار المبا�صر 

14  18 ا�صتثمار الحافظة 

              الم�صتقات المالية )عدا الحتياطيات( وخيارات الكتتاب الممنوحة

3                     �صفر                  للموظفين        

22  20 ا�صتثمارات اأخرى 

8 الأ�صول الحتياطية 

47  57 مجموع التغيرات في الأ�صول/الخ�صوم 

10       �صافي الإقرا�ض )+( / �صافي القترا�ض )-( )من الح�صاب المالي(       

____________________________________________________________________________________________________

اأ                               �صفر و والخط ه _____________________________________________________________________________________________________�صافي ال�ص

الو�صع التغيرات الأخرى   المعامالت  الو�صع    

الختامي اإعادة التقييم  في الحجم  )الح�صاب المالي(  الفتتاحي  و�صع ال�صتثمار الدولي: 

      الأ�صول )ح�صب الفئة الوظيفية(

87  1 �صفر   8  78 ال�صتثمار المبا�صر 

210  2 �صفر   18  190 ا�صتثمار الحافظة 

الم�صتقات المالية )عدا الحتياطيات( وخيارات الكتتاب

10 �صفر  �صفر   3  7      الممنوحة للموظفين 

186 �صفر  �صفر   20  166 ا�صتثمارات اأخرى 

853  12 �صفر   8  833 اأ�صول احتياطية 

1،346  15 �صفر   57  1،274 مجموع الأ�صول 

      الخ�صوم )ح�صب الفئة الوظيفية(

223  2 �صفر   11  210 ال�صتثمار المبا�صر 

319  5 �صفر   14  300 ا�صتثمار الحافظة 

الم�صتقات المالية )عدا الحتياطيات( وخيارات الكتتاب 

�صفر �صفر  �صفر  �صفر  �صفر       الممنوحة للموظفين 

317 �صفر  �صفر   22  295 ا�صتثمارات اأخرى 

859  7 �صفر   47  805 مجموع الخ�صوم 

487  8 �صفر   10  469 �صافي و�صع ال�صتثمار الدولي 

ام الح�سابات القومية الواردة في المرفق 2-2 مق�صمة ح�صب الأدوات بدل من الفئات الوظيفية. وفي نهاية المرفق 2-2 ُتعر�ض بيانات الح�صابات الدولية  بيانات جداول نظ
 1

ح�صب الأدوات، اإلى جانب بيانات الفئات الوظيفية الم�صتقة من بيانات الأدوات..
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الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار

الإلكتروني ل�صندوق  الموقع  المدفوعات على  لميزان  بجوانب محددة 

على  جديدة  ن�صخ  ُتن�صر  و�صوف  الإنترنت.  �صبكة  على  الدولي  النقد 

الموقع الإلكتروني بمجرد اإعدادها.

الذي  الرقم  ثنائي  البيانات  جودة  تقييم  اإطار  الجدول  هذا  يعر�ض 

و�صعه �صندوق النقد الدولي على النحو الذي كان عليه وقت �صدوره. 

اأن الإطار والمعنية ويمكـن الطالع  على مزيـد من التفا�صيل ب�صـ

ييم	جودة	البيانات	 الإطار	2-2:	اإطار	تق

العنا�سر اأبعاد	الجودة	

�صفر-  ال�صروط الأ�صا�صية للجودة       0- 1    البيئة القانونية والموؤ�ص�صية – وجود بيئة داعمة لالإح�صاءات.

       0- 2   الموارد – تنا�صب الموارد مع احتياجات البرامج الإح�صائية.

       0- 3   ال�صلة – الإح�صاءات تغطي المعلومات المهمة عن المجال المعني.

       0- 4   عنا�صر اأخرى لإدارة الجودة – الجودة هي حجر زاوية في العمل الإح�صائي.

1- �صمانات المو�صوعية                     1- 1   الحرفية المهنية – ا�صتر�صاد ال�صيا�صات والممار�صات الإح�صائية بالمبادئ                              

اللتزام االلتزام التام بمبداأ المو�سوعية           المهنية.

في جمع االإح�ساءات ومعالجتها     1- 2   ال�صفافية – �صفافية ال�صيا�صات والممار�صات الإح�صائية.

        ون�سرها.                           1- 3   الأخالقية – ا�صتر�صاد ال�صيا�صات والممار�صات بالمعايير الأخالقية.

      

2- �صالمة المنهجية       2- 1   المفاهيم والتعاريف – توافق المفاهيم والتعاريف الم�صتخدمة مع

اتباع المعايير اأو المبادئ            الأطر الإح�صائية المتعارف عليها دوليا.

ية اأو اق مع المعايير اأو المبادئ التوجيه اق – توافق النط التوجيهية اأو الممار�سات ال�سليمة   2- 2   النط

المتعارف عليها دوليا في و�سع          الممار�صات ال�صليمة المتعارف عليها دوليا.

اعي مع المعايير ط اعي – توافق نظم التبويب والتق�صيم الق ط         االأ�سا�ص المنهجي لالإح�ساءات.      2- 3   التبويب/التق�صيم الق

          اأو المبادئ  التوجيهية اأو الممار�صات ال�صليمة المتعارف عليها دوليا.

ية اأو   2- 4   اأ�صا�ض القيد – تقييم التدفقات والأر�صدة وقيدها طبقا للمعايير اأو المبادئ التوجيه  

           الممار�صات ال�صليمة المتعارف عليها دوليا.

3- الدقة والموثوقية                                                   3- 1   البيانات الم�صدرية – كفاية البيانات الم�صدرية المتاحة كاأ�صا�ض لإعداد الإح�صاءات

�سالمة البيانات الم�سدرية        3- 2   تقييم البيانات الم�صدرية – تقييم البيانات الم�صدرية ب�صفة منتظمة.

3- 3   الأ�صاليب الإح�صائية – توافق الأ�صاليب الإح�صائية الم�صتخدمة مع الإجراءات    واالأ�ساليب االإح�سائية، وت�سوير  

    المخرجات االإح�سائية للواقع              الإح�صائية ال�صليمة.

         بالقدر الكافي.             3- 4   تقييم البيانات الو�صيطة والمخرجات الإح�صائية واإثبات �صحتها – التقييم

            المنتظم للنتائج الو�صيطة والمخرجات الإح�صائية واإثبات �صحتها. 

ع م�صار عمليات التعديل باعتبارها مقيا�صا للموثوقية،                                                                   3- 5   درا�صة التعديالت – تتبُّ

                                                                     وتمحي�صها ل�صتخال�ض ما قد تنطوي عليه من معلومات.

4- المنفعة       4- 1   الدورية والحداثة – اتباع معايير الن�صر المتعارف عليها دوليا فيما 

ات�ساق االإح�ساءات التي ت�سدر            يتعلق بالدورية والحداثة.

بدرجة كافية من الدورية والحداثة،      4- 2   الت�صاق – ات�صاق الإح�صاءات داخل مجموعة البيانات عبر الفترات الزمنية

واتباع �سيا�سة وا�سحة في            ومع مجموعات البيانات الرئي�صية الأخرى.

اإجراء التعديالت عليها.       4- 3   �صيا�صة وممار�صات التعديل – اتباع اإجراءات منتظمة ومعلنة لتعديل البيانات.

ومة،  ه ولة الطالع على البيانات – عر�ض الإح�صاءات بطريقة وا�صحة ومف ه 5- 1   �ص ولة الطالع  ه 5- �ص

توافر البيانات والبيانات      ومالءمة اأ�صكال الن�صر، واإتاحة الإح�صاءات على اأ�صا�ض محايد.

ولة الطالع على البيانات الو�صفية – اإتاحة البيانات الو�صفية الحديثة وذات ال�صلة.  ه 5- 2   �ص ولة وتقديم   ه الو�سفية ب�س

        م�ساعدات كافية لم�ستخدميها.        5- 3   تقديم الم�صاعدة للم�صتخدمين – اإتاحة الخدمات الم�صاِعدة ب�صفة عاجلة وعلى اأ�صا�ض من

     المعرفة الوا�صعة.
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الن�سر	 ومعايير	 الو�سفية	 البيانات	 جيم-	

ل	الزمنية وجودة	البيانات	وال�سل�س

المراجع:

�صندوق النقد الدولي، اللوحة االإلكترونية لمعايير ن�سر البيانات في 

الموقع االإلكتروني: www.imf.org، الدولي. �صندوق النقد الدولي، 

ام العام لن�صر البيانات: مر�صد للم�صاركين والم�صتخدمين.  النظ

�صندوق النقد الدولي، المعيار الخا�ض لن�صر البيانات

IMF, Dissemination Standards Bulletin Board at  
www.imf.org.

IMF, The General Data Dissemination System: Guide 
for Participants and Users.

IMF, Special Data Dissemination Standard.

وجودة	 الن�سر	 ومعايير	 الو�سفية	 البيانات	 	-1

البيانات			

البيانات الو�سفية هي معلومات منهجية ت�سف محتويات    37-2

المفاهيم والم�صادر  تق�سيمها، وتوفر معلومات عن  البيانات وطريقة 

والأ�صاليب التي ت�صتند اإليها البيانات وبالتالي فاإنها ت�صاعد الم�صتخدمين 

الإح�صاءات  لمعدِّي  وينبغي  البيانات.  خ�صائ�ض  وتقييم  فهم  في 

ن�صر  من  يتجزاأ  ل  جزءا  ها  بو�صف للم�صتخدمين  و�صفية  بيانات  تقديم 

الإح�صاءات. 

ن�صر  مجال  في  �صليمة  ممار�صات  اتباع  ال�صروري  ومن   38-2

البيانات اإلى جانب �صالمة اإعداد البيانات. وف�صال على تقديم البيانات 

البيانات  ن�صر  مجال  في  ال�صليمة  الممار�صات  جوانب  فاإن  الو�صفية، 

وتحديد  بوعات،  ط الم وتوفير  للن�صر،  محدد  زمني  جدول  و�صع  تت�صمن 

الم�صوؤولين داخل الحكومة الذين يمكنهم الطالع على الإح�صاءات قبل 

ية  ن�صرها لالطالع العام. وفي ال�صنوات الأخيرة، تم و�صع مبادئ توجيه

ام  دولية حول الممار�صات ال�صليمة في مجال ن�صر البيانات، وهي »النظ

عن  ال�صادران  البيانات«  لن�صر  الخا�ض  و«المعيار  البيانات«  لن�صر  العام 

�صندوق النقد الدولي. 

الذي و�صعه �صندوق  البيانات«  »اإطار تقييم جودة  ويحدد   39-2

تعاريف  ذلك  في  بما  البيانات،  بجودة  المتعلقة  الجوانب  الدولي  النقد 

والجوانب  البيانات  ن�صر  جوانب  عن  ف�صال  وم�صادرها،  البيانات 

الموؤ�ص�صية. ويو�صح الإطار 2-2 العناوين العامة الم�صتخدمة في الإطار. 

ل	الزمنية 2– ال�سل�س

المرجع:

�صندوق النقد الدولي، دليل الح�سابات القومية ربع ال�سنوية، الف�صل 

الثامن، التعديل المو�صمي وتقدير الدورات-التجاهات، والف�صل 

الحادي ع�صر، �صيا�صة التعديل والجدول الزمني لإعداد الإح�صاءات 

ون�صرها.

IMF, Quarterly National Accounts Manual, Chap-
ter VIII, Seasonal Adjustment and Estimation of 
Trend-Cycles, and Chapter XI, Revision Policy and 
the Compilation and Release Schedule.

مت الجداول الواردة في الدليل لكي تبرز التبويب  مِّ بينما �صُ  40-2

�صوف  البيانات  لم�صتخدمي  المعدة  الجداول  فاإن  المتداخلة،  والعالقات 

ت�صتخدم ال�صال�صل الزمنية بوجه عام. وتت�صمن الممار�صات ال�صليمة في 

اإعداد بيانات الح�صابات الدولية لتحليل ال�صال�صل الزمنية ما يلي: 

الوقت للحد من  الإعداد مع مرور  المفاهيم وممار�صات  ات�صاق     ) )اأ

حيث   – الزمنية  ال�صال�صل  في  و«الفوا�صل«  اعات«  ط »النق

البيانات  لم�صتخدمي  وا�صحا  تحديدا  تكون محددة  اأن  ينبغي 

اإجراء  بقة، كما ينبغي  ط عند تغيير التعاريف والأ�صاليب الم

تقدير كمي لالأثر المترتب على هذه التغييرات، ويَُحبَّذ اأن يكون 

ذلك خالل فترة متداخلة متى اأمكن ذلك؛

تعديل  ال�صروري  فمن  التعديالت.  اإجراء  في  ال�صفافية  توخي  )ب(   

البيانات لمراعاة الأ�صاليب المعدلة واإدراج المعلومات الأحدث، 

وموثقة.  الم�صار  وا�صحة  �صيا�صة  وفق  التعديل  يتم  ن  اأ على 

الرئي�صية،  التعديالت  فرادى  وحجم  اأ�صباب  تحديد  ينبغي  كما 

وكذلك درا�صة التعديالت لتحديد حجم التعديالت ال�صابقة وبيان 

الأولية  البيانات  تنقيح  على  ذلك  و�صي�صاعد  فيها.  تحيز  اأي 

وتحديد دورة التعديل الُمثلى التي تعتمد بقدر كبير على توفر 

م�صادر البيانات الرئي�صية؛

هرية المتوفرة.   )ج( الت�صاق بين البيانات ال�صنوية وربع ال�صنوية وال�ص

م�صاويا  هرية  ال�ص القيم  مجموع  يكون  ن  اأ ينبغي  حيث 

لمجموع القيم ربع ال�صنوية المقابلة، والتي ينبغي اأن ت�صاوي 

مجموع القيم ال�صنوية المقابلة. 

هرية  ال�ص للبيانات  المو�صمي  التعديل  يكون  ن  اأ ويُحتمل   41-2

الزمنية.  ال�صال�صل  بيانات  واإعداد  تحليل  لأغرا�ض  مفيدا  ال�صنوية  وربع 

الح�صابات  بنود  بع�ض  يالئم  ل  قد  المو�صمي  التعديل  فاإن  ذلك،  ومع 

الدولية، ل�صيما في الح�صاب المالي، لأن المعامالت الكبيرة التي ُتجرى 

وي على درجة كبيرة من عدم الت�صاق.  لمرة واحدة تنط

المرفق	1-2

ية	الأخرى ل ي م الح�سابات	التابعة	والعرو�س	التك

المرجع: 

ام الح�سابات القومية لعام 8002، الف�صل التا�صع والع�صرين،  نظ

الح�صابات التابعة وغيرها من اأ�صكال التو�صع.

2008 SNA, Chapter 29, Satellite Accounts and Other 
Extensions.

لمرونة  م�صمم  معياري  عر�ض  اأ�صلوب  الدليل  هذا  ينتهج   42-2

اأنه  به  الم�صلم  من  اأنه  غير  التحليل.  من  كثيرة  اأنواع  ولدعم  ا�صتخدامه 

على  التحليلية  الهتمامات  جميع  يراعي  واحد  اإطار  و�صع  يمكن  ل 

اختالفها. وبالتالي، ينبغي اإعداد الح�صابات التابعة والعرو�ض التكميلية 

�صمن  ُتدرج  ول  اقت�صاد  كل  لظروف  وفقا  العرو�ض  هذه  وُتعد  الأخرى. 

من  بيانات  تت�صمن  ن  اأ ويجوز  التذكرة.  بنود  اأو  الأ�صا�صية  العنا�صر 

اإعداد بيانات  ام  ها بال�صرورة من نظ ا�صتخراج اأخرى، ول يتم  م�صادر 

الح�صابات الدولية.
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المركزية  ط بالح�سابات  اإطارا يرتب التابعة  الح�سابات  وتوفر   43-2

اأو جانب محدد من جوانب  وي�سمح بتركيز االهتمام على مجال معين 

الح�صابات  على  ال�صائعة  الأمثلة  ومن  واالجتماعية.  االقت�سادية  الحياة 

والموؤ�ص�صات  وال�صياحة،  البيئة،  ح�صابات  القومية  للح�صابات  التابعة 

غير الهادفة للربح. وت�صتمل الح�صابات الدولية على عرو�ض اأكثر تف�صيال 

وتحويالت  الخارجي،  والدين  الحافظة،  وا�صتثمار  المبا�صر،  لال�صتثمار 

ع�صر  الرابع  الف�صل  ويتناول  والحتياطيات.  وال�صياحة،  المغتربين، 

طة  اأن�ص اإح�صاءات  تعتبر  كذلك  والنقدية.  التحليلية  العرو�ض  الدليل  من 

ال�صلة  ذات  البيانات  مجموعات  اإحدى  الجن�صيات  متعددة  الموؤ�ص�صات 

الإطار  العرو�ض على  الملحق 4(. وتعتمد هذه  المبين في  النحو  )على 

معينة  احتياجات  لتلبية  عنه  تختلف  لكنها  بداية  طة  كنق الأ�صا�صي 

المعلومات.  تنظيم  باإعادة  اأو  اأخرى،  معلومات  اأو  تفا�صيل  باإ�صافة 

اإمكانية  زيادة  على  بداية  طة  كنق الأ�صا�صي  الإطار  ا�صتخدام  وي�صاعد 

ربط المو�صوع بجوانب اأخرى في القت�صاد مع الحفاظ على اإمكانية 

اإجراء المقارنات على الم�صتوى الدولي. ويجري اإ�صدار اأدلة وكتب اإر�صادية 

الح�صابات  ُتعتبر  وبينما  المو�صوعات.  هذه  بع�ض  تتناول  محددة 

لح - اإحدى مجموعات البيانات الرئي�صية،  ط التابعة - كما يوحي الم�ص

البنود  الدليل  هذا  وي�صتخدم  اأخرى.  تكميلية  عرو�ض  اإعداد  المحبذ  فمن 

التابع  الح�صاب  من  اقا  نط اأ�صيق  اإ�صافية  بيانات  لعر�ض  التكميلية 

ويمكن  وا�صع  التكميلية  البيانات  ا�صتخدام  مجال  كان  ن  واإ الكامل، 

ْطرية. ويره وفقا للظروف الُق ط ت
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المرفق	2-2

ى	الح�سابات	القت�سادية	المتكاملة نظرة	عامة	عل

ومية لعام 2008( ى	الح�سابات	القت�سادية	المتكاملة	)من	نظام الح�سابات الق الجدول	2-2:	نظرة	عامة	عل

	ح�ساب	الإنتاج
ال�صتخدامات

_______________________________________________________________________________________________________

         

ال�صلع  العالم  الأ�صر        مجموع  الحكومة  ال�صركات  ال�صركات غير    

المجموع والخدمات  الخارجي   القت�صاد 

الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح 

التي تخدم الأ�صر 

المعي�صية المعي�صية  العامة  المالية  المالية  المعامالت والبنود الموازِنة 

                    

                                                                    

واردات ال�صلع والخدمات         499  499

392  392 واردات ال�صلع        

107  107 واردات الخدمات        

�صادرات ال�صلع والخدمات        540   540

462   462 �صادرات ال�صلع       

78   78 �صادرات الخدمات       

3،604  3،604 الناتج           

1،883    1،883  17  115  222  52  1،477 الك الو�صيط  ال�صته

ال�صرائب على المنتجات           141  141

8–  8– الدعم على المنتجات )-(        

_______________________________________________________________________________________________________
      القيمة الم�صافة، اإجمالي / اإجمالي

1،854             1،854         15       الناتج المحلي        1،331                  94                    126               155 

222 الك راأ�ض المال الثابت                                                 157                         12                     27                     23                    3             222                                      ا�صته

      القيمة الم�سافة، �سافي / �سافي الناتج

1،632     1،632         12  132       المحلي         1،174                 82                   99  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	ح�ساب	توليد	الدخل
ال�صتخدامات

_______________________________________________________________________________________________________
1،150    1،150  11  11  98  44  986 تعوي�صات العاملين 

950    950  6  11  63  29  841 الأجور والرواتب 

200    200  5 �صفر   35  15  145 م�صاهمات اأرباب العمل الجتماعية 

235    235 ال�صرائب على الإنتاج والواردات      

141    141 ال�صرائب على المنتجات      

94    94  1 �صفر   1  4  88 ال�صرائب الأخرى على الإنتاج 

44–    44– الدعم      

8–    8– الدعم على المنتجات       

36–    36– �صفر   1– �صفر  �صفر   35– اأنواع الدعم الأخرى على الإنتاج 

___________________________________________________________________________________________
238    238 �صفر   69 �صفر   34 فائ�ص الت�سغيل، �سافي  135 

53    53   53 الدخل المختلط، �سافي     

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ي�س	الدخل	الأولي 	ح�ساب	تخ�س
ال�صتخدامات

_______________________________________________________________________________________________________
تعوي�صات العاملين        6   6

الأجور والرواتب        6   6

م�صاهمات اأرباب العمل الجتماعية        �صفر   �صفر

ال�صرائب على الإنتاج والواردات          �صفر

ال�صرائب على المنتجات          �صفر

      ال�صرائب الأخرى على الإنتاج                                                       �صفر

الدعم          �صفر

الدعم على المنتجات           �صفر

اأنواع الدعم الأخرى على الإنتاج          �صفر

435   44 دخل الملكية  134  168  42  41  6  391 

الفائدة  56  106  35  14  6  217  13   230

79   17  62     15 دخل ال�صركات الموزع  47 

 اأرباح ال�صتثمار الأجنبي 

14   14 �صفر  �صفر     المبا�صر الُمعاد ا�صتثمارها   �صفر 

دخل ال�صتثمارات الأخرى    47     47  �صفر   47

الريع  31  �صفر  7  27  �صفر  65    65

      ر�صيد الدخل الأولي، �صافي/

1،642    1،642  1  1،358  171  15  97      الدخل القومي، �صافي 

_______________________________________________________________________________________________________
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الموارد ح�ساب	الإنتاج  

_______________________________________________________________________________________________________
         

ال�صلع  العالم  مجموع  الأ�صر   الحكومة  ال�صركات  ال�صركات غير    

المجموع والخدمات  الخارجي  القت�صاد  المعي�صية   العامة  المالية  المالية  المعامالت والبنود الموازِنة 

واردات ال�صلع والخدمات        499   499

392   392 واردات ال�صلع       

107   107 واردات الخدمات       

�صادرات ال�صلع والخدمات         540  540

462  462 �صادرات ال�صلع        

78  78 �صادرات الخدمات        

3،604    3،604  32  270  348  146  2،808       الناتج    

1،883  1،883 الك الو�صيط               ال�صته

      ال�صرائب على المنتجات         141    141

           الدعم على المنتجات )-(

8–      8–            

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الموارد ح�ساب	توليد	الدخل 

_______________________________________________________________________________________________________
 القيمة الُم�سافة، �سافي / �سافي الناتج 

1،632    1،632  12  132  99  82  1،174     المحلي 

      تعوي�صات العاملين

           الأجور والرواتب 

 م�صاهمات اأرباب العمل 

الجتماعية

 ال�صرائب على الإنتاج 

        والواردات

           ال�صرائب على المنتجات

           ال�صرائب الأخرى على الإنتاج

      الدعم

           الدعم على المنتجات

 اأنواع الدعم الأخرى على 

الإنتاج

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الموارد ح�ساب	تخ�سي�س	الدخل	الأولي 

_______________________________________________________________________________________________________
238    238 �صفر   69 �صفر   34  135 فائ�ص الت�سغيل، �سافي 

53    53   53 الدخل المختلط، �سافي    

1،156   2  1،154   1،154 تعوي�صات العاملين    

الأجور والرواتب     954   954  2   956

 م�صاهمات اأرباب العمل 

الجتماعية     200   200  �صفر   200

 ال�صرائب على الإنتاج 

        والواردات    235    235    235

      ال�صرائب على المنتجات             141    141    141

ال�صرائب الأخرى على الإنتاج    94    94    94

44–    44–    44– الدعم   

8–    8–    8– الدعم على المنتجات    

36–    36–    36– اأنواع الدعم الأخرى على الإنتاج   

435   38  397  7  123  22  149  96 دخل الملكية 

الفائدة  33  106  14  49  7  209  21   230

 دخل ال�صركات 

79   17  62 �صفر   20  7  25 الموزع  10 

 اأرباح ال�صتثمار الأجنبي المبا�صر 

الُمعاد ا�صتثمارها   4  7  �صفر  3  �صفر  14  �صفر   14

دخل ال�صتثمارات الأخرى   8  8  1  30  �صفر  47  �صفر   47

الريع  41  3  �صفر  21  �صفر  65    65

____________________________________________________________________________________________________

الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار

الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح 

التي تخدم الأ�صر 

المعي�صية
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				ح�ساب	التوزيع	الثانوي	للدخل

_______________________________________________________________________________________________________     ال�صتخدامات
         

ال�صلع  العالم   مجموع 

الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح 

التي تخدم الأ�صر 

المعي�صية

الأ�صر  الحكومة  ال�صركات  ال�صركات غير    

المجموع والخدمات  الخارجي  القت�صاد  المعي�صية   العامة  المالية  المالية  المعامالت والبنود الموازِنة 

1،229 التحويالت الجارية      98  277  248  582  7      1،212      17  

    ال�صرائب الجارية على الدخل والثروة وغيرهما  24         10  �صفر  178  �صفر  212  1   213

      �صافي الم�صاهمات الجتماعية     333   333        �صفر     333

       المزايا الجتماعية عدا التحويالت الجتماعية

          العينية  62  205  112  �صفر  5  384  �صفر   384

    التحويالت الجارية الأخرى  12  62  136  71  2  283  16   299

1،604    1،604  34  1،196  290  13  71 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ الدخل المتاح، �سافي 

	ح�ساب	ا�ستخدام	الدخل	المتاح

_______________________________________________________________________________________________________ال�صتخدامات

1،399    1،399  32  1،015  352 الك النهائي    نفقات ال�صته

 التعديل مقابل التغير في الم�صتحقات 

11 �صفر    11 �صفر  �صفر    11 �صفر      التقاعدية 

13–   13– ي الجاري        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ الر�سيد الخارج

مالي 	الح�ساب	الراأ�س

_______________________________________________________________________________________________________التغيرات في الأ�صول

414    414  5  55  38  8  308 اإجمالي تكوين راأ�ض المال 

222–    222–  3–  23–  27–  12–  157– الك راأ�ض المال الثابت   ا�صته

2  �صفر  28    28 26  �صفر  �صفر  التغيرات في المخزونات 

5  �صفر  10    10  3 2  �صفر  اقتناء النفائ�ض ناق�صا الت�صرف فيها 

اقتناء الأ�صول غير الُمنْتَجة ناق�صا الت�صرف 
 

–7  �صفر  2  4  1  �صفر    �صفر ا      فيه

التحويالت الراأ�صمالية، م�صتحقة القب�ض

_______________________________________________________________________________________________________

التحويالت الراأ�صمالية، م�صتحقة الدفع 

_______________________________________________________________________________________________________

–10    �صفر  10  4–  174  103–  1–  56– ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ �سافي االإقرا�ص )+( / �سافي االقترا�ص )-(  

	الح�ساب	المالي
_______________________________________________________________________________________________________التغيرات في الأ�صول

483   47  436  2  189  10–  172  83 �صافي اقتناء الأ�صول المالية 

–1  1   �صفر     1– الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة  

�صفر   �صفر �صفر  �صفر     الذهب النقدي  

1   �صفر  1–     1– حقوق ال�صحب الخا�صة  

100   11  89  2  64  26–  10  39 العملة والودائع 

95   9  86  1–  10  4  66 �صندات الدين   7 

82   4  78 �صفر   3  3  53 القرو�ض  19 

119   12 66  �صفر  107  هم �صناديق ال�صتثمار  10  28  3  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

الموحدة  1  7  1  39  �صفر  48  �صفر   48

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة 

للموظفين  3  8  �صفر  3  �صفر  14  �صفر   14

25   10  15  1  4  5 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع  4  1 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الموارد _______________________________________________________________________________________________________ح�ساب	التوزيع	الثانوي	للدخل 
         

ال�صلع  العالم  الأ�صر           مجموع  الحكومة  ال�صركات  ال�صركات غير    

المجموع والخدمات  الخارجي   القت�صاد 

الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح 

التي تخدم الأ�صر 

المعي�صية المعي�صية  العامة  المالية  المالية  المعامالت والبنود الموازِنة 

1،642    1،642  1  1،358  171  15 ر�سيد الدخل االأولي، �سافي/ الدخل القومي، �سافي      97 

1،229   55  1،174  40  420  367  275 التحويالت الجارية      72 

    ال�صرائب الجارية على الدخل والثروة وغيرهما    213    213  �صفر   213

    �صافي الم�صاهمات الجتماعية       66   213  50  �صفر  4  333  �صفر   333

     المزايا الجتماعية عدا التحويالت الجتماعية 

        العينية     384   384  �صفر   384

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     التحويالت الجارية الأخرى  6  62  104  36  36  244  55   299

الموارد _______________________________________________________________________________________________________ح�ساب	ا�ستخدام	الدخل	المتاح 

1،604    1،604  34  1196  290  13  71 الدخل المتاح، �سافي 

1،399  1،399 الك النهائي         نفقات ال�صته

 التعديل مقابل التغير في الم�صتحقات 

�صفر   11  11 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     التقاعدية     11  

التغيرات في الخ�صوم و�صافي القيمة مالي  _______________________________________________________________________________________________________الح�ساب	الراأ�س

205    205  2  192  62–  2  71 المدخرات، �سافي 

13–   13– ي الجاري        الر�سيد الخارج

اإجمالي تكوين راأ�ض المال         414  414

222–  222– الك راأ�ض المال الثابت          ا�صته

التغيرات في المخزونات         28  28

ا         10  10 اقتناء النفائ�ض ناق�صا الت�صرف فيه

اقتناء الأ�صول غير الُمنْتَجة ناق�صا الت�صرف 
 

ا         �صفر  �صفر     فيه

66   4 التحويالت الراأ�صمالية، م�صتحقة القب�ض  33  �صفر  6  23  �صفر  62 

66–   1–  65–  3–  5–  34–  7–  16– التحويالت الراأ�صمالية، م�صتحقة الدفع 

_______________________________________________________________________________________________________

 التغيرات في �سافي القيمة نتيجة لالدخار 

192   10–  202  1–  210  90–  5– ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     والتحويالت الراأ�سمالية   88 

التغيرات في الخ�صوم و�صافي القيمة _______________________________________________________________________________________________________الح�ساب	المالي 

�صفر   10–  10  4–  174  103–  1–  56– �سافي االإقرا�ص )+( / �سافي االقترا�ص )-(  

483   57  426  6  15  93  173 �سافي اقتناء االأ�سول / الخ�سوم المالية  139 

الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة

الذهب النقدي

حقوق ال�صحب الخا�صة          �صفر

100   2–  102    37 العملة والودائع   65 

�صندات الدين   6  30  38  �صفر  �صفر  74  21   95

82   35  47  6  11  9 �صفر   21 القرو�ض 

هم �صناديق ال�صتثمار  83  22     105  14   119 ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

الموحدة   48  �صفر    48  �صفر   48

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة 

للموظفين  3  8  �صفر  �صفر  �صفر  11  3   14

25   14– �صفر  9  4   39  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع  26 

الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار
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ول يرات	الأخرى	في	حجم	الأ�س 	ح�ساب	التغ

_______________________________________________________________________________________________________التغيرات في الأ�صول
         

ال�صلع  العالم  مجموع  الأ�صر   الحكومة  ال�صركات  ال�صركات غير    

المجموع والخدمات  الخارجي  القت�صاد  المعي�صية   العامة  المالية  المالية  تدفقات اأخرى 

ور القت�صادي لالأ�صول  26  �صفر  7  �صفر  �صفر  33    33 ه الظ

الأ�صول الُمنْتََجة    3    3    3

الأ�صول غير الُمنْتََجة  26  �صفر  4  �صفر  �صفر  30    30

 الختفاء القت�صادي  

11–    11– –2  �صفر  �صفر  –9  �صفر      لالأ�صول غير الُمنْتََجة 

 حالت الختفاء القت�صادي الأخرى  

3–    3– –3  �صفر  �صفر  �صفر  �صفر      لالأ�صول غير الُمنْتََجة 

11–    11– –6  �صفر  �صفر  –5  �صفر  الخ�صائر الناجمة عن كوارث 

�صفر  5  �صفر  �صفر  �صفر    �صفر  5– اأعمال ال�صتحواذ دون تعوي�ض 

2 التغيرات الأخرى في الحجم غير المدرجة في مو�صع اآخر  1  1  �صفر  �صفر  �صفر  2   

–4  �صفر  �صفر  �صفر    �صفر التغيرات في التبويب   6  –2 

اعات   ط  التغيرات في تبويب الق

–4  �صفر  �صفر  2    2 ها  6  �صفر  وهيكل

 التغيرات في تبويب 

2–    2– –2  �صفر  �صفر  �صفر  الأ�صول والخ�صوم   �صفر 

�صفر  �صفر  13    13 �صفر   1– مجموع التغيرات الأخرى في الحجم  14 

7–    7– –3  �صفر  �صفر   2–  2– الأ�صول الُمنْتََجة 

الأ�صول غير الُمنْتََجة  14  �صفر  3  �صفر  �صفر  17    17

3    3 1  �صفر  �صفر  �صفر  الأ�صول المالية  2 

�صفر �صفر    الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة      

العملة والودائع       �صفر    �صفر

�صندات الدين        �صفر    �صفر

�صفر �صفر    القرو�ض      

هم/ وحدات   ح�ص�ض الملكية واأ�ص

2    2 �صناديق ال�صتثمار  2     

 نظم التاأمين ومعا�صات 

 التقاعد وال�صمانات 

1    1      1 الموحدة  

 الم�صتقات المالية وخيارات 

الكتتاب الممنوحة للموظفين       �صفر    �صفر

 الح�صابات الأخرى م�صتحقة 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ القب�ض / م�صتحقة الدفع            �صفر      �صفر

يم ي 	ح�ساب	اإعادة	التق

_______________________________________________________________________________________________________التغيرات في الأ�صول

الأ�صول غير المالية  144  4  44  80  8  280    280

الأ�صول الُمنْتََجة  63  2  21  35  5  126    126

الأ�صول غير الُمنْتََجة  81  2  23  45  3  154    154

91   7 الأ�صول / الخ�صوم المالية  8  57  1  16  2  84 

12    12    1  11 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة  

العملة والودائع       �صفر    �صفر

44   4  40  1  6   30  3 �صندات الدين 

القرو�ض       �صفر    �صفر

هم/ وحدات �صناديق   ح�ص�ض الملكية واأ�ص

35   3  32  1  10   16  5 ال�صتثمار 

 نظم التاأمين ومعا�صات 

التقاعد وال�صمانات الموحدة       �صفر    �صفر

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة 

للموظفين       �صفر    �صفر

 الح�صابات الأخرى م�صتحقة 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ القب�ض / م�صتحقة الدفع       �صفر    �صفر

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح 

التي تخدم الأ�صر 

المعي�صية
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الجدول	2-2: )تابع( 

التغيرات في الخ�صوم و�صافي القيمة ول  يرات	الأخرى	في	حجم	الأ�س _______________________________________________________________________________________________________ح�ساب	التغ
         

ال�صلع  العالم  مجموع  الأ�صر   الحكومة  ال�صركات  ال�صركات غير    

المجموع والخدمات  الخارجي   القت�صاد 

الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح 

التي تخدم الأ�صر 

المعي�صية
المعي�صية  العامة  المالية  المالية  المعامالت والبنود الموازِنة 

ور القت�صادي لالأ�صول ه الظ

الأ�صول الُمنْتََجة

الأ�صول غير الُمنْتََجة

  الختفاء القت�صادي لالأ�صول 

    غير الُمنْتََجة

 حالت الختفاء القت�صادي الأخرى لالأ�صول 

    غير الُمنْتََجة 

الخ�صائر الناجمة عن كوارث 

اأعمال ال�صتحواذ دون تعوي�ض

1    1 �صفر   1 �صفر  �صفر  �صفر  التغيرات الأخرى في الحجم غير المدرجة في مو�صع اآخر 

2  �صفر  �صفر  2    2 التغيرات في التبويب   �صفر  �صفر 

اعات  ط  التغيرات في تبويب الق

2  �صفر  �صفر  2    2 ها  �صفر  �صفر  وهيكل

 التغيرات في تبويب الأ�صول 

والخ�صوم   �صفر  �صفر  �صفر  �صفر  �صفر  �صفر    �صفر

3    3 �صفر   1  2 �صفر  �صفر  مجموع التغيرات الأخرى في الحجم 

الأ�صول الُمنْتََجة

الأ�صول غير الُمنْتََجة

3    3 �صفر   1  2 �صفر  �صفر  الأ�صول المالية 

الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة

العملة والودائع

�صندات الدين

�صفر �صفر    القرو�ض      

هم/ وحدات �صناديق   ح�ص�ض الملكية واأ�ص

2    2    2 ال�صتثمار   

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

1    1   1 الموحدة    

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة 

للموظفين

الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض / م�صتحقة الدفع

_______________________________________________________________________________________________________

 التغيرات في �سافي القيمة نتيجة التغيرات االأخرى 

–1  �صفر  10  2–  1– ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    في حجم االأ�سول  14 

التغيرات في الخ�صوم و�صافي القيمة يم  ي _______________________________________________________________________________________________________ح�ساب	اإعادة	التق

الأ�صول غير المالية

الأ�صول الُمنْتََجة

الأ�صول غير الُمنْتََجة

91   15 الأ�صول / الخ�صوم المالية  18  51  7  �صفر  �صفر  76 

12   12 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة       

العملة والودائع

44   2  42    7  34  1 �صندات الدين 

القرو�ض

هم/ وحدات �صناديق   ح�ص�ض الملكية واأ�ص

35   1  34     17 ال�صتثمار  17 

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

الموحدة

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة 

للموظفين

الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض / م�صتحقة الدفع

_______________________________________________________________________________________________________

 التغيرات في �سافي القيمة نتيجة مكا�سب/خ�سائر 

280    8– ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    الحيازة اال�سمية  134  10  38  96  10  288 

الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار
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الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح 

التي تخدم الأ�صر 

المعي�صية

      

ال�صلع  العالم  مجموع  الأ�صر   الحكومة  ال�صركات  ال�صركات غير    

المجموع والخدمات  الخارجي  القت�صاد  المعي�صية   العامة  المالية  المالية  الأر�صدة والتغيرات في الأ�صول 

ومية	الفتتاحية يزانية	العم الم

4،621    4،621  159  1،429  789  93  2،151 الأ�صول غير المالية 

2،818    2،818  124  856  497  67  1،274 الأ�صول الُمنْتََجة 

1،803    1،803  35  573  292  26  877 الأ�صول غير الُمنْتََجة 

9،036   805  8،231  172  3،260  396  3،421  982 الأ�صول / الخ�صوم المالية 

770    770    80  690 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة  

1،587   105  1،482  110  840  150   382 العملة والودائع 

1،388   125  1،263  25  198   950  90 �صندات الدين 

1،454   70  1،384  8  24  115  1،187  50 القرو�ض 

هم/ وحدات   ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 2،959   345  2،614  22  1،749  12  �صناديق ال�صتثمار  280  551 

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

496   26  470  4  391  20  30  25 الموحدة 

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب 

الممنوحة للموظفين  5  13  �صفر  3  �صفر  21  �صفر   21

 الح�صابات الأخرى 

361   134  227  3  55  19   150 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ م�صتحقة القب�ض / م�صتحقة الدفع 

ول يرات	في	الأ�س وع	التغ مجم

الأ�صول غير المالية  300  –2  57  116  11  482    482

294    294  7  67  29  4– الأ�صول الُمنْتََجة  195 

الأ�صول غير الُمنْتََجة  105  2  28  49  4  188    188

577   54  523  4  205  9– الأ�صول / الخ�صوم المالية  93  230 

الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة  �صفر  10  1  �صفر  �صفر  11  1   12

100   11  89  2  64  26– العملة والودائع  39  10 

�صندات الدين  10  96  4  16  �صفر  126  13   139

القرو�ض  19  53  3  3  �صفر  78  4   82

هم/ وحدات   ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 �صناديق ال�صتثمار  17  44  3  76  1  141  15   156 

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

8  1  39  �صفر  49  �صفر   49 الموحدة  1 

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب 

الممنوحة للموظفين  3  8  �صفر  3  �صفر  14  �صفر   14

 الح�صابات الأخرى 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ م�صتحقة القب�ض / م�صتحقة الدفع  4  1  5  4  1  15  10   25

ومية	الختامية يزانية	العم الم

5،103    5،103  170  1،545  846  91  2،451 الأ�صول غير المالية 

3،112    3،112  131  923  526  63  1،469 الأ�صول الُمنْتََجة 

1،991    1،991  39  622  320  28  982 الأ�صول غير الُمنْتََجة 

9،613   859  8،754  176  3،465  387  3،651 الأ�صول / الخ�صوم المالية  1،075 

الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة  �صفر  700  81  �صفر  �صفر  781  1   782

1،687   116  1،571 العملة والودائع  421  10  124  904  112 

1،527   138  1،389  25  214  4  1،046 �صندات الدين  100 

1،536   74  1،462  8  27  118  1،240 القرو�ض  69 

هم/ وحدات   ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 3،115   360  2،755  23  1،825  �صناديق ال�صتثمار  297  595  15 

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

الموحدة  26  38  21  430  4  519  26   545

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب 

�صفر   35 الممنوحة للموظفين  8  21  �صفر  6  �صفر  35 

 الح�صابات الأخرى 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ م�صتحقة القب�ض / م�صتحقة الدفع  154  1  24  59  4  242  144   386

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الجدول	2-2: )تتمة( 

ح�صاب ح�صاب          

ال�صلع  العالم  مجموع  الأ�صر   الحكومة  ال�صركات  ال�صركات غير    

المجموع والخدمات  الخارجي  القت�صاد  المعي�صية   العامة  المالية  المالية  الأر�صدة والتغيرات في الخ�صوم 

ومية	الفتتاحية يزانية	العم الم

الأ�صول غير المالية

الأ�صول الُمنْتََجة

الأ�صول غير الُمنْتََجة

9،036   1،274  7،762  121  189  687  3،544  3،221 الأ�صول / الخ�صوم المالية 

770   770 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة       �صفر 

1،587   116  1،471  38  10  102  1،281  40 العملة والودائع 

1،388   77  1،311   2  212  1،053  44 �صندات الدين 

1،454   17  1،437  43  169  328   897 القرو�ض 

هم/ وحدات �صناديق ح�ص�ض الملكية واأ�ص

2،959   203  2،756    4  765  1،987 ال�صتثمار 

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

496   25  471  5   19  435  12 الموحدة 

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة 

للموظفين  4  10     14  7   21

361   59  302  35  8  22 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض / م�صتحقة الدفع  237  

_______________________________________________________________________________________________________

4،621    469–  5،090  210  4،500  498  30–  88– �سافي القيمة 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ول ير	في	الأ�س وع	التغ مجم

الأ�صول غير المالية         

الأ�صول الُمنْتََجة         

         الأ�صول غير الُمنْتََجة

577   72  505  6  16  102  224  157     الأ�صول / الخ�صوم المالية 

12   12 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة       

100   2– العملة والودائع  �صفر  65  37  �صفر  �صفر  102 

�صندات الدين  7  64  45  �صفر  �صفر  116  23   139

82   35  47  6 القرو�ض  21  �صفر  9  11 

هم/ وحدات �صناديق ح�ص�ض الملكية واأ�ص

ال�صتثمار  100  39  2  �صفر  �صفر  141  15   156

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

49  �صفر   49 48  �صفر  1  �صفر  الموحدة  �صفر 

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب 

الممنوحة للموظفين  3  8  �صفر  �صفر  �صفر  11  3   14

25   14– الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض / م�صتحقة الدفع  26  �صفر  9  4  �صفر  39 

_______________________________________________________________________________________________________

482    18–  500  9  305  54–  4 ح�ساب ال�سلع والخدمات، المجموع  236 

_______________________________________________________________________________________________________

192   10–  202  1–  210  90–  5– المدخرات والتحويالت الراأ�سمالية  88 

–1  –2  –1  �صفر  10    10 التغيرات االأخرى في حجم االأ�سول  14 

280   8– مكا�سب/خ�سائر الحيازة اال�سمية  134  10  38  96  10  288 

198   10–     مكا�صب/خ�صائر الحيازة المحايدة  82  6  27  87  6  208 

82    2     مكا�صب/خ�صائر الحيازة الحقيقية  52  4  11  9  4  80 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ومية	الختامية يزانية	العم الم

     الأ�صول غير المالية         

الأ�صول الُمنْتََجة         

الأ�صول غير الُمنْتََجة         

9،613   1،346  8،267  127  205  789  3،768  3،378 الأ�صول /الخ�صوم المالية 

782   782 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة       

1،687   114  1،573  38  10  139  1،346 العملة والودائع  40 

1،527   100  1،427 1،117  257  2  �صفر  �صندات الدين  51 

1،536   52  1،484 القرو�ض  918  �صفر  337  180  49 

هم/ وحدات �صناديق ح�ص�ض الملكية واأ�ص

3،115   218  2،897 2،087  804  6  �صفر  �صفر  ال�صتثمار 

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

الموحدة  12  483  19  1  5  520  25   545

 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب 

35   10 الممنوحة للموظفين  7  18  �صفر  �صفر  �صفر  25 

الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض / م�صتحقة الدفع  263  �صفر  31  12  35  341  45   386

_______________________________________________________________________________________________________
5،103    487–  5،590  219  4،805  444  26– �سافي القيمة   148 

  

الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار

الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح 

التي تخدم الأ�صر 

المعي�صية
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الجدول	2-3:الرابطة	بين	الأدوات	والفئات	الوظيفية

الجدول	2-3	)اأ(:	الح�ساب	المالي	في	الح�سابات	الدولية	مبوبا	ح�سب	الأداة

)تت�سق بيانات هذا الجدول مع البيانات الواردة في الجدول 1-2(

الر�صيد التغيرات في الخ�صوم  التغيرات في الأ�صول  الح�صاب المالي )مبوبا ح�صب الأداة( 

1 �صفر  الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة 

11  2– العملة والودائع 

9  21 �صندات الدين 

4  35 القرو�ض 

12  14 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

�صفر �صفر  الموحدة 

�صفر  3 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 

10  14– الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

47  57 مجموع التغيرات في الأ�صول/الخ�صوم 

10 �صافي الإقرا�ض )+( / �صافي القترا�ض )-( )من الح�صاب المالي(   

 

الجدول	2-3	)ب(:	و�سع	ال�ستثمار	الدولي	ح�سب	الأداة

)تت�سق بيانات هذا الجدول مع البيانات الواردة في الجدول 1-2(

الو�صع التغيرات الأخرى   المعامالت  الو�صع    

الختامي اإعادة التقييم  في الحجم  )الح�صاب المالي(  الفتتاحي  و�صع ال�صتثمار الدولي 

      الأ�صول )مق�صمة ح�صب الأداة(

782  12 �صفر  �صفر   770 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة 

�صفر  114 �صفر   2-  116 العملة والودائع 

100  2 �صفر   21  77 �صندات الدين 

�صفر  52 �صفر   35  17 القرو�ض 

218  1 �صفر   14  203 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات

�صفر  25 �صفر  �صفر   25 الموحدة 

10 �صفر  �صفر   3  7 الم�صتقات المالية وخيارات اكتتاب الموظفين 

�صفر  45 �صفر   14–  59 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

1،346  15 �صفر   57  1،274 المجموع 

      الخ�صوم )مق�صمة ح�صب الأداة(

�صفر  �صفر  1  1 �صفر  الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة 

�صفر  �صفر  116  11  105 العملة والودائع 

�صفر  4  138  9  125 �صندات الدين 

�صفر  �صفر  74  4  70 القرو�ض 

�صفر  3  360  12  345 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

�صفر  �صفر  26 �صفر   26 الموحدة 

�صفر  �صفر  �صفر �صفر  �صفر  الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 

�صفر  �صفر  144  10  134 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

859  7 �صفر   47  805 المجموع 

487  8 �صفر   10  469 �صافي و�صع ال�صتثمار الدولي 

  

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الجدول	2-3	)ج(:	تحويل	البيانات	من	التق�سيم	ح�سب	الأداة	اإلى	التق�سيم	ح�سب	الفئات	الوظيفية
)تت�سق بيانات هذا الجدول مع البيانات الواردة في الجدول 1-2(

الفئات الوظيفية  _____________________________________________________  

      

الح�ساب	المالي

الأ�صول )مق�صمة ح�صب الأداة(

الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة

2–  3  5– العملة والودائع    

21  5    14  2 �صندات الدين 

35   35 القرو�ض    

14     4  10 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات 

الموحدة      

3    3 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين   

14–   10–    4– الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

57  8  20  3  18  8 المجموع 

الخ�صوم )مق�صمة ح�صب الأداة(

1   1 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة    

11   11 العملة والودائع    

9     5  4 �صندات الدين 

4   4 القرو�ض    

12     9  3 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات

الموحدة      

الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين      

10   6    4 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

47 �صفر   22 �صفر   14  11 المجموع 

_______________________________________________________________________________________________________

ع	ال�ستثمار	الدولي	)الفتتاحي( و�س

الأ�صول )مق�صمة ح�صب الأداة(

770  770 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة     

116  36  80 العملة والودائع    

77  27    40  10 �صندات الدين 

17   17 القرو�ض    

203     150  53 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات

25   25 الموحدة    

 7    7 الم�صتقات المالية  وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين   

59   44    15 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

1،274  833  166  7  190  78 المجموع 

الخ�صوم )مق�صمة ح�صب الأداة(

الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة

105   105 العملة والودائع    

125     110  15 �صندات الدين 

70   70 القرو�ض    

345     190  155 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات

26   26 الموحدة    

الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين      

134   94    40 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

805 �صفر   295 �صفر   300  210 المجموع 

_______________________________________________________________________________________________________

يم ي اإعادة	التق

الأ�صول )مق�صمة ح�صب الأداة(

12  12 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة     

2     1  1 �صندات الدين 

1     1 هم �صناديق ال�صتثمار   ح�ص�ض الملكية واأ�ص

15  12 �صفر  �صفر   2  1 المجموع 

الخ�صوم )مق�صمة ح�صب الأداة(      

4     3  1 �صندات الدين 

3     2  1 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

7 �صفر  �صفر  �صفر   5  2 المجموع 

_______________________________________________________________________________________________________

الف�صل 2 ♦ نظرة عامة على الإطار

ال�صتثمار 

المبا�صر

ا�صتثمار 

الحافظة

الم�صتقات المالية 

)عدا الحتياطيات( 

وخيارات الكتتاب 

الممنوحة للموظفين

ال�صتثمارات 

الأخرى

الأ�صول 

المجموعالحتياطية
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الجدول	2-3	)ج(:	تحويل	البيانات	من	نظام	التق�سيم	ح�سب	الأداة	اإلى	التق�سيم	ح�سب	الفئات	الوظيفية	)تتمة(

الفئات الوظيفية  

_____________________________________________________  

      

ع	ال�ستثمار	الدولي	)الختامي( و�س

الأ�صول )مق�صمة ح�صب الأداة(

782  782 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة     

114  39  75 العملة والودائع    

100  32    55  13 �صندات الدين 

52   52 القرو�ض    

218     155  63 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات

25   25 الموحدة    

10    10 الم�صتقات المالية وخيارات اكتتاب الموظفين   

45   34    11 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

1،346  853  186  10  210  87 المجموع 

الخ�صوم )مق�صمة ح�صب الأداة(

1   1 الذهب النقدي وحقوق ال�صحب الخا�صة    

116   116 العملة والودائع    

138     118  20 �صندات الدين 

74   74 القرو�ض    

360     201  159 هم �صناديق ال�صتثمار  ح�ص�ض الملكية واأ�ص

 نظم التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات

26   26 الموحدة    

الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين      

144   100    44 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع 

859 �صفر   317 �صفر   319  223 المجموع 

:e

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

ال�صتثمار 

المبا�صر
ا�صتثمار 

الحافظة

الم�صتقات المالية 

)عدا الحتياطيات( 

وخيارات الكتتاب 

الممنوحة للموظفين

ال�صتثمارات 

الأخرى

الأ�صول 

المجموعالحتياطية
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الف�صل

المبادئ المحا�سبية3

األف- مقدمة

يناق�ش هذا الف�صل طبيعة القيود الأ�صا�صية في الح�صابات   1-3

القيود  تخرج  ول  ها.  ت�صجيل تحكم  التي  المحا�صبية  والمبادئ  الدولية 

في الح�صابات الدولية عن كونها اإما تدفقات اأو اأر�صدة. والقيمة ال�صوقية 

اأ�صعار  مكافئ  �صا�ش  عما  الن�صر  بغ�ش  العقد  في  المحدد  ال�صعر  في 

ل القيود  ال�صوقفي �صياق الح�صابات الدولية، ت�صمى الأر�صدة مراكز. وت�صجَّ

الربط  من  للتاأكد  المحا�صبية  المبادئ  من  مت�صقة  مجموعة  باتباع 

الكامل بين التدفقات والمراكز وكذلك تماثل القيد بين الأطراف المقابلة. 

يعر�ش  ثم  والمراكز،  للتدفقات  مة  المه ال�صمات  اأول  الف�صل  هذا  وي�صف 

الرباعي المحا�صبيين في �صياق  القيد المزدوج والقيد  امي  بال�صرح نظ

المتعلقة  العامة  المحا�صبية  المبادئ  ي�صف  واأخيرا،  الدولية.  الح�صابات 

بوقت القيد والتقييم والتجميع والتر�صيد. اأما الأنواع المحددة من التدفقات 

فياأتي  قيدها  على  العامة  المحا�صبية  المبادئ  بيق  ط وت والمراكز 

ها في الف�صول ذات ال�صلة.  و�صف

التدفقات والمراكز باء-  

المراجع:

ام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الثالث، الأر�صدة والتدفقات  نظ

والقواعد المحا�صبية.

النقد  �صندوق  عن  ال�صادر    ،)2001( الحكومة  مالية  اإح�ساءات  دليل 

المحا�صبية  والقواعد  والأر�صدة  التدفقات  الثالث،  الف�صل  الدولي، 

)الق�صمان األف وباء(.

2008 SNA, Chapter 3, Stocks, Flows and Accounting 
Rules.

IMF, Government Finance Statistics Manual (GFSM) 
2001, Chapter 3, Flows, Stocks, and Accounting 
Rules (Sections A–B).

ت�سير التدفقات اإلى الأعمال القت�سادية واآثار الأحداث خالل   2-3

الأ�سول  من  معين  م�ستوى  اإلى  المراكز  وت�سير  معينة،  محا�سبية  فترة 

ها  قيَّد التدفقات الدولية في الح�صابات بو�صف والخ�سوم في وقت محدد. وُت

الأ�صول  ح�صاب  في  اأخرى  وتغيرات  المدفوعات(  )ميزان  معامالت 

والخ�صوم المالية. وتعد العالقة بين التدفقات والمراكز هي عالقة تكامل، 

تف�صره  زمنيتين  طتين  نق بين  المراكز  في  يحدث  تغير  اأي  ن  اأ بمعنى 

والخ�صوم  الأ�صول  وتدفقات  مراكز  وت�صنف  المقيَّدة.  التدفقات  بالكامل 

غير  المعامالت  اأما  ها.  واأدات وظيفتها  ح�صب  مجموعات  في  المالية 

ها.  و�صمات بيعتها  لط وفقا  مجموعات  في  عادة  فت�صنف  المالية 

وُتعر�ش مراكز الأ�صول والخ�صوم المالية الخارجية في و�صع ال�صتثمار 

ها في الف�صول المنا�صبة.  الدولي. اأما اأنواع التدفقات المحددة فيرد و�صف

الأ�صول  لت�صنيف  مناق�صة  وال�صاد�ش  الخام�ش  الف�صالن  ويت�صمن 

والخ�صوم المالية.

1-التدفقات

ها  تحويل اأو  اقت�سادية  قيمة  لن�سوء  انعكا�س  هي  التدفقات   3-3

في  تغيرات  على  وي  وتنط ها،  اإفنائ اأو  ملكيتها  نقل  اأو  مبادلتها  اأو 

حجم اأو تكوين اأو قيمة اأ�سول وخ�سوم الوحدة الموؤ�س�سية. ويمثل هذا 

الت�صنيف اأ�صا�ش ح�صابات التدفقات، ح�صبما يرد في مناق�صات الف�صول 

من الثامن اإلى الثالث ع�صر. ويمكن اأي�صا ت�صنيف التدفقات اإلى )اأ( تدفقات 

مرتبطة بالمعامالت )ب( وتدفقات اأخرى.

اأ- المعامالت

المعاملة هي عالقة بين وحدتين موؤ�س�سيتين وفقا لتفاق   4-3

نقل  اأو  بقيمة  قيمة  مبادلة  وتت�سمن  القانون  باإعمال  اأو  متبادل 

مة –  ملكية. وتبوب المعامالت ح�سب طبيعة القيمة القت�سادية المقدَّ

التحويالت  اأو  الثانوي،  الدخل  اأو  الأولي،  الدخل  اأو  الخدمات،  اأو  ال�سلع  اأي 

المالية،  الأ�سول  اأو  المنَتجة،  غير  المالية  غير  الأ�سول  اأو  الراأ�سمالية، 

اإلى الثالث ع�صر  اأو الخ�سوم. وُيعنى الف�صل الثامن والف�صول من العا�صر 

العلم  توافر  المتبادل  التفاق  بعبارة  ويق�صد  المعامالت.  بمناق�صة 

ما عليها. اأما  الم�صبق بالمعاملة لدى الوحدتين الموؤ�ص�صيتين وموافقته

بق بالدرجة الأولى على  المعامالت المفرو�صة بقوة القانون فاإنها تنط

والجزاءات.  والغرامات  ال�صرائب  دفع  مثل  التوزيعية،  المعامالت  بع�ش 

الموؤ�ص�صية  الوحدات  الجزاءات تفر�ش على فرادى  اأو  ال�صرائب  ن  اأ ورغم 
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ت�صليما وقبول جماعيين من  فاإن هناك  اأو ق�صائية،  اإدارية  بقرارات 

المجتمع باللتزام بدفع ال�صرائب والجزاءات. ونظرا لحتواء المعاملة على 

في  واحد  اقت�صاديين،  تدفقين  من  تتكون  فاإنها  القيمة  مبادلة  عن�صر 

بتوريدها مقابل  المعاملة  اأحد طرفي  يقوم  التي  – كال�صلع  اتجاه  كل 

التي  الأعمال  لي�صمل  التعريف  هذا  ويمتد  الآخر.  الطرف  دها 
ِّ
يور عملة 

هة  الوج من  المفيد  من  يكون  والتي  الموؤ�ص�صية  الوحدة  داخل  تجرى 

تعمل  ما  غالبا  الوحدة  ن  اأ ذلك  كمعامالت،  معالجتها  التحليلية 

الأجزاء كفرع.  اأحد  التي يعمل فيها  الحالت  ب�صفتين مختلفتين، مثل 

التحويالت  التحويالت بال مقابل، بتحديد  ي  ط اأي�صا ليغ التعريف  ويمتد 

والمعامالت  المقدَّمة.  القت�صادية  للقيمة  المناظر  التدفق  باعتبارها 

موؤ�ص�صيتين،  بين وحدتين  الدولية هي معامالت  الح�صابات  في  المقيَّدة 

غير  والأخرى  الح�صابات  باإعداد  القائم  القت�صاد  في  مقيمة  اإحداهما 

 
1
مقيمة.

وتعالَج المعامالت غير الم�صروعة بنف�ش الطريقة التي تعالَج   5-3

تلك  باأنها  الم�صروعة  غير  المعامالت  ف 
َّ
وتعر الم�صروعة.  الأعمال  بها 

غير  القت�صادية  الأعمال  تكون  ول  القانون.  التي يحظرها  المعامالت 

الم�صاركة فيها  الموؤ�ص�صية  الوحدات  اإل حين تقوم  الم�صروعة معامالت 

تدفقات  مجرد  تكون  ذلك  وبخالف  متبادل،  لتفاق  وفقا  بتنفيذها 

ي الإح�صاءات القت�صادية الكلية، بما في ذلك الح�صابات  ط اأخرى. وتغ

الدولية، جميع الظواهر القت�صادية بغ�ش النظر عما اإذا كانت م�صروعة اأو 

غير م�صروعة. ومن �صاأن وجود اختالفات في تعريف المعامالت الم�صروعة 

بين القت�صادات اأو داخل القت�صاد الواحد اأن ين�صئ جوانب عدم ات�صاق 

الم�صروعة. وعالوة على  المعامالت غير  اإذا ُحذفت  الدولية  الح�صابات  في 

ذلك، توؤثر المعامالت غير الم�صروعة عموما على المعامالت الم�صروعة 

ال�صتحقاقات  بع�ش  تن�صاأ  ن  اأ المثال  �صبيل  على  )فيمكن  الأخرى 

الم�صروعة(.  ال�صلع غير  الم�صروعة من خالل �صادرات  الخارجية  المالية 

ومن ثم، قد يوؤدي ا�صتبعاد المعامالت غير الم�صروعة اإلى حدوث اختالل 

في الح�صابات الدولية. 

وتعد المعامالت المقيَّدة في ميزان المدفوعات هي تعامالت   6-3

طبيعة  وح�صب  مقيمة.  غير  واأخرى  مقيمة  موؤ�ص�صية  وحدة  بين 

الح�صابات الدولية، ل ُتقيَّد المعامالت بين الوحدات. وتبيَّن التدفقات بين 

ها كتعامالت بين وحدتين موؤ�ص�صيتين،  الفرع والموؤ�ص�صة الأم التي يتبع

اإثبات الفرع كوحدة موؤ�ص�صية منف�صلة )�صبه �صركة(. وبالمثل، عند  مع 

قيام ُمالك غير مقيمين باإن�صاء موؤ�ص�صة �صورية )�صبه �صركة( لحيازة 

ال�صورية تن�صاأ  الوحدات املوؤ�ص�صية  الفقرة 3-6 فاإن  اأنه وفقا ملا يرد يف   غري 
 1

الواحدة. ويف احل�صابات  ال�رشكة  التي تقوم داخل  لتكون م�صوؤولة عن املعامالت 

داخل وحدة  التي جتري  الأعمال  بع�ش  املعامالت تغطي كذلك  اأن  القومية، جند 

لتوفري �صورة مفيدة من  الواحدة(  الوحدة  فيما بني جهات  )املعامالت  موؤ�ص�صية 

الأمثلة على  والتكاليف. ومن  النهائية،  للناجت، وال�صتخدامات  التحليلية  الناحية 

املنتجني  وقيام  املخزونات،  يف  والتحركات  الثابت،  املال  راأ�ش  ا�صتهالك  ذلك 

باإنتاج ال�صلع ل�صتخدامهم النهائي.

غير  المالك  بين  التدفقات  تعتبر  مبان،  بها من  يت�صل  وما  الأرا�صي 

المقيمين والموؤ�ص�صة ال�صورية معامالت بين وحدتين موؤ�ص�صيتين. 

وحدتين  بين  الخارجية  الأ�صول  في  والمعامالت   7-3

موؤ�ص�صيتين مقيمتين هي معامالت محلية. اإل اأن هذه المعامالت توؤثر 

على مركز الأ�صول الخارجية لكل من الوحدتين، اإذ ينخف�ش هذا المركز 

التق�صيم  تغير  اإلى  يوؤدي  مما  الأخرى،  لدى  يرتفع  بينما  اإحداهما  لدى 

اعين مختلفين. وتن�صاأ عن  اإذا كان الطرفان في قط اعي المحلي  ط الق

وينبغي  الخارجية  الأ�صول  مراكز  هيكل  في  تغيرات  المعامالت  هذه 

اعات الحيازة  قيدها في الح�صابات الدولية باعتبارها اإعادة ت�صنيف قط

 اأما اإذا 
2
)اأي في التغيرات الأخرى في ح�صاب الأ�صول والخ�صوم المالية(.

اع الموؤ�ص�صي، فاإن القيود النا�صئة عن  ط كانت الوحدتان داخل نف�ش الق

ها البع�ش فال يكون لها بالتالي اأثر على  تعديل التبويب تلغي بع�ص

مالية  اأدوات  المقيمين  غير  يتبادل  عندما  وبالمثل،  اعية.  ط الق المراكز 

�صادرة عن مقيمين، ل ُتقيَّد معامالت في ميزان المدفوعات ول يحدث 

 
3
تغير في الخ�صوم الخارجية الكلية.

وي على اأ�صل مالي  ولتحديد ما اإذا كانت المعاملة التي تنط  8-3

ن  خارجي معاملة بين مقيم وغير مقيم، يتعين على معد الح�صابات اأ

ن المعلومات المتوافرة حول المعامالت  يعرف هوية كل من الطرفين. اإل اأ

ت�صمح بتحديد هوية  اأ�صول خارجية قد ل  ت�صكل  التي  البات  ط الم في 

يع التاأكد مما  طرفي المعاملة. ومعنى ذلك اأن معد الح�صابات قد ل ي�صتط

البة على غير مقيم  اإذا كان اأحد المقيمين الذي اقتنى اأو تخلى عن مط

قد اأجرى المعاملة مع مقيم اآخر اأو مع غير مقيم، اأو ما اإذا كان غير 

يجوز  لذلك،  ونتيجة  مقيم.  مع  اأو  اآخر  مقيم  غير  مع  تعامل  قد  مقيم 

على  وي  تنط التي  المعامالت  على  الدولية  المعامالت  قيد  يقت�صر  األ 

ن  اأ يمكن  واإنما  مقيمين،  وغير  مقيمين  بين  وتحدث  اأ�صول وخ�صوم 

لقت�صادات  مالية  اأ�صول  على  وي  تنط التي  المعامالت  اأي�صا  ي�صمل 

وتقوم بين اثنين من المقيمين وكذلك المعامالت التي تقوم بين غير 

و   152-4 الفقرتين  اأي�صا  )راجع  اأقل.  بدرجة  كان  ن  واإ المقيمين 

الأدوات  معامالت  بعزو  المرتبطة  الإ�صافية  الق�صايا  حول   153-4

اإلى ذلك، قد  اإلى �صريك. اإ�صافة  المالية بين المقيمين وغير المقيمين 

يتعين اأخذ المعامالت بين المقيمين في الأ�صول والخ�صوم الخارجية 

في  المو�صح  النحو  على  وخ�صو�صا  محددة،  لأغرا�ش  الح�صبان  في 

الفقرة 21-14.(

اأطراف.  ثالثة  على  المتبادلة  التفاقات  بع�ش  وي  وتنط  9-3

وي ال�صمانات على ال�صامن والمدين والدائن.  فعلى �صبيل المثال، تنط

تقيد املعامالت بني مقيمني اأحدهما بائع والآخر م�صرتي يف احل�صابات القومية.
  2

 وفقا ملا ترد مناق�صته يف الفقرة م3-4، قد ُتعزى البيانات القومية التي ت�صهم 
 3

مدفوعات  ميزان  يف  املالية  التدفقات  بيانات  لإعداد  الأع�صاء  القت�صادات  بها 

و�صيلة  باعتباره  املدين/الدائن  منهج  وفق  والقت�صادية  النقدية  الحتادات 

ل�صمان التماثل الثنائي. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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بين  )مثال  طرفين  بين  تقوم  التي  المعامالت  تحديد  دائما  وينبغي 

والدائن( وقيدها  المدين  بين  اأو  والدائن،  ال�صامن  بين  اأو  والمدين،  ال�صامن 

عن  تن�صاأ  واحدة،  مرة  الممنوحة  لل�صمانات  وبالن�صبة  النحو.  هذا  على 

تفعيل ال�صمان معامالت وفي بع�ش الحالت تدفقات اأخرى )لالطالع 

اإلى   19-3 من  الفقرات  راجع  الأخرى،  التدفقات  ومناق�صة  تعريف  على 

3-22( بين كل من الأزواج الثالثة لالأطراف الثالثة )راجع الفقرات من 

ال�صمانات  والفقرة 13-27 لالطالع على معالجة  اإلى 45-8   42-8

في  المعامالت  ُتقيَّد  الأطراف،  من  زوج  ولكل  واحدة(.  مرة  الممنوحة 

الح�صابات الدولية اإذا كان اأحد الأطراف مقيما والآخر غير مقيم. 

طة الخدمات وحدة واحدة )وكيل( تكون معنية  وقد تت�صمن اأن�ص  10-3

بترتيب اإجراء معامالت بين وحدتين اأخرتين مقابل ر�صم تقب�صه من 

ما. وفي هذه الحالة، ُتقيَّد المعاملة ح�صريا  اأحد طرفي المعاملة اأو كليه

في ح�صابات الطرفين الم�صاركين في المعاملة ولي�ش في ح�صابات ذلك 

الوكيل الذي قام بتي�صير المعاملة. ومن ثم ينبغي في حالة الوكالء عزو 

اإلى  اإلى اقت�صاد الأ�صل الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، ل  المعامالت 

اقت�صاد الوكيل الذي يعمل نيابة عن الأ�صل. ول تبيِّن ح�صابات الوكيل 

اأداها  التي  التي�صير  خدمات  مقابل  الأ�صل  على  المفرو�ش  الر�صم  اإل 

)راجع اأي�صا الفقرة 149-4(.

قيد  المعاملة،  في  طرف  لكل  قيدين  معاملة  كل  وتت�صمن   11-3

اأي معاملة تتكون من تدفقين وتن�صئ  ن  اأ مدين وقيد دائن. ومعنى ذلك 

قيدين محا�صبيين لكل طرف. )ونظرا لأن كل معاملة تت�صمن قيدين، قد 

بعبارة  ال�صلع”  “معاملة  الأ�صوب ال�صتعا�صة عن عبارة  يكون من 

“معاملة تت�صمن �صلعا” اأو “قيد ال�صلع” اأو “تدفق ال�صلع.”(. وتت�صمن 
تعديل التبويب اأي�صا وجود قيدين لكل اقت�صاد. اأما التدفقات الأخرى التي 

ل تدخل في عداد المعامالت اأو عمليات تعديل التبويب فاإنها تت�صمن 

مبا�صر على  ب�صكل  توؤثر  اإنها  الطرفين حيث  لكل من  فقط  واحدا  قيدا 

�صافي القيمة. 

اأنواع المعامالت

ها ح�صبما  اأ�صكال مختلفة. ويمكن ت�صنيف تاأخذ المعاملة   12-3

اإذا كانت مبادلة اأو تحويال )راجع الفقرة 3-13( وما اإذا كانت نقدية اأو 

غير نقدية )راجع الفقرة 3-14(. كذلك، يعاد ترتيب بع�ش المعامالت 

اأو التجزئة )راجع الفقرتين 3-16 و 17-3(،  من خالل تغيير الم�صار 

بينما يمكن احت�صاب معامالت اأخرى بحيث تت�صح العالقة القت�صادية 

الأ�صا�صية )راجع الفقرة 18-3(.

مبادلت اأو تحويالت

المعاملة  وتعتبر  تحويل.  اأو  مبادلة  اإما  هي  معاملة  كل   13-3

بند  مقابل  اقت�صادية  قيمة  له  �صيء  تقديم  على  وت  انط اإذا  مبادلة 

ال�صلع  م�صتريات  المبادلت  عداد  في  وتدخل  اقت�صادية.  قيمة  له  مناظر 

الموزعة وما  والأرباح  العاملين  الأ�صول وتعوي�صات  واقتناء  والخدمات 

مقابل  »�صيء  فيها  يقدَّم  معاملة  اأحيانا  المبادلة  وت�صمى  ذلك.  اإلى 

اأحد طرفيها  التي يقوم فيها  المعاملة  اأما  اأو معاملة بمقابل.  �صيء« 

بتقديم )اأو قب�ش( قيمة اقت�صادية دون قب�ش )اأو تقديم( بند مناظر في 

المقابل فتعتبر تحويال. وي�صتخدم قيد التحويل كقيد مناظر للتدفق الذي 

والمنح  الدين  واإعفاء  ال�صرائب  التحويالت  اأمثلة  ومن  مقابل.  بدون  يتم 

اأي�صا  تحويال  تت�صمن  التي  المعاملة  وت�صمى  ال�صخ�صية.  والتحويالت 

معاملة يقدم فيها »�صيء مقابل ل �صيء« اأو معاملة بدون مقابل.

المعامالت النقدية اأو غير النقدية

النقدية  والمعاملة  نقدية.  غير  اأو  نقدية  اإما  معاملة  كل  تعد   14-3

معاملة توؤدي فيها وحدة موؤ�س�سية ما مدفوعات )اأو تقب�س مدفوعات( 

اأما المعاملة  اأو تتحمل خ�سوما )تقتني اأ�سول( مبينة بوحدات نقدية. 

نقدية  بوحدات  مبدئيا  مبينة  تكون  ل  معاملة  ي  فه النقدية  غير 

النقدية معامالت  غير  المعامالت  وت�صمل  المتعامالن.  الطرفان  يقررها 

العينية  والتعوي�صات  العينية  والمدفوعات  العيني  والأجر  المقاي�صة 

ب�سكل  م  تقدَّ الموارد  ن  اأ »عينية«  عبارة  وتعني  العينية.  والتحويالت 

ال�سائعة.  الفائدة  اأو  الخدمات  اأو  ال�سلع  مثل  النقدية،  المبالغ  غير  اآخر 

الخارجية  المعونات  اإطار  في  �صلع  تقديم  يعد  المثال  �صبيل  وعلى 

تحويال عينيا. ونظرا ل�صرورة التعبير عن جميع التدفقات بالنقد، يتعين 

اأو  مبا�صرة  غير  ب�صورة  النقدية  غير  للمعامالت  النقدية  القيم  قيا�ش 

النقدية هي  المعاملة  التي تميز  الرئي�صية  اإن تعذر ذلك. وال�صمة  تقديرها 

بمقدار معين  بالنقد، مثال  للمعاملة  ما  قبوله يعبران عن  اأن طرفيها 

من الوحدات النقدية مقابل كل وحدة �صلع. وقد تكون كل من المعاملة 

النقدية والمعاملة غير النقدية اإما مبادلة اأو تحويال. 

اإعادة ترتيب المعامالت لأغرا�ض اإح�صائية

الطريقة  لأن  بو�صوح  المعامالت  معظم  ر�صد  يمكن   15-3

بع�ش  ن  اأ اإل  الأ�صا�صية.  القت�صادية  العالقات  تبيِّن  بها  تتم  التي 

المعامالت )كما تبدو للوحدات الموؤ�ص�صية( ل تبِيِّن العالقات القت�صادية 

الح�صابات على  اإعادة ترتيبها حتى تدل  بالتالي  الأ�صا�صية، ويتعين 

من  اأنواع  ثالثة  الدولية  الح�صابات  في  وُت�صتخدَم  القت�صادية.  حقيقتها 

عمليات اإعادة الترتيب وهي تغيير الم�صار والتجزئة والحت�صاب.

تغيير الم�سار

في  قامت  وكاأنها  المعاملة  لقيد  الم�صار  تغيير  يُ�صتخدَم   16-3

ن  اأ المثال، يمكن  �صبيل  المر�صودة. وعلى  القنوات  قنوات تختلف عن 

والوحدة  األف  الوحدة  بين  مبا�صرة  معاملة  هم  لف طريقة  اأف�صل  تكون 

وثانيا  باء  والوحدة  األف  الوحدة  بين  اأول  قامت  اعتبارها معاملة  جيم 

عندما  الأحيان  اأغلب  في  ذلك  ويحدث  جيم.  والوحدة  باء  الوحدة  بين 

ال�صجالت  هر في  ظ المعاملة ولكن ل ت تكون وحدة ما طرفا فعليا في 

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية
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ذلك  على  الأمثلة  واأحد  اإدارية.  لترتيبات  نتيجة  الفعلية  المحا�صبية 

اإلى  مبا�صرة  العمل  اأرباب  ها  يدفع التي  الجتماعية  الم�صاهمات 

اإلى 12-39 لالطالع على  برنامج التقاعد )راجع الفقرات من 32-12 

الجوهر  الم�صار  تغيير  عملية  وتك�صف  الجتماعية(.  الم�صاهمات  قيد 

الجتماعية  الم�صاهمات  قيَّد  ُت حيث  المعاملة،  لهذه  القت�صادي 

باعتبارها جزءا من تعوي�صات العاملين م�صتحقة الدفع من رب العمل 

اإلى العاملين، الذين يقومون بعد ذلك بدفع هذه الم�صاهمات الجتماعية 

اإلى برنامج التقاعد. وبالمثل، تعتبر عنا�صر التحويل في تذاكر اليان�صيب 

غير  المقامرة،  وكيل  خالل  من  تتم  معامالت  الأخرى  القمار  واأ�صكال 

اأنها تخ�صع لتغيير الم�صار بحيث تقوم ب�صكل مبا�صر بين الم�صاركين 

الخيرية  الموؤ�ص�صات  وربما  الأ�َصر  بين  اأي  القمار،  اأو  اليان�صيب  في 

)راجع الفقرة 25-12(.

التجزئة

التجزئة هي تفكيك معاملتين مختلفتين اأو اأكثر تبدوان كما   17-3

المثال تجزاأ  �صبيل  لو كانتا معاملة واحدة من منظور طرفيها. فعلى 

الماليين  اء  ط الو�ص القب�ش من جانب  وم�صتحقة  الدفع  م�صتحقة  الفائدة 

الخال�صة(  )الفائدة  ال�صتثمار  على  العائد  اأحدهما  يمثل  عن�صرين،  اإلى 

بينما يمثل الآخر عملية �صراء خدمات الو�صاطة المالية التي ل يفر�ش 

اإلى   126-10 من  الفقرات  )راجع  �صريحة  ر�صوما  عليها  اء  ط الو�ص

وبالمثل،  المالية(.  الو�صاطة  خدمات  قيا�ش  على  لالطالع   136-10

ينبغي  الأ�صا�صي،  الأ�صل  بت�صليم  المالية  الم�صتقات  اأحد  ت�صوية  عند 

المالي  الم�صتق  في  اإحداهما  معاملتين،  اإلى  الواحد  الحدث  هذا  تق�صيم 

واأخرى منف�صلة في الأ�صل الأ�صا�صي. واأحد الأمثلة على التجزئة وتغيير 

قيد  ال�صفينة(، مع  هر  )ت�صليم ظ »فوب«  باأ�صعار  ال�صلع  تقييم  الم�صار 

ب�صاأن   34-10 الفقرة  )راجع  منف�صلة  ب�صورة  والتاأمين  النقل  خدمات 

وال�صحن(  والتاأمين  )التكلفة  »�صيف«  اأ�صعار  اأ�صا�ش  على  التعديالت 

و«فوب«(.

الحت�ساب

الح�صابات  في  قيود  اإن�صاء  المعامالت  باحت�صاب  يق�صد   18-3

المعنيان.  الطرفان  يحددها  منف�صلة  معامالت  هناك  تكون  ل  عندما 

وكقاعدة عامة، ل يتم احت�صاب المعامالت اإل في حالت محددة لتبيِّن 

الح�صابات  في  المعامالت  وُتحتَ�َصب  الأ�صا�صية.  القت�صادية  العالقات 

الدولية في الحالت المحددة التالية:

اإلى  المبا�صر  ال�صتثمار  لموؤ�ص�صات  المحتجزة  الأرباح  ُتعزى   )اأ( 

وزعت  قد  الأرباح  هذه  كانت  لو  كما  المبا�صرين  الم�صتثمرين 

الموؤ�ص�صات  هذه  اأرباح  في  اأن�صبتهم  مع  بالتنا�صب  عليهم 

وي�صتند  المبا�صر.  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  في  ا�صتثمارها  فاأعادوا 

لخ�صوع  نظرا  اأنه  اإلى  المعالجة  هذه  في  قي  المنط الأ�صا�ش 

اأو  ل�صيطرة  ها  تعريف ح�صب  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة 

احتجاز  قرار  فاإن  مبا�صرين،  م�صتثمرين  اأو  م�صتثمر  نفوذ 

ا�صتثماريا  قرارا  يمثل  الموؤ�ص�صة  داخل  ها  اأرباح بع�ش 

الفقرات  وُتعنى  المبا�صرون.  الم�صتثمرون  اأو  الم�صتثمر  يتخذه 

المحتجزة  الأرباح  معالجة  بو�صف   47-11 اإلى   40-11 من 

لموؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر.

الحتياطيات  على  المحقق  ال�صتثماري  الدخل  ن  اأ وُيعتقد   )ب( 

الفنية لدى �صركات التاأمين م�صتحق الدفع لحملة وثائق التاأمين 

�صركات  اإلى  ذلك  بعد  المبالغ  هذه  �صيردون  اأنهم  يُرتاأى  الذين 

هذه  كانت  ن  واإ حتى  الأق�صاط  مكمالت  �صكل  في  التاأمين 

النقدية  التدفقات  منظور  من  الملكية  دخل  تحتجز  ال�صركات 

من  المحقق  للدخل  بالن�صبة  المعالجة  نف�ش  وتتبع  الفعلية. 

ويُرتاأى  الموحدة.  لل�صمانات  الفنية  الحتياطيات  ا�صتثمار 

اأي�صا اأن دخل ال�صتثمار المحقق على الحتياطيات الفنية 

التقاعدية  الم�صاهمات  ونظم  الحياة  على  التاأمين  �صركات  لدى 

اأثناء فترة نظم الم�صاهمات  المحددة وكذلك زيادة الم�صتحقات 

الذين  التاأمين  وثائق  لحملة  الدفع  م�صتحق  المحددة  التقاعدية 

�صركات  على  مالية  البات  مط يقتنون  اأنهم  بعد  فيما  يُرتاأى 

التاأمين على الحياة و�صناديق معا�صات التقاعد. ومن ثم، فاإن 

يمثل  التاأمين  وثائق  حملة  اإلى  ُيعزى  الذي  ال�صتثمار  دخل 

وتقدم  البات.  ط الم هذه  على  لهم  الم�صتحق  للدخل  مقيا�صا 

لحملة  المتاح  للدخل  اأن�صب  �صورة  هذه  الحت�صاب  عملية 

هم ولإنتاج وتجارة الخدمات التاأمينية وثائق التاأمين ولمدخرات

لو كانت  ال�صتثمار كما  ل�صناديق  المحتجزة  الأرباح  وُتعاَمل  )ج( 

يعيدون  اأنهم  بعد  فيما  يُرتاأى  م�صاهمين  على  وزعت  قد 

من  الفقرات  وتت�صمن  ال�صتثمار.  �صندوق  في  ا�صتثمارها 

11-37 اإلى 11-39 �صرحا لمعالجة هذه المعامالت.

اأداء  المقيمة  غير  الكيانات  اأحد  من  الحكومة  لب  ط ت وعندما  )د( 

ها  تحمل اأو  الحكومة  باقترا�ش  ترتبط  عامة  مالية  وظائف 

اقت�صادية  تدفقات  وجود  عدم  مع  الخارج  في  م�صروفات 

طة المالية بين الحكومة وهذا الكيان غير  مرتبطة بهذه الأن�ص

المقيم، اأو وجودها ب�صورة غير مكتملة، ُتحت�َصب المعامالت 

لبيان  المقيم  غير  والكيان  الحكومة  من  كل  ح�صابات  في 

الفقرات من 24-8  وتت�صمن  للحكومة.  العامة  المالية  طة  اأن�ص

لعمليات  و�صفا   48-12 و   40-11 والفقرتين   26-8 اإلى 

احت�صاب هذه المعامالت.

ال�صمني  الدعم  اأ�صكال  اأو  ال�صرائب   107-3 الفقرة  وتناق�ش   )هـ( 

ام �صعر ال�صرف المتعدد. المرتبطة بنظ

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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ب- التدفقات الأخرى

خ�سوم  اأو  اأ�سول  حجم  في  تغيرات  هي  الأخرى  التدفقات   19-3

مقيم  بين  معاملة  عن  ناتجة  تكون  ل  ها  ت�سنيف اأو  قيمتها  في  اأو 

تر�صد  اأ�صيلة  اقت�صادية  ظواهر  الأخرى  التدفقات  وتعد  مقيم.  وغير 

ل  والتي  والختامي  الفتتاحي  المركزين  بين  والخ�صوم  الأ�صول  تغيرات 

التدفقات  قيَّد  ُت ل  الدولية،  الح�صابات  �صياق  وفي  المعامالت.  اإلى  تعزى 

على  ا�صتحقاقات  تمثل  التي  المالية  والخ�صوم  لالأ�صول  اإل  الأخرى 

 ،)24-3 الفقرة  )راجع  الذهب  ول�صبائك  لهم  وخ�صوما  المقيمين  غير 

المالية  والخ�صوم  بالأ�صول  اإل  يتعلق  ل  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  لأن 

الخارجية. 

ي التدفقات الأخرى اأنواعا مختلفة من تغيرات الأ�صول  ط وتغ  20-3

هة التحليلية �صمن  والخ�صوم ُتدرج ح�صبما هو متعارف عليه من الوج

فئتين عموميتين على النحو التالي:

دخول  والخ�سوم  الأ�سول  حجم  في  الأخرى  التغيرات  تبين   )  )اأ

اأ�سول  خروج  اأو  العمومية  الميزانيات  في  جديدة  اأ�سول 

نا�سئة  تكون  ل  العمومية  الميزانيات  من  قائمة  وخ�سوم 

الوحدات  بين  متبادلة  اتفاقات  على  قائمة  تعامالت  عن 

الموؤ�س�سية )اأي المعامالت(.

وتن�ساأ فروق اإعادة التقييم )مكا�سب وخ�سائر الحيازة( على   )ب( 

و/اأو  اأ�سعارها  في  التغيرات  من  الخ�سوم  اأو  الأ�سول  اأحد 

الح�صابات  في  التقييم  اإعادة  فروق  وت�صنَّف  ال�سرف.  اأ�سعار 

الدولية اإلى فروق ناتجة عن تغيرات اأ�صعار �صرف وفروق ناتجة 

عن تغيرات الأ�صعار الأخرى. 

قيَّد التغيرات الأخرى في حجم الأ�صول والخ�صوم اإما: وُت  21-3

هر في الميزانية العمومية الختامية اأ�صول جديدة لم  ظ عندما ت )اأ( 

تكن موجودة في الميزانية العمومية الفتتاحية،

اأو عندما تختفي من الميزانية العمومية الختامية اأ�صول قائمة  )ب(  

كانت موجودة في الميزانية العمومية الفتتاحية، 

نتيجة  الأ�صول  هذه  اختفاء  اأو  ور  ه ظ يكون  ل  وعندما  )ج( 

للمعامالت. 

الدائنين  من  البات  ط الم ب  ط �ص عمليات  الحالت  هذه  في  وتدخل 

�صحبها من  اأو  للتداول  الذهب  �صبائك  الأ�صول وطرح  واإعادة ت�صنيف 

مثلما  الدين،  اإعفاء من  الحالة  كانت  واإذا  الأحداث.  ذلك من  وغير  التداول 

الفقرتين  يحدث في �صياق غير تجاري، فاإنها تقيَّد كمعاملة )راجع 

اإلغاء الدين فقد ل يكون من الوا�صح  اأما حالت  13-22 و 23-13(. 

ها كمعامالت اأو تدفقات اأخرى. وفي  اأحيانا ما اإذا كان ينبغي ت�صنيف

ال�صياقات التجارية، وفي غياب المعلومات المحددة، يمكن معالجة اإلغاء 

الدين كتغيرات اأخرى في حجم الأ�صول )راجع اأي�صا الفقرات من 8-9 

المالية  والخ�صوم  البات  ط الم حالة  في  التغيرات  وتعامل   .)11-9 اإلى 

كتغيرات  اآخر  اإلى  اقت�صاد  من  الأفراد  اإقامة  تغير  عن  النا�صئة  القائمة 

ت�صنيف  التغير في  التدفقات من  وتن�صاأ هذه  الأ�صول.  اأخرى في حجم 

ها كمعامالت )راجع اأي�صا  حالة اإقامة المالك، ومن ثم ل ينبغي ت�صنيف

النا�صئة عن  اأما عمليات تحمل الدين  اإلى 23-9(.  الفقرات من 21-9 

تفعيل �صمانات واإعادة جدولة الديون، فاإنها ت�صنَّف كمعامالت نظرا 

اإلى 45-8  الفقرات من 12-8  اتفاقات متبادلة )راجع  لكونها نتيجة 

والفقرة 8-54، على التوالي(.

النا�صئة عن تدفقات  الأ�صول والخ�صوم  التغيرات في  وتقيد   22-3

الأ�صول  ح�صاب  في  الأخرى  )التغيرات  منف�صل  ح�صاب  في  اأخرى 

الح�صاب  هذا  هيكل  بو�صف  التا�صع  الف�صل  وُيعنى  المالية(.  والخ�صوم 

وكذلك الفئات المختلفة للتدفقات الأخرى ومعالجتها. 

2- المراكز

في  المالية  الخ�سوم  اأو  الأ�سول  م�ستوى  بالمراكز  ُيق�سد   23-3

ُيعتَبر ميزانية  الذي  الدولي  ال�صتثمار  وقت معين، ويتم قيدها في و�صع 

عمومية لالأ�صول والخ�صوم المالية الخارجية. وتقيد المراكز على وجه 

العموم في بداية ونهاية الفترة المحا�صبية. ويتم ربط المراكز بين فترتين 

بالتدفقات خالل تلك الفترة لأن التغيرات في المراكز تن�صاأ عن المعامالت 

والتدفقات الأخرى. 

اأدوات  هي  والتي  اقت�صادية  اأ�صول  هي  المالية  والأ�صول   24-3

ح�صب  وت�صمل  المالية،  البات  ط الم المالية  الأ�صول  وتت�صمن  مالية. 

)بما  ذهبية  �صبائك  �صورة  في  به  المحتَفظ  النقدي  الذهب  الُعرف 

وتعتبر  المخ�ص�صة(.  الذهب  ح�صابات  في  به  المحتَفظ  الذهب  ذلك  في 

اأما  المقابل.  الطرف  على  التزاما  تمثل  مالية  اأداة  المالية  البة  ط الم

اأطراف  على  خ�صوم  اأي  ت�صكل  ول  البة  مط تعتبر  فال  الذهب  �صبائك 

كو�صيلة  الخا�ش  دورها  ب�صبب  مالي  كاأ�صل  تعاَمل  اأنها  اإل  مقابلة. 

ات النقدية وكاأ�صل  ط تبادل مالي في المدفوعات الدولية التي توؤديها ال�صل

ات النقدية.  ط احتياطي تحتفظ به ال�صل

المالية  والخ�صوم  الأ�صول  الدولي  ال�صتثمار  ي و�صع  ط ويغ  25-3

لها  ويكون  طرفان،  لها  مالية  البة  مط وكل  دولي.  ابع  بط تت�صم  التي 

اأي  وبالمثل  مقيم.  غير  طرفيها  اأحد  كان  اإذا  دولي  طابع  بالتالي 

اللتزام  كان  اإذا  دولي  لها طابع  يكون  وبالتالي  لها طرفان،  خ�صوم 

ال�صتثمار  لو�صع  و�صف  ال�صابع  الف�صل  في  ويرد  مقيم.  غير  تجاه 

الدولي. 

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية
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جيم- النظام المحا�سبي

المراجع:

ام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الثاني، نظرة عامة. نظ

درا�صة: 

2008 SNA, Chapter 2, Overview.
Gorter, Cornelis N., and  Manik L. Shrestha, “Book-

keeping Conventions and the Micro-Macro Link,” 
Review of Income and Wealth, Vol. 50, June 2004.

ام المحا�صبي الذي تقوم على اأ�صا�صه الح�صابات  يُ�صتق النظ  26-3

ام المحا�صبي للح�صابات  هم النظ الدولية من مبادئ محا�صبية عامة. ولف

الدولية، يمكن التمييز بين ثالثة مبادئ للقيد في الدفاتر المحا�صبية:

محا�صبة    في  اأي�صا  )والمعروف  الراأ�صي  المزدوج  القيد  ام  نظ     ) )اأ

ام القيد المزدوج(؛ الأعمال التجارية بب�صاطة بعبارة نظ

ام القيد المزدوج الأفقي؛  )ب(   نظ

ام القيد الرباعي )جيم( نظ

قابلة ود الم ي ي – الق يد المزدوج الراأ�س نظام الق

هي  الراأ�صي  المزدوج  القيد  ام  نظ في  الرئي�صية  ال�صمة  ن  اإ  27-3

جرى  الأقل  على  متقابلين  قيدين  ور  ه ظ اإلى  توؤدي  معاملة  كل  اأن 

ما با�صم القيد الدائن والقيد المدين في دفاتر  العرف على الإ�صارة اإليه

المعني  لالقت�صاد  الدولية  الح�صابات  اإعداد  وينبغي  المعاملة.  طرفي 

في  المقيمين  منظور  من  الراأ�صي  المزدوج  القيد  ام  نظ اأ�صا�ش  على 

فاإنه  تحويال،  اأو  مبادلة  اإما  معاملة  كل  لكون  ونظرا  القت�صاد.  ذلك 

الدائنة  القيود  كل  مجموع  ت�صاوي  المبداأ  هذا  وي�صمن  قيدان.  يلزمها 

بالتحقق  ي�صمح  مما  المعامالت،  لكل  المدينة  القيود  كل  مجموع  مع 

من ات�صاق الح�صابات للوحدة الواحدة. وتوؤدي عمليات تعديل التبويب 

اأي�صا اإلى قيود مدينة وقيود دائنة. وتوجد للتدفقات الأخرى قيود مقابلة 

ي�صمن  لذلك،  ونتيجة  القيمة.  التغيرات في �صافي  مبا�صرة في  ب�صورة 

للميزانية  الأ�صا�صية  ابقة  المتط تحقق  الراأ�صي  المزدوج  القيد  ام  نظ

العمومية للوحدة المعنية، اأي ت�صاوي القيمة الكلية لالأ�صول مع القيم 

�صافي  على  الح�صول  ويمكن  القيمة.  �صافي  زائدا  للخ�صوم  الكلية 

القيمة للكيان المعني بطرح القيمة الكلية لخ�صومه من القيمة الكلية 

الدولي  ال�صتثمار  و�صع  �صافي  يقدم  الدولية،  الح�صابات  وفي  لأ�صوله. 

�صبائك  زائد  المقيمين  غير  لدى  المالية  البات  ط الم ل�صافي  قيا�صا 

 2-7 و   1-7 الفقرتان  وتت�صمن  نقدي.  كذهب  بها  المحتفظ  الذهب 

لحات. ط �صرحا لهذه الم�ص

قابلة ود الم ي ي – الق يد المزدوج الأفق نظام الق

وم القيد المزدوج الأفقي مفيدا في اإعداد الح�صابات  ه يعد مف  28-3

موؤ�ص�صيتين  وحدتين  بين  المتبادلة  القت�صادية  العالقات  تبيِّن  التي 

الوحدة  قدمت  اإذا  اأنه  وم  ه المف هذا  ويعني  مت�صقة.  بطريقة  مختلفتين 

وباء  األف  الوحدتين  ح�صابات  فاإن  باء،  الوحدة  اإلى  ما  �صيئا  األف 

األف  الوحدة  ح�صاب  في  كمدفوعات  القيمة:  نف�ش  عن  المعاملة  تبيِّن 

المزدوج  القيد  ام  نظ وي�صمن  باء.  الوحدة  ح�صاب  في  ومقبو�صات 

الأفقي ات�صاق قيد كل فئات المعامالت الذي ت�صجله الأطراف المقابلة. 

الأرباح  تكون  اأن  ينبغي  العالم،  م�صتوى  على  المثال،  �صبيل  وعلى 

لالأرباح  م�صاوية  القت�صادات  كل  جانب  من  الدفع  م�صتحقة  الموزعة 

الموزعة م�صتحقة القب�ش من جانب كل القت�صادات. 

يد الرباعي نظام الق

لكل  المتزامن  بيق  التط عن  الرباعي  القيد  ام  نظ ين�صاأ   29-3

ام  النظ وهو  الأفقي،  المزدوج  والقيد  الراأ�صي  المزدوج  القيد  امي  نظ من 

الح�صابات  في  المعامالت  قيد  عملية  عليه  تقوم  الذي  المحا�صبي 

القومية والح�صابات الدولية. واإ�صافة اإلى ذلك، فاإن التعاريف والت�صنيفات 

والمبادئ المحا�صبية في الح�صابات الدولية م�صتقة من منظور التماثل 

المفاهيمي وكذلك تماثل الإبالغ من جانب القت�صادات ال�صريكة. ويتعامل 

ام القيد الرباعي بطريقة متما�صكة مع عدد من اأطراف المعامالت  نظ

ام القيد المزدوج الراأ�صي. ومن  اأو مجموعات منها، يمار�ش كل منها نظ

متقابلين.  طرفين  بين  واحدة  معاملة  اأي  عن  قيود  اأربعة  تن�صاأ  ثم 

وعلى عك�ش ممار�صات القيد في الدفاتر المحا�صبية لالأعمال التجارية، 

ُتعنى الح�صابات الدولية بالتعامالت التي تقوم بالتوازي بين عدد كبير 

منظور  من  الخا�صة  العناية  تحري  ت�صترط  فاإنها  ثم  ومن  الوحدات،  من 

الوحدات  اإحدى  خ�صوم  هر  ظ ت عندما  المثال،  �صبيل  وعلى  الت�صاق. 

ابق في  ط في الأ�صول المالية لوحدة اأخرى، ينبغي اأن يكون هناك ت

اأي حالت  ها، تفاديا لحدوث  الزمني، وت�صنيف ها  تقييمها، وتخ�صي�ص

مجمالت  في  للوحدات  العمومية  الميزانيات  تجميع  عند  ات�صاق  عدم 

بق اأي�صا ال�صيء ذاته على جميع المعامالت  اإقليمية اأو عالمية. وينط

والتدفقات الأخرى التي توؤثر على الميزانيات العمومية لطرفين مقابلين. 

الدولية  الح�صابات  في  المعامالت  لت�صجيل  الرباعي  القيد  منهج  ويعتبر 

لوبا لإجراء مقارنات ثنائية ودمج البيانات على م�صتوى العالم. مط

ود المحا�سبية ي اأنواع الق

التالية  لحات  ط والم�ص الأعراف  الدولية  الح�صابات  ت�صتخدم   30-3

القيد  تحت  تندرج  والراأ�صمالي،  الجاري  الح�صابين  ففي  التدفقات.  لقيد 

والتحويالت  القب�ش  م�صتحق  الأولي  والدخل  ال�صادرات  من  قيود  دائن 

اأما  المنتَجة.  غير  المالية  غير  الأ�صول  في  والت�صرف  القب�ش  م�صتحقة 

القيد مدين في�صتخدم لت�صجيل قيود الواردات والدخل الأولي م�صتحق الدفع 

والتحويالت م�صتحقة الدفع واقتناء الأ�صول غير المالية غير المنتَجة. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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وفي حالة المعامالت في الأ�صول والخ�صوم المالية، ي�صتخدم   31-3

الخ�صوم  تحمل  و«�صافي  المالية«  الأ�صول  اقتناء  »�صافي  لحا  ط م�ص

الف�صل  مع  �صاف  اأ�صا�ش  على  المالي  الح�صاب  بنود  وُتقيَّد  المالية« 

ما يبيِّنان التغيرات النا�صئة عن كل  بين كل اأ�صل وخ�صم مالي )اأي اأنه

القيود الدائنة والمدينة خالل الفترة المحا�صبية المعنية(. وي�صلِّط ا�صتخدام 

الخ�صوم  تحمل  و«�صافي  المالية«  الأ�صول  اقتناء  »�صافي  لحي  ط م�ص

المالية« ال�صوء على تاأثير الح�صاب المالي على و�صع ال�صتثمار الدولي. 

لحين اأي�صا اإلى تب�صيط تف�صير البيانات.  ط ويوؤدي ا�صتخدام هذين الم�ص

ي�صير  بينما  الخ�صوم  اأو  الأ�صول  زيادة  اإلى  الموجب  التغير  في�صير 

النخفا�ش  اأو  الزيادة  تف�صير  ن  اأ اإل  ها.  انخفا�ص اإلى  ال�صالب  التغير 

اأو  الزيادة  كانت  اإذا  ما  على  يتوقف  مدين  اأو  دائن  وم  ه مف اإطار  في 

النخفا�ش ت�صير اإلى الأ�صول اأو الخ�صوم )القيد مدين بالن�صبة لالأ�صل 

عر�ش  ن  اأ ورغم  النخفا�ش(.  يعني  للخ�صم  وبالن�صبة  الزيادة،  يعني 

المالي،  الح�صاب  لمعامالت  بالن�صبة  م�صددا  لي�ش  والدائن  المدين  القيدين 

وعلى  عليها.  والحفاظ  المحا�صبية  ابقات  المتط اإثبات  المهم  فمن 

المدين  القيد  مع  دائما  وميا  ه مف الدائن  القيد  يتوافق  المثال،  �صبيل 

المقابل، ويرتبط هذا الأخير اإما بزيادة في اأ�صل اأو انخفا�ش في خ�صم 

الم�صتخدمة  لالأعراف  و�صفا  واو  الق�صم  ويت�صمن   .)1-2 الإطار  )راجع 

في التجميع والتوحيد وتر�صيد الأ�صول مقابل الخ�صوم. 

دال- وقت قيد التدفقات

المراجع:

والتدفقات  الأر�صدة  الثالث،  الف�صل  لعام 2008،  القومية  الح�ساب  ام  نظ

والقواعد المحا�صبية.

�صندوق النقد الدولي، دليل اإح�ساءات مالية الحكومة لعام 2001، الف�صل 

الثالث )الق�صم جيم(، التدفقات والأر�صدة والقواعد المحا�صبية.

 ،2000 لعام  والمالي  النقدية  الإح�ساءات  دليل  الدولي،  النقد  �صندوق 

الفقرات 228-225.

معديها  اإلى  مر�صد  الخارجي:  الدين  اإح�ساءات  الدولي،  النقد  �صندوق 

وم�صتخدميها، الإطار 2-1، اختيار اأ�صا�ش القيد: مبررات المحا�صبة 

على اأ�صا�ش ال�صتحقاق.

2008 SNA, Chapter 3, Stocks, Flows and Accounting 
Rules.

IMF, GFSM 2001, Chapter 3 (Section C), Flows, Stocks, 
and Accounting Rules.

IMF, Monetary and Financial Statistics Manual 
(MFSM) 2000, paragraphs 225–228.

IMF, External Debt Statistics: Guide for Compilers 
and Users, Box 2.1, The Choice of a Recording 
Basis: The Case for Accrual Accounting.

حتى  حدوثه  وقت  تحديد  يتعين  التدفقات،  اأحد  تحديد  بمجرد   32-3

ول  معينة.  محا�صبية  فترة  خالل  التدفقات  جميع  قيمة  اإعداد  يمكن 

ن  اأ اإل  الأخرى،  التدفقات  اأو  المعامالت  فرادى  الدولية  الح�صابات  تبيِّن 

لتوقيت كل منها  اأ�صباب تبرر �صرورة وجود قواعد دقيقة  هناك عدة 

التي  المحا�صبية  الفترة  لتحديد  قواعد  �صياغة  يتعين  فاأول،  حدة.  على 

ينبغي فيها قيد التدفقات كل على حدة. وثانيا، هناك �صرورة حا�صمة 

لتوقيت كل تدفق على حدة ب�صورة دقيقة داخل الفترة المحا�صبية وذلك 

للتمييز بين التغيرات في �صافي القيمة النا�صئة عن المعامالت وتلك 

النا�صئة عن تغيرات اأخرى )مثل التغيرات الأخرى في الحجم وفروق اإعادة 

ن المراكز المقيدة على  ام المتكاملة اأ التقييم(. وثالثا، تعني طبيعة النظ

ام  نظ لب  يتط واأخيرا  التدفقات.  قيد  بتوقيت  تتاأثر  العمومية  الميزانية 

القيد الرباعي قيام الأطراف المقابلة بت�صجيل قيود المعاملة في وقت 

ات�صاق ح�صابات كل طرف )مثل الت�صاق بين بند  واحد. وي�صمن ذلك 

الب�صائع وقيود الح�صاب المالي المقابلة( وكذلك تماثل القيد من جانب 

القت�صادات ال�صريكة.

توقيت  تحديد  عليها  وي  ينط التي  الم�صكالت  بين  ومن   33-3

فترات  على  تمتد  ما  غالبا  الموؤ�ص�صية  الوحدات  طة  اأن�ص ن  اأ المعامالت 

تبداأ  المثال،  �صبيل  وعلى  مة.  مه ات  لحظ عدة  تمييز  فيها  يمكن 

البائع والم�صتري؛ وتت�صمن  ال�صلع بتوقيع عقد بين  �صادرات وواردات 

ا�صتحقاق  تواريخ  اأو  وتاريخ  الت�صليم،  وتاريخ  الحدود،  عبور  تواريخ 

المدفوعات.  اآخر  البائع  يقب�ش  عندما  اإل  ت�صتكمل  ول  المدفوعات؛ 

حد  اإلى  اقت�صادية  اأهمية  لها  المتمايزة  ات  اللحظ هذه  من  واحدة  وكل 

وكما  القومية.  الح�صابات  في  متعددة  معامالت  عليها  تترتب  وقد  ما 

�صلف �صرحه في الفقرات ال�صابقة، ينبغي قيد كل معاملة على اأ�صا�ش 

المعاملة  تعزى  اأن  ينبغي  التي  الزمنية  الفترة  يحدد  الذي  ال�صتحقاق، 

اإليها.

1- اأ�س�س قيد بديلة

اأربعة  اإلى  ا�صتنادا  القيد  وقت  تحديد  يمكن  عامة،  ب�صورة   34-3

واأ�صا�ش  الدفع،  ا�صتحقاق  واأ�صا�ش  ال�صتحقاق،  اأ�صا�ش  وهي:  اأ�ص�ش، 

في  اأخرى  توقيت  اأ�ص�ش  ا�صتخدام  ويمكن  النقدي.  والأ�صا�ش  اللتزام، 

بع�ش م�صادر البيانات، مثل الحركة المادية اأو العملية الإدارية. وي�صتخدم 

الإح�صائية  النظم  في  وكذلك  الدولية  الح�صابات  في  ال�صتحقاق  اأ�صا�ش 

مالية  واإح�صاءات  القومية  الح�صابات  )مثل  الرئي�صية  الكلية  القت�صادية 

الحكومة والإح�صاءات النقدية والمالية(.

د  ُتقيَّ ال�ستحقاق  اأ�سا�س  على  المحا�سبة  حالة  وفي   35-3

اأو  ل  تحوَّ اأو  القت�سادية  القيمة  فيه  تن�ساأ  الذي  الوقت  في  التدفقات 

التي  التدفقات  قيد  ذلك  ويعني  فاأ.  ط ُت اأو  ملكيتها  تنَقل  اأو  ت�ستبَدل 

تت�صمن تغيرا في الملكية القت�صادية وقت انتقال الملكية وقيد الخدمات 

اآثار الأحداث القت�صادية في فترة  د  قيَّ وقت تقديمها. وبعبارة اأخرى، ُت

ها  دفع اأو  نقدية  قب�ش  حدث  قد  كان  اإذا  عما  النظر  بغ�ّش  ها،  حدوث

الحدث  اأو دفع نقدية م�صتحقا. وعندما يقترن  نقدية  اأو كان هناك قب�ش 

بالئتمان  �صلع  ا�صتيراد  مثل  لحق،  تاريخ  في  بت�صوية  القت�صادي 

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية



36

التجاري، يتم اجتياز الفا�صل الزمني بين الحدث ووقت الت�صوية بقيد كل 

حدث ب�صورة منف�صلة، ويكون القيد المناظر وقت ال�صتيراد هو ائتمان 

تجاري م�صتحق الدفع.

د  د التدفقات التي تولِّ وفي حالة اأ�سا�س ا�ستحقاق الدفع، ُتقيَّ  36-3

مدفوعات نقدية في الوقت الذي ت�سبح فيه المدفوعات م�ستحقة. فاإذا تم 

قيَّد التدفقات وقت �صداد النقدية.  الدفع قبل موعد ا�صتحقاقه ُت

د التدفقات عندما تلتزم اإحدى  وفي حالة اأ�سا�س اللتزام، ُتقيَّ  37-3

الأ�صا�ش  هذا  بيق  ط ت عادة  يت�صور  ول  ما.  معاملة  باإجراء  الوحدات 

ال�صلع  وم�صتريات  الخ�صوم،  تحمل  اأو  المالية  الأ�صول  اقتناء  على  اإل 

اإعالن  وقت  هو  عموما  القيد  وقت  ويكون  العمالة.  ومدخالت  والخدمات 

اللتزام اأو اإ�صدار اأمر �صراء.

د التدفقات عند قب�س اأو دفع  وفي حالة الأ�سا�س النقدي، ُتقيَّ  38-3

القيد  ال�صارمة اقت�صار  ام في �صورته  النظ بيق هذا  ط النقدية. ويعني ت

على التدفقات التي ي�صتخدم فيها النقد كو�صيط للتبادل.

الح�سابات  في  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  ا�ستخدام   -2

الدولية

يو�صي الدليل با�صتخدام اأ�صا�ش ال�صتحقاق لتحديد وقت قيد   39-3

التدفقات. ففي اأ�صا�ش ال�صتحقاق يتوافق وقت القيد مع توقيت الأحداث 

فقد  النقدي  الأ�صا�ش  حالة  في  اأما  الفعلية.  الموارد  لتدفقات  المن�صئة 

طة والمعامالت القت�صادية  يختلف وقت القيد كثيرا عن وقت حدوث الأن�ص

الدفع،  ا�صتحقاق  اأ�صا�ش  حالة  وفي  النقدية.  التدفقات  بها  تتعلق  التي 

ويلة  د المعامالت عادة بعد تدفق الموارد، واإن كانت فترات التاأخر الط ُتقيَّ

معظم  في  ام  النظ هذا  في  تقل  ال�صتحقاق  اأ�صا�ش  في  تن�صاأ   التي 

الحالت. اأما في حالة اأ�صا�ش اللتزام فاإن وقت القيد ي�صبق تدفق الموارد 

الفعلي.

ويوفر اأ�صا�ش ال�صتحقاق اأكثر المعلومات �صمول حيث ُتقيَّد   40-3

جميع تدفقات الموارد، بما في ذلك المعامالت غير النقدية والمعامالت 

المحت�صبة والتدفقات القت�صادية الأخرى. وي�صمن هذا القيد ال�صامل ربط 

ال�صتحقاق  اأ�صا�ش  ويت�صق  العمومية.  الميزانية  في  بالتغيرات  التدفقات 

المجمالت  واأهم  الأخرى  والتدفقات  المعامالت  تعريف  طريقة  مع 

وهو  الإقرا�ش/القترا�ش(.  و�صافي  والخدمات،  ال�صلع  )ر�صيد  القت�صادية 

قريب اأي�صا من محا�صبة الأعمال التجارية.

اأ- وقت قيد المعامالت

في  محوريا  وما  ه مف القت�صادية  الملكية  تغير  يمثل   41-3

المنتَجة  غير  المالية  غير  والأ�صول  ال�صلع  معامالت  قيد  وقت  تحديد 

لح »الملكية  ط والأ�صول المالية على اأ�صا�ش ال�صتحقاق. ويعك�ش م�ص

القت�صادية  الح�صابات  تحاول  التي  الأ�صا�صية  الحقيقة  القت�صادية« 

جوانب  العتبار  في  القت�صادية  الملكية  وم  ه مف وياأخذ  ها.  قيا�ص

ب الفقرة 3-5  ه وي عليه هذه الملكية. وت�ص المخاطر والمزايا التي تنط

في �صرح مفاهيم الملكية القت�صادية وما يرتبط بها من مخاطر ومزايا. 

هة النظر القت�صادية يعني تغير الملكية انتقال كل ما يرتبط  ومن وج

بها من مخاطر ومزايا وحقوق وم�صوؤوليات في الواقع العملي اإلى المالك 

وي تغير »الملكية القانونية« اأي�صا على تغير  الجديد. وبوجه عام، ينط

»الملكية  في  التغير  يحدث  الحالت،  بع�ش  وفي  القت�صادية.  الملكية 

الإيجارات  )مثل  القانونية«  »الملكية  تتغير  لم  ولو  حتى  القت�صادية« 

ها الأجنبية(. وفي حالت  المالية والمعامالت المالية بين موؤ�ص�صة وفروع

في  تغير  حدوث  برغم  القت�صادية  الملكية  في  التغير  يحدث  ل  اأخرى، 

الملكية القانونية. فعلى �صبيل المثال، في حالة اتفاقات اإعادة ال�صراء 

والمزايا  المخاطر  ظل  ت نقدية،  مقابل  مالية  اأوراق  فيها  تقدَّم  التي 

المرتبطة بالأوراق المالية في ملكية الحائز الأ�صلي )وتتناوله الفقرات 

الوحيدة قر�صا. وبالمثل في  المعاملة  اإلى 5-54( وتكون  من 52-5 

في  تغير  يحدث  ل  نقدية،  �صمانات  دون  المالية  الأوراق  اإقرا�ش  حالة 

ها  ملكية الأوراق المالية، واإن كان من الممكن اأن ترتفع ر�صوم اإقرا�ص

)راجع الفقرتين 11-67 و 68-11(.

المنتَجة  غير  المالية  غير  والأ�صول  ال�صلع  معامالت  وُتقيَّد   42-3

الملكية  انتقال  وقت  موؤ�ص�صية  لوحدات  المملوكة  المالية  والأ�صول 

ظاهرا،  الملكية  تغير  يكون  ل  وعندما  الأ�صا�صي.  لالأ�صل  القت�صادية 

طرفا  فيه  قام  الذي  الوقت  يمثله(  )اأو  في  حدث   قد  التغير  ن  اأ يعتبر 

ما. ه المعاملة بقيده في دفاترهما اأو ح�صابات

العامة  المبادئ   66-3 اإلى   44-3 من  الفقرات  وت�صف   43-3

بيق اأ�صا�ش ال�صتحقاق على مختلف التدفقات بالن�صبة لوقت القيد.  لتط

لأ�صا�ش  تحديدا  اأكثر  تف�صيليا  و�صفا  المالئمة  الف�صول  وتت�صمن 

ال�صتحقاق. 

لع ى ال�ص يد عل تطبيق وقت الق

الملكية  التغير في  ال�سلع وقت حدوث  ينبغي قيد معامالت   44-3

ن ال�صلع تغيرت ملكيتها القت�صادية عندما يقوم  اأ القت�سادية. وُيعتبر 

ما  طرفا المعاملة بقيدها في دفاترهما واإحداث تغير مقابل في اأ�صوله

ما المالية. وفي حالة ال�صلع الراأ�صمالية مرتفعة القيمة كال�صفن  وخ�صومه

والآلت الثقيلة وغيرها من المعدات، ُتقيَّد تغيرات الملكية في الوقت الذي 

 .)28-10 الفقرة  )راجع  التغيرات  هذه  وقت  ب�صاأن  الطرفان  عليه  يتفق 

بناء  اأي عملية  اأو  لإن�صاء مبنى  التفاق مقدما على عقد  يتم  وعندما 

قد  والذي  الإنجاز،  قيد  العمل  ملكية  في  تدريجي  تغير  يحدث  اأخرى، 

ورا اأو �صنوات. وعندما ين�ش العقد على مدفوعات  ه ي�صتغرق ا�صتكماله �ص

قيم  تقريب  الحالت  اأغلب  في  يجوز  مرحلية(،  �صداد  )دفعات  مرحلية 

)راجع  فترة  كل  في  ت�صدد  التي  المرحلية  الدفعات  قيمة  اإلى  المعاملة 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الفقرتين 5-71 و 10-107(. وقد تن�صاأ عن اختالف التوقيت بين تغير 

الملكية و�صداد المدفوعات ائتمانات تجارية و�صلف. 

ن التوقيت الم�صتخدم في اإح�صاءات  وعلى وجه العموم، نجد اأ  45-3

لقيد  تو�صع  التي  الجمركية  الإجراءات  يتبع  للب�صائع  الدولية  التجارة 

ال�صلع  فيه  تعبر  الذي  الوقت  اعتبار  ويمكن  الحدود.  عبر  ال�صلع  حركة 

ام جمع  الحدود مجرد تقريب لوقت تغير الملكية القت�صادية. ويتيح نظ

قيد  يمكن  الذي  التاريخ  اختيار  عادة  الجمارك  اأ�صا�ش  على  البيانات 

الجمركي  التخلي�ش  الجمركي،  الإقرار  تقديم  تاريخ  )مثل  به  المعامالت 

تجارة  لإح�صاءات  الدولية  ية  التوجيه المبادئ  وتو�صي  لل�صلع(. 

الجمركي.  الإقرار  تقديم  وقت  هو  ال�صلع  قيد  وقت  يكون  باأن  الب�صائع 

البيانات  الدولية، تعديل  الح�صابات  الأمثل، لأغرا�ش  الو�صع  وينبغي في 

الجمركية )راجع الفقرات من 3-61 اإلى 3-66(. وبالمثل قد ل يتوافق 

ام قيد المبادلت الذي يبين المدفوعات من حيث التوقيت مع تغير  نظ

الملكية القت�صادية لل�صلع. 

ول ينبغي قيد ال�صلع بر�صم الأمانة )اأي ال�صلع المعدة للبيع   46-3

واإن لم تكن قد بيعت فعال عند عبورها للحدود( اإل وقت تغير الملكية 

ال�صلع المتعاقد عليها بموجب ترتيبات تاأجير مالي  اأما  القت�صادية. 

فيعتبر اأن ملكيتها القت�صادية قد تغيرت عند بدء التاأجير )راجع الفقرة 

المالي والفقرتين 7-57 و 10-17)واو(  التاأجير  5-56 حول تعريف 

المالي(.  التاأجير  عقود  عن  النا�صئة  والمعامالت  المراكز  على  لالطالع 

ها في ملكية  يز مع بقائ وبالن�صبة لل�صلع التي تر�صل اإلى الخارج للتجه

قد  القت�صادية  ملكيتها  كانت  لو  كما  تعامل  ل  فاإنها  ذاته  الطرف 

ها في الخارج.  تغيرت. ويمكن اأن تنتقل ال�صلع بين الموؤ�ص�صة الأم وفرع

ملكيتها  تغيرت  قد  اإما  ال�صلع  تكون  اأن  الممكن  من  الحالة،  تلك  وفي 

يز. وتتمثل المعالجة الإح�صائية  القت�صادية اأو تكون قد اأر�صلت للتجه

ومزايا  مخاطر  تكون  اأن  فيه  يفتر�ش  الذي  المكان  تحديد  في  ال�صليمة 

اإذا كانت ال�صلع مدرجة في  الملكية اأقوى )مثل نتيجة عوامل ت�صمل ما 

ال�صلع  حالة  وفي  لحقا(.  ها  بيع عن  الم�صوؤول  والمكان  الح�صابات، 

الملكية  تغير  وقت  البيع  واإعادة  ال�صراء  عمليتا  تقيَّد  المتاجرة  قْيد 

القت�صادية لل�صلع. 

ى الخدمات يد عل تطبيق وقت الق

وتقدَّم  الخدمات.  هذه  تقديم  عند  الخدمات  معامالت  د  ُتقيَّ  47-3

بع�ش الخدمات، كبع�ش خدمات النقل اأو الفنادق، خالل فترة منف�صلة، 

القيد. وهناك خدمات  الحالت ل توجد م�صكلة في تحديد وقت  وفي هذه 

ُتقيَّد  المثال،  �صبيل  وعلى  م�صتمر.  اأ�صا�ش  على  تتم  اأو  تقدَّم  اأخرى 

فترة  طيلة  م�صتمرة  ب�صورة  والتاأمين  الت�صغيلي  والتاأجير  البناء  خدمات 

تقديمها. وعندما تقدم خدمة البناء بموجب عقد م�صبق، يتم فعليا نقل 

ملكية المبنى تدريجيا مع ا�صتمرار العمل. وعندما تقدم الخدمات على 

مدار فترة زمنية معينة، قد تكون هناك مبالغ تدفع مقدما اأو ت�صويات تتم 

في تواريخ لحقة لهذه الخدمات )كما في حالت خدمات ال�صحن التاأمين 

فترة  ال�صتحقاق في كل  اأ�صا�ش  الخدمات على  قيد  وينبغي  والموانئ(. 

المدفوعات  �صداد  تقديمها ولي�ش عند  ينبغي قيدها مع  )اأي  محا�صبية 

نظير الح�صول عليها(. وينبغي ت�صجيل القيود للمبالغ المدفوعة مقدما 

عن  المنا�صبة  الح�صابات  في  لحقة  تواريخ  في  تتم  التي  الت�صويات  اأو 

ها )على النحو المبين في الفقرة 3-35 في حالة ا�صتيراد ال�صلع(. حدوث

ي والتحويالت ى الدخل الأول تطبيق اأ�صا�ض ال�صتحقاق عل

البات  ط الم ن�سوء  وقت  التوزيعية  المعامالت  د  ُتقيَّ  48-3

طة بها. ونتيجة لذلك تقيَّد جميع تعوي�صات العاملين والفوائد  المرتب

التي  الفترة  في  المثال،  �صبيل  على  والمزايا،  الجتماعية  والم�صاهمات 

ت�صتحق فيها المبالغ م�صتحقة الدفع )راجع الفقرتين 11-20 و 21-11 

الكتتاب  بخيارات  المرتبطة  العاملين  تعوي�صات  قيد  على  لالطالع 

الممنوحة للموظفين.( وفيما يتعلق بالمعامالت التوزيعية، يعتمد وقت 

اإجراء  اأو  الأولي  الدخل  توزيع  ب�صاأن وقت  الوحدة  قرار  ال�صتحقاق على 

هم بدون  تحويل. وُتقيَّد الأرباح الموزعة في الوقت الذي ت�صبح فيه الأ�ص

اأرباح موزعة. وترتبط بالأرباح الموزعة ثالثة تواريخ:

(     تاريخ اإعالنها؛ )اأ

والمعروف  هم،  لالأ�ص ال�صوقية  الأ�صعار  من  ا�صتبعادها  تاريخ  )ب( 

)ex-dividend(؛  موزعة  اأرباح  بدون  هم  الأ�ص طرح  بتاريخ 

�صجل  اإلى  بالرجوع  الموزعة  لالأرباح  المتلقين  تحديد  ويتم 

هم التاليين  الم�صاهمين في هذا الوقت ول يكون لأ�صحاب الأ�ص

اأحقية في الأرباح الموزعة؛ 

)ج(   وتاريخ ت�صويتها.

باأرباح  الأحيان  ترتبط في بع�ش  قد  الموزعة  الأرباح  ن  اأ ورغم 

هذه  فيها  تكون  اأخرى  حالت  توجد  ال�صابقة،  الفترة  عن  الموؤ�ص�صة 

الأرباح  هم  الأ�ص �صعر  ويت�صمن  منعدمة.  اأو  �صعيفة  اإما  الرتباطات 

فاإن  وبالتالي  لالأرباح،  ا�صتحقاق  اآخر  تاريخ  حتى  المعلنة  الموزعة 

في  ترتبط  قد  هم  الأ�ص منعدمة.ح  التاريخ  هذا  قبل  هم  الأ�ص هذه  حائز 

حالت  توجد  ال�صابقة،  الفترة  عن  الموؤ�ص�صة  باأرباح  الأحيان  بع�ش 

اأخرى تكون فيها هذه الرتباطات اإما �صعيفة اأو  يكون مالكا لها ول 

يكون حائزا لأداة دين منف�صلة تبين وجود اأرباح موزعة معلنة وغير 

هم دون اأرباح موزعة  مدفوعة. وفي الفترة الواقعة بين تاريخ طرح الأ�ص

وتاريخ ت�صويتها الفعلية، يتم قيد المبلغ م�صتحق الدفع كح�صابات اأخرى 

ال�صركات،  اأ�صباه  دخل  من  الم�صحوبات  وُتقيَّد  القب�ش/الدفع.  م�صتحقة 

المعاد  الأرباح  واأما  فعليا.  ها  حدوث عند  الموزعة،  الفروع  كاأرباح 

ي م�صتقة من الأرباح المحتجزة، وبالتالي يتم قيدها في  ا�صتثمارها فه

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية
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الفترة التي ت�صتحق فيها الأرباح المحتجزة. )راجع الفقرات من 33-11 

اإلى 11-47 لالطالع على ق�صايا ح�صاب الأرباح المعاد ا�صتثمارها.(

م�صتمر  اأ�صا�ش  على  م�صتحقة  باعتبارها  الفائدة  قيَّد  وُت  49-3

وبالن�صبة  م�صتمر.  اأ�صا�ش  على  لال�صتخدام  تقدَّم  المالية  الموارد  لأن 

ن  اأ اإلى  للدائن  مدفوعات  اأي  المدين  ي�صدِّد  ل  المالية،  الأدوات  لبع�ش 

التزامه  ب�صداد  المدين  يقوم  وهنا  المالية،  الأداة  ا�صتحقاق  اأجل  يحين 

الدائن  من  المقدمة  الأ�صلية  المبالغ  المدفوعات  ي  ط وتغ واحدة،  دفعة 

ت�صجيل  وينبغي  المالية.  الأداة  عمر  طوال  عليها  المتراكمة  والفائدة 

القيود المقابلة للفائدة الم�صتحقة في كل فترة قبل موعد ال�صتحقاق 

باعتبارها معامالت مالية تمثل عملية اقتناء اإ�صافية لالأ�صل المالي 

من جانب الدائن، وتحمل خ�صم م�صاو له من جانب المدين.

وينبغي قيد ال�صرائب والتحويالت الإلزامية الأخرى عند حدوث   50-3

ل�صالح  البة  مط تن�صئ  التي  الأخرى  الأحداث  اأو  المعامالت  اأو  طة  الأن�ص

ينبغي  المبداأ،  حيث  ومن  الأخرى.  المدفوعات  اأو  بال�صرائب  الحكومة 

الدخل  ح�صب  المحددة  الجتماعية  والم�صاهمات  الدخل  �صرائب  عزو 

لب  ن الواقع العملي قد يتط اإلى الفترة التي تم فيها اقتناء الدخل. غير اأ

عة من المنبع والدفعات  ط المرونة بحيث يمكن قيد �صرائب الدخل الم�صتق

المقدمة المنتظمة من �صرائب الدخل في الفترات التي تدفع فيها، وقيد اأي 

خ�صوم �صريبية نهائية على الدخل في الفترة التي تتحدد فيها. 

والجزاءات  كالغرامات  الإلزامية،  التحويالت  بع�ش  وتتقرر   51-3

وم�صادرة الممتلكات، في وقت معين. وُتقيَّد هذه التحويالت عندما ُتن�صاأ 

البة قانونية عليها، وهو ما قد يحدث عند �صدور حكم ق�صائي اأو  مط

ن�صر حكم اإداري. 

وقد تكون هناك �صعوبة في تحديد وقت قيد المنَح والتحويالت   52-3

�صروط  وا�صعا من  تنوعا  لأن هناك مجموعة متنوعة  الأخرى  وعية  الط

الأهلية التي تتباين من حيث القوة القانونية. ففي بع�ش الحالت، يكون 

البة قانونية عندما ي�صتوفي �صروطا  للم�صتفيد المحتمل من منحة ما مط

معينة مثل تحمل م�صروفات م�صبقة لغر�ش معين اأو �صدور ت�صريع ما. 

وُتقيَّد هذه التحويالت عند ا�صتيفاء جميع ال�صروط. وفي حالت اأخرى، ل 

البة َقط على المانح، وينبغي عزو التحويل  يكون لمتلقي المنحة اأي مط

اإلى الوقت الذي اأجريت فيه الت�صوية )مثل الدفع النقدي(. وعلى وجه العموم، 

في  تغير  فيه  يحدث  الذي  بالوقت  وعية  الط التحويالت  قيد  وقت  يتحدد 

الملكية القت�صادية للموارد )مثل ال�صلع اأو الخدمات اأو الأ�صول المالية( 

التي تمثل قيودا مقابلة للتحويالت. 

غير  ول  الأ�ص معامالت  ى  عل يد  الق وقت  تطبيق 

المالية غير المنَتجة

يتم قيد الأ�صول غير المالية غير المنتَجة وقت تغير الملكية   53-3

القت�صادية لهذه ال�صلع. وتكون معالجة هذه الأ�صول �صبيهة بمعالجة 

ال�صلع والأ�صول المالية، ح�صبما يرد في الفقرة 3-44 والفقرتين 54-3 

و 3-55، على التوالي. 

ول المالية ى معامالت الأ�ص يد عل تطبيق وقت الق

يتم قيد معامالت الأ�سول المالية )بما في ذلك مدفوعات   54-3

النقدية( عند تغير الملكية القت�سادية. وتكون بع�ش الأ�صول المالية، 

وفي  مالية.  غير  لمعاملة  ال�صمنية  النتيجة  هي  التجاري،  كالئتمان 

البة المالية تن�صاأ في الوقت الذي تحدث فيه  ط ن الم هذه الحالت يُرتاأى اأ

المعاملة غير المالية المقابلة. وفي بع�ش الحالت، قد يرى طرفا المعاملة 

ما ح�صال على الوثائق  ن الملكية تغيرت في تاريخين مختلفين لأنه اأ

التي تثبت المعاملة في وقتين مختلفين. وين�صاأ هذا الختالف عادة عن 

المبالغ  تكون  وقد  البريد.  في  ال�صيكات  بقاء  مدة  اأو  المقا�صة  عملية 

كبيرة   )”float“( التح�صيل«  »قيد  ال�صتمرار  فترة  عليها  وي  تنط التي 

في حالة الودائع القابلة للتحويل اأو الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ش 

المعاملة هو  واإذا تعذر تحديد تاريخ دقيق، يكون تاريخ قيد  الدفع.  اأو 

مالية  البة  مط يتلقى  اأو  المدفوعات  الدائن  فيه  يقب�ش  الذي  التاريخ 

اأخرى. 

تغير  وقت  في  المالية  الأوراق  في  المعامالت  قيد  ويتم   55-3

الطرفين  كال  يقوم  اأن  وينبغي  المعاملة.  تاريخ  يحدد  ما  وهو  الملكية، 

المالي  الأ�صل  ت�صليم  عند  ولي�ش  الملكية،  تغير  وقت  المعامالت  بقيد 

ذلك  عن  ين�صاأ  الملكية،  تغير  بعد  الت�صوية  حدثت  واإذا  الأ�صا�صي. 

ح�صابات م�صتحقة القب�ش/الدفع. وفي الواقع العملي، عندما تكون فترة 

التاأخر بين المعاملة والت�صوية ق�صيرة، يمكن اعتبار وقت الت�صوية بديال 

كانت  اإذا  اأما  القب�ش/الدفع.  م�صتحقة  تن�صاأ ح�صابات  ل  بحيث  مقبول، 

فترات التاأخر اأطول، ينبغي تحديد الح�صابات م�صتحقة القب�ش/الدفع.

الدين  �صداد  مدفوعات  قيد  يتم  ال�صتحقاق،  اأ�صا�ش  وح�صب   56-3

من  ها  اإعفائ اأو  جدولتها  اإعادة  اأو  ها  دفع عند  مثال   ( ها  اإطفائ عند 

المعامالت،  احت�صاب  ينبغي  ل  متاأخرات  تحدث  وعندما  الدائن(.  جانب 

ولكن ينبغي ال�صتمرار في عر�ش المتاأخرات في نف�ش الأداة اإلى اأن يتم 

اإطفاء اللتزام. اأما اإذا ن�ش العقد على تغير في خ�صائ�ش الأداة المالية 

اإعادة ت�صنيف  باعتباره  التغيير  قيد هذا  ينبغي  عند حدوث متاأخرات، 

بق  وتنط المالية.  والخ�صوم  الأ�صول  ح�صاب  في  الأخرى  التغيرات  في 

الأ�صلي  العقد  فيها  يظل  التي  المواقف  على  التبويب  تعديل  عملية 

قائما حتى واإن تغيرت �صروطه )مثل اأ�صعار الفائدة وفترات ال�صداد(. واإذا 

الطرفين،  الأداة، باتفاق  اأو تغيرت طبيعة  العقد  التفاو�ش ب�صاأن  اأعيد 

�صندات(،  اإلى  هم  اأ�ص من  )مثال  اأخرى  فئة  اإلى  الأدوات  فئات  اإحدى  من 

ينبغي قيد المعامالت المترتبة على ذلك كمعامالت جديدة. ويت�صق مع 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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ل  المالية  الم�صتقات  عقود  اأحد  بت�صوية  اللتزام  ن  اأ ال�صتحقاق  مبداأ 

يقيد كمعاملة اإذا تجاوز موعد اأجل ال�صتحقاق ، واإنما يعاد ت�صنيفه 

البة )راجع الفقرة 82-5(. ط كالتزام دين ب�صبب تغير طبيعة الم

ثم  ومن  ها،  ذات حد  في  مة  مه المتاأخرات  حول  والبيانات   57-3

للتذكرة  بنود  )اأو  ها كبنود تكميلية حيثما تكون كبيرة  ينبغي عر�ص

المفيد  اأنه من  الملحق 1(. ورغم  ال�صتثنائي، راجع  التمويل  في حالة 

الدين  على  )كالمتاأخرات  باأهميتها  المعروفة  المتاأخرات  بع�ش  تعريف 

العام والدين الم�صمون من الحكومة(، فمن ال�صروري توخي المرونة في 

كل  ظروف  ح�صب  ن�صرها،  المهم  من  يكون  التي  المتاأخرات  بنود  تحديد 

اإلى   99-5 من  الفقرات  في  المتاأخرات  لهذه  اأوفى  و�صف  ويرد  اقت�صاد. 

.102-5

مرة  تمنح  التي  الموحدة(  )غير  ال�صمانات  تفعيل  وين�صئ   58-3

قيد  التزام جديد. ويتحدد وقت  اإن�صاء  يت�صمن  لأنه  واحدة معامالت مالية 

)بما  واحدة  لمرة  الممنوحة  ال�صمانات  تفعيل  عن  النا�صئة  التدفقات 

في ذلك التحويالت الراأ�صمالية والتغيرات الأخرى في حجم الأ�صول متى 

الفقرات  ال�صمان. وتت�صمن  ل  التي تفعِّ الأحداث  بق( بوقوع  كانت تنط

اأكثر تف�صيال لمعالجة التدفقات النا�صئة  اإلى 8-45 و�صفا  من 42-8 

عن ال�صمانات التي تمنح لمرة واحدة.

في  للموظفين  الممنوحة  الكتتاب  خيارات  اإثبات  ويتم   59-3

تاريخ المنح. وينبغي قيد تعوي�صات العاملين المرتبطة بهذه الخيارات 

باعتبارها م�صتحقة على مدار الفترة التي يرتبط بها الخيار، والتي تكون 

عموما الفترة بين تاريخ المنح وتاريخ ال�صتحقاق. وفي بع�ش الحالت، 

ي الخيارات الفترة ال�صابقة لتاريخ المنح، وهو ما ينبغي اأخذه في  ط قد تغ

العتبار اأي�صا عند تخ�صي�ش تعوي�صات العاملين.

ب- وقت قيد التدفقات الأخرى

ت�صمل التدفقات الأخرى التغيرات الأخرى في حجم الأ�صول   60-3

الأ�صول  حجم  في  التغيرات  تكون  ما  وعادة  التقييم.  اإعادة  وفروق 

اإلى حد  اأو خالل فترات ق�صيرة  اأوقات محددة  اأحداثا منفردة ت�صتحق في 

ما. ويتم قيد التغيرات الأخرى في حجم الأ�صول، بما في ذلك عمليات 

تعديل التبويب، مع حدوث هذه التغيرات. ويمكن اأن تحدث عمليات اإعادة 

التقييم ب�صورة م�صتمرة مع تغير الأ�صعار واأ�صعار ال�صرف. وفي الواقع 

طتين زمنيتين  العملي، يتم عادة احت�صاب فروق اإعادة التقييم بين نق

يتم عندهما تقييم الأ�صول والخ�صوم ذات ال�صلة.

3- تعديالت التوقيت

المعامالت  قيد  وقت  في  ال�صريكان  القت�صادان  يختلف  قد   61-3

نتيجة لعوامل عديدة. ومن بين الم�صكالت الجوهرية في المعامالت الدولية 

وقد  القت�صادان.  بها  يوجد  التي  الزمنية  المناطق  بين  فروق  وجود 

اأو عمليات  البريد  ت�صليم  لتاأخر  القيد نتيجة  تن�صاأ الختالفات في وقت 

المقا�صة للت�صويات. ويمكن في اأغلب الحالت ا�صتخدام م�صادر بيانات 

المهم  ومن  لوب.  ط الم الأ�صا�ش  من  فقط  التقريب  �صبيل  على  عديدة 

الأ�صا�ش  عن  كبيرة  اختالفات  وجود  حالة  في  التوقيت  تعديالت  اإجراء 

لوب.  ط الم

قد  المتاحة،  الإح�صائية  الم�صادر  بين  المفا�صلة  وعند   62-3

في  الم�صجلة  البيانات  ا�صتخدام  مزايا  في  النظر  البيانات  معدو  يرغب 

الم�صحوبات  �صجالت  على  العتماد  مثال  يح�صن  اإذ  ال�صحيح،  توقيتها 

بمعلومات  تفيد  م�صادر  على  التعويل  من  بدل  القرو�ش  من  الفعلية 

عن تواريخ الترخي�ش بال�صحب اأو عن برامج تنظيم وتوزيع الم�صحوبات، 

ط قد ل تتحقق بال�صرورة. ط فمثل هذه التواريخ ت�صير اإلى خ

بالتوقيت  تتعلق  تعديالت  اإدخال  ال�صرورة  تقت�صي  وقد   63-3

الإح�صاءات  هذه  لأن  نظرا  للب�صائع  الدولية  التجارة  اإح�صاءات  على 

األ  المحتمل  ومن  القت�صادية.  الملكية  في  الواقعة   التغيرات  تبيِّن  ل 

الحدود عر�صا �صائبا في جميع  لل�صلع عبر  المادية  التحركات  تعر�ش 

في  الممار�صات  توؤدي  عندما  التوقيت  تعديالت  اإجراء  وينبغي  الحالت. 

الإح�صاءات الجمركية اإلى حدوث ت�صوهات. فعلى �صبيل المثال، في حالة 

الوقت  المعلومات حول  ا�صتخدام  يمكن  ائرات،  والط ال�صفن  بيع  اأو  �صراء 

الممار�صات  العميل. ومن  اأو  د 
ِّ
المور ال�صلع في دفاتر  قيد  فيه  تم  الذي 

اأو  اأو المعامالت الكبيرة )كال�صفينة  الجيدة تحديد توقيت فرادى ال�صحنات 

ائرة( للتاأكد من اأن قيد تدفقات ال�صلع والمعامالت التمويلية المناظرة  الط

ها.  يتم في الفترة نف�ص

وقد يختلف تاريخ تغير الملكية القت�صادية لل�صلع اختالفا   64-3

عملية  وت  انط اإذا  التجارة،  اإح�صاءات  في  قيدها  تاريخ  عن  كبيرا 

اأو ت�صديرها على انتقالها لم�صافات بعيدة. واإذا كان التغير  ا�صتيرادها 

تقع  فقد  الإبالغ،  فترة  ونهاية  بداية  بين  التجارة  قيمة وحدة  في  كبيرا 

تماثل  عدم  وحالت  المعني  القت�صاد  من  المقدم  البيان  في  اء  ط اأخ

تاريخ  بين  المحتمل  الفرق  يكون م�صدرها  ال�صريكين  القت�صادين  بين 

اأكثر.  اأو  هرا  �ص يكون  قد  والذي  الملكية  وتغير  ال�صلع  ا�صتالم  اأو  �صحن 

ومن ال�صروري في هذه الحالة ال�صتف�صار عن بع�ش المعلومات، ربما 

على اأ�صا�ش العينة، للتاأكد من وجود ممار�صات محددة متبعة، وينبغي 

في  الواردة  البيانات  لت�صحيح  التوقيت  تعديالت  اإجراء  المبداأ  حيث  من 

اأن تواريخ تغير ملكيتها  اإح�صاءات التجارة لفئات ال�صلع التي يتبين 

تختلف عن تواريخ قيدها في هذه الإح�صاءات.

في  الأمانة  بر�صم  ال�صلع  قيد  يمكن  الأحيان،  اأغلب  وفي   65-3

ن التغير في الملكية  الوقت الذي تعبر فيه ال�صلع الحدود، على افترا�ش اأ

بعت تلك المعالجة ولم يحدث  قد حدث بالفعل اأو �صيحدث قريبا. فاإذا اتُّ

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية
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التغير المرتقب في الملكية، �صيتعين اإجراء تعديالت يف�صل اأن تت�صمن 

التعديالت  اإجراء هذه  العملي  الواقع  الأ�صلية. ويمكن في  القيود  تعديل 

تت�صمن  المعادة  ال�صلع  كانت  اإذا  ال�صلع،  فيها  تعاد  التي  الفترات  في 

حالت محدودة. 

وتتوافر البيانات على اأ�صا�ش نقدي من المعلومات الم�صتمدة   66-3

اأن يكون  المعامالت يحتمل  المبادلت. وبالن�صبة لبع�ش  من �صجالت 

لكنه  ال�صتحقاق،  اأ�صا�ش  وعلى  نقدي  اأ�صا�ش  على  متماثال  القيد 

�صيكون مختلفا بالن�صبة لكثير من المعامالت. وعلى وجه الخ�صو�ش، 

قد ل تتوافق معامالت ال�صلع والخدمات والدخل مع المدفوعات المقابلة 

ا�صتخدام معلومات بديلة ب�صكل دوري  لت�صوية هذه المعامالت. وينبغي 

اأن  وينبغي  ها.  تعديل اأو  المختارة  المعامالت  فئات  للتحقق من �صحة 

ام ت�صجيل المبادلت من كل  يتحقق معدو البيانات الذين ي�صتخدمون نظ

الفائدة  المتوافرة حول  المعلومات  تكون  ل  وقد  كبيرة.  ت�صوية  معاملة 

الدين منا�صبة للمحا�صبة  اأو جدول خدمة  �صواء من �صجالت المدفوعات 

الأخرى  الإمكانيات  وتنفيذ  تق�صي  وينبغي  ال�صتحقاق.  اأ�صا�ش  على 

المراكز  حول  البيانات  ا�صتخدام  مثل  الفائدة،  ا�صتحقاق  ل�صتقاق 

واأ�صعار الفائدة التعاقدية.
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يمكن  اأو  والعمالة  والخدمات  الأخرى  والأ�سول  ال�سلع  بها  تبادل  التي 
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الذي  المبلغ  باأنه  للمعامالت  بالن�سبة  ال�سوق  �سعر  ف 
َّ

ُيعر  68-3

يدفعه الطرف الراغب في ال�سراء لقتناء �سيء ما من الطرف الراغب في 

اأ�صا�ش  وعلى  م�صتقلين  طرفين  بين  بالترا�صي  المبادلة  وتتم  البيع؛ 

ول  الحر.«  »ال�صعر  اأحيانا  ي�صمى  ما  اأي   – وحدها  التجارية  العتبارات 

مبادلة  �صعر  اإلى  اإل  المحدد  التعريف  هذا  على  بناء  ال�صوق  �صعر  ي�صير 

لوحدة  ثانية  مبادلة  تمت  واإذا  المذكورة.  ال�صروط  في ظل  معينة  وحدة 

كانت  واإن  حتى  مختلف  �صوقي  �صعر  لها  يكون  فقد  تماما  مماثلة 

�صعر  بين  وا�صح  ب�صكل  التمييز  وينبغي  تقريبا.  مماثلة  ظروف  في 

�صعر  اأو  ال�صوق،  في  المعلن  ال�صعر  وبين  الطريقة  بهذه  ف 
َّ
المعر ال�صوق 

�صعر  اأي  اأو  العادل،  ال�صوق  �صعر  اأو  الجاري،  ال�صعر  اأو  العالمي،  ال�صوق 

اآخر م�صتخدم للتعبير عن عمومية الأ�صعار لفئة معينة من المبادلت 

ابقة افترا�صا ولي�ش ال�صعر الفعلي الذي تمت به مبادلة معينة. ول  المتط

ن ُيفتر�ش اأن �صعر ال�صوق معادل بال�صرورة ل�صعر ال�صوق  ينبغي كذلك اأ

الحرة – اأي ل ينبغي تف�صير المعاملة ال�صوقية وكاأنما تحدث ح�صريا في 

�صوق تناف�صية خال�صة. فالحقيقة اأن هذه المعاملة يمكن اأن تحدث في 

�صوق احتكارية، اأو �صوق احتكار ال�صراء، اأو اأي هيكل اآخر لل�صوق. بل 

يمكن في الواقع اأن تكون ال�صوق من ال�صيق بحيث تنح�صر في معاملة 

ها بين طرفين م�صتقلين. وحيدة من نوع

في  طرفين  بين  العقد  في  الفعلية  المبادلت  قيم  وتمثل   69-3

معظم الحالت اأ�صعار ال�صوق على النحو المو�صوف في الفقرة ال�صابقة، 

اإلى   77-3 من  الفقرات  وت�صف  والدعم.  ال�صرائب  عن  النظر  بغ�ّش 

وتمثل  ال�صوق.  اأ�صعار  القيم  هذه  فيها  تمثل  ل  التي  الحالت   79-3

المعامالت التي تت�صمن الإغراق والخ�صم اأ�صعارا �صوقية. ف�صعر ال�صوق 

هو ال�صعر م�صتحق الدفع من ِقَبل الم�صتري بعد اأن توؤخذ في العتبار اأي 

البائع.  من  ذلك  اإلى  وما  وتعديالت  م�صتردة  ومبالغ  �صريبية  خ�صومات 

والتي  “فوب”،  باأ�صعار  العامة  الب�صائع  و�صادرات  واردات  قيد  ويتم 

اأي  اأو  ال�صادرات  على  الدفع  م�صتحقة  �صرائب  اأي  العتبار  في  تاأخذ 

خ�صوم �صريبية م�صتحقة القب�ش.

ويتم قيد معامالت الأ�صول والخ�صوم المالية ح�صب المبادئ   70-3

ينبغي  الخ�صو�ش،  وجه  وعلى   .68-3 الفقرة  في  المو�صوفة  العامة 

م�صتحقة  الأخرى  والح�صابات  والودائع  القرو�ش  معامالت  تقييم  اأي�صا 

ال�صوق. وينبغي قيد معامالت الأ�صول المالية  القب�ش/الدفع باأ�صعار 

ب�صكل  مفرو�صة  كانت  �صواء  وال�صرائب  والر�صوم  العمولت  با�صتبعاد 

البائع.  ح�صيلة  من  مخ�صومة  اأو  ال�صراء  �صعر  في  مت�صمنة  اأو  �صريح 

نف�ش  بقيد  والدائن  المدين  من  كل  يقوم  اأن  ينبغي  اأنه  اإلى  ذلك  ويرجع 

القيمة للمعاملة في نف�ش الأداة المالية. وينبغي قيد العمولت والر�صوم 

وال�صرائب ب�صورة منف�صلة عن معاملة الأ�صول والخ�صوم المالية، تحت 

الفئات المنا�صبة. ويختلف تقييم معامالت الأدوات المالية الذي ي�صتبعد 

ر�صوم العمولت )المقيدة كمعامالت في الخدمات( عن تقييم معامالت 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الأ�صول غير المالية التي ت�صمل اأي تكاليف مترتبة على نقل الملكية 

ها بطريقة منف�صلة. اإل اإذا تم دفع

تحديد  يمكن  للمعامالت،  ال�صوقي  ال�صعر  ر�صد  يتعذر  وعندما   71-3

�صعر مقارب له با�صتخدام تقييم على اأ�صا�ش مكافئ اأ�صعار ال�صوق. 

اأو لبنود م�صابهة  اأ�صعار ال�صوق لنف�ش البنود  وفي تلك الحالت، تكون 

وينبغي  ال�صوقية.  الأ�صعار  مبداأ  بيق  لتط جيدا  اأ�صا�صا  توافرها  حال 

عموما اأخذ الأ�صعار ال�صوقية من الأ�صواق التي ُتتداول فيها نف�ش البنود 

م�صابهة.  ظروف  وفي  كافية  باأعداد  الراهن  الوقت  في  م�صابهة  بنود  اأو 

في  معينة  اأو خدمة  �صلعة  فيها  ُتتداول  منا�صبة  �صوق  تتوافر  لم  فاإذا 

الوقت الراهن، يمكن ا�صتقاق تقييم المعاملة ب�صاأن تلك ال�صلعة اأو الخدمة 

باإجراء تعديالت للجودة والفروق الأخرى. 

وت�صمل بع�ش الحالت التي ل تتوافر فيها الأ�صعار ال�صوقية   72-3

اأو تفر�ش م�صكالت محددة معامالت المقاي�صة، وتقديم ال�صلع والخدمات 

المالي.  التاأجير  عقود  بموجب  عليها  المتعاقد  وال�صلع  ر�صوم،  دون 

اأو  �صلع  مبادلة  – اأي  وم�صتري في معاملة مقاي�صة  بائع  فاإذا دخل 

 – م�صاوية(  )بقيمة  اأخرى  اأ�صول  اأو  خدمات  اأو  �صلع  مقابل  خدمات 

ينبغي تقييم ال�صلع اأو الخدمات محل المقاَي�صة بال�صعر الذي كان يمكن 

ال�صوق.  في  ها  بيع تم  قد  الخدمات  اأو  ال�صلع  كانت  لو  عليه  الح�صول 

وبالمثل يمكن تقييم المنح اأو التبرعات العينية با�صتخدام �صعر ال�صوق 

القتناء  تكلفة  ا�صتخدام  اأي�صا  ويمكن  التحويل.  وقت  الخدمات  اأو  لل�صلع 

زمني  فا�صل  هناك  يكون  ل  عندما  وخ�صو�صا  المواقف،  بع�ش  في 

بين عملية القتناء ونقل الملكية. وينبغي تقييم اقتناء ال�صلع المتداولة 

بموجب عقود التاأجير المالي باأ�صعار ال�صوق وقت القتناء، اإذا توافرت 

هذه الأ�صعار. فاإذا تعذر تحديد ال�صعر فقد يتعين ا�صتخدام تقديرات قيم 

للعائد  الحالية  القيمة  اأو  الثابتة  لالأ�صول  �صة  المخفَّ الراهنة  القتناء 

المتوقع م�صتقبال.

وتت�صبب القيمة ال�صوقية اأي�صا في م�صكالت لمعامالت ال�صلع   73-3

ورا بعد انتقال  ه التي تحدد فيها العقود فترة اأ�صعار غالبا ما تكون �ص

ملكية ال�صلع. وينبغي في هذه الحالت تقدير القيمة ال�صوقية وقت تغير 

ها وفقا لقيمة ال�صوق الفعلية عند معرفتها.  الملكية، والتي ينبغي تعديل

وتتحدد القيمة ال�صوقية في ال�صعر المحدد في العقد بغ�ّش النظر عما اإذا 

كان غير معروف وقت تغير الملكية. 

قيم  من  المحت�صبة  المعامالت  قيم  ا�صتقاق  ويتعين   74-3

المثال،  �صبيل  وعلى  بها.  المرتبطة  الأخرى  المر�صودة  المعامالت 

اأن�صبة  من  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  في  المعامالت  قيم  ت�صتق 

الم�صتثمرين المبا�صرين في �صافي ادخار موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر 

من  والفقرات   16-8 و   15-8 الفقرتان  وتت�صمن  ها.  توزيع قبل 

11-33 اإلى 11-47 و�صفا لالأرباح المعاد ا�صتثمارها وت�صجيل قيود 

الح�صابات المالية المرتبطة بها.

الهادفة  غير  الخا�صة  الموؤ�ص�صات  اأو  الحكومة  تقوم  وعندما   75-3

لغير  مقابل  بدون  مالية   غير  موارد  بتقديم  القت�صاد  في  للربح 

من  لكل  الدولية  الح�صابات  في  ها  ذات القيم  بيان  يتعين  المقيمين، 

تقييم  العامة  المبادئ  مع  يت�صق  فيما  وينبغي  والمانح.  المتلقي 

كانت  لو  بها  �صيتم  التداول  كان  التي  ال�صوقية  بالأ�صعار  الموارد  هذه 

هة نظر المانح ب�صاأن قيمة المعاملة  بيعت في ال�صوق. وقد تختلف وج

التجربة  من  الم�صتمدة  والقاعدة  المتلقي.  نظر  هة  وج عن  المحت�صبة 

العملية والمقترحة هنا هي ا�صتخدام القيمة التي يحددها المانح اأ�صا�صا 

للقيد. 

الفعلية  المبادلت  قيم  تمثل  ل  قد  الحالت،  بع�ش  وفي   76-3

اأ�صعار ال�صوق. ومن الأمثلة على ذلك المعامالت التي تت�صمن ما يلي: 

الت�صعير التحويلي بين الموؤ�ص�صات المنت�صبة، والتفاقات المعنية بالتاأثير 

التجارية  غير  المعامالت  وبع�ش  ثالثة،  اأطراف  مع  ال�صرف  �صعر  على 

وين اأو مغالة في قيم  ه بما في ذلك الفائدة المي�صرة. وقد يكون هناك ت

فواتير ال�صتيراد )احتواءها على �صعر يختلف عن ال�صعر الفعلي، لتجنب 

تقدير  الحالة  هذه  في  ويتعين  مثال(،  المبادلت  �صوابط  اأو  ال�صرائب 

تمثل  ل  عندما  تعديالت  اإجراء  وينبغي  ال�صوق.  ل�صعر  المكافئة  القيمة 

قيم المبادلت الفعلية اأ�صعار ال�صوق، غير اأن ذلك قد ل يكون عمليا 

الأ�صعار  تمثل  التعديالت حتى  فاإجراء هذه  الحالت.  كبير من  في عدد 

اأن  ينبغي  ولذلك  الأخرى،  الح�صابات  في  تبعات  على  وي  ينط ال�صوقية 

ت�صاحبها تعديالت مناظرة تجرى في الح�صابات الأخرى اأي�صا؛ وعلى 

المعامالت  تعديل  اأي�صا  ينبغي  الأ�صعار،  تعديل  تم  اإذا  المثال  �صبيل 

المرتبطة بها في ح�صابات الدخل والح�صابات المالية.

بين  المعامالت  تقييم  اإلى  التحويلي  الت�صعير  وي�صير   77-3

الحالت  بع�ش  في  التحويلي  الت�صعير  يكون  وقد  المنت�صبة.  الموؤ�ص�صات 

الم�صحوبات.  اأو  المال  راأ�ش  ح�ص�ش  تراكم  اأو  التدخل  بتوزيع  مدفوعا 

)اأ�صعار  الدفترية  القيمة  عن  ال�صتعا�صة  المبداأ  حيث  من  وي�صت�صوب 

التحويل( بالقيم المكافئة لأ�صعار ال�صوق عندما تكون الت�صوهات كبيرة 

وعندما يكون ذلك ممكنا نتيجة لتوافر البيانات )مثل التعديالت التي يقوم 

بها م�صوؤولو الجمارك اأو ال�صرائب اأو التعديالت من القت�صادات ال�صريكة(. 

واختيار اأف�صل القيم المكافئة لأ�صعار ال�صوق لإحالل القيم الدفترية هو 

ممار�صة تدعو اإلى اإعمال الحذر والحكم على اأ�صا�ش من العلم. وتتناول 

الفقرتان 11-101 و 11-102 �صرحا اأوفى لمعالجة الت�صعير التحويلي 

بين الموؤ�ص�صات المنت�صبة.

بين  المنت�صبة  الموؤ�ص�صات  بين  ال�صلع  مبادلة  تتم  ل  وقد   78-3

اإل  ا�صتخدامها  يمكن  ل  التي  المتخ�ص�صة  )كالعنا�صر  م�صتقلين  طرفين 

بدمجها في منتج نهائي( مثلما يحدث في اأغلب الحالت. وبالمثل، قد 

ل تكون لتبادل الخدمات مكافئات مقاربة في اأنواع معامالت الخدمات 

الإدارة والدراية  التي عادة ما تحدث بين طرفين م�صتقلين، مثل خدمات 

الفنية. لذلك قد يتعذر في حالة المعامالت بين الأطراف المنت�صبة تحديد 

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية
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قيم مماثلة لقيم ال�صوق، وقد ل يكون اأمام معدي الح�صابات اأي خيار 

المتحملة في  ال�صريحة  التكاليف  اأ�صا�ش  التقييمات على  �صوي قبول 

الفقرة 150-10  الموؤ�ص�صة. وتت�صمن  اأخرى تحددها  قيم  اأي  اأو  الإنتاج 

�صرحا اأوفى لتقييم ر�صوم الإدارة والحالت المماثلة الأخرى.

التجارية  غير  المعامالت  لبع�ش  �صوقي  �صعر  هناك  ولي�ش   79-3

ن  اأ اأخرى يمكن  اأن هناك معامالت غير تجارية  العينية؛ غير  كالمنح 

تحدث باأ�صعار �صمنية يدخل فيها عن�صر منحة اأو تي�صير، وبالتالي ل 

تكون تلك الأ�صعار هي اأ�صعار ال�صوق اأي�صا. ويمكن اأن ت�صمل الأمثلة 

ب�صروط  الحكومات  بين  تتم  التي  ال�صلع  مبادلت  المعامالت  هذه  على 

اأقل من  اأ�صعار فائدة  التي تحمل  الحكومية  والقرو�ش  يتفاو�ش عليها 

القرو�ش الم�صابهة لها في فترات ال�صماح وفترات ال�صداد اأو ال�صروط الأخرى 

و�صفا   51-12 الفقرة  وتت�صمن  البحتة.  التجارية  القرو�ش  في  المقررة 

لالإقرا�ش ب�صروط مي�صرة. وينبغي من حيث المبداأ اإجراء تعديل لقيد هذه 

المعامالت بالأ�صعار ال�صوقية، رغم اأن ذلك قد ل يكون عمليا في كثير 

كتحويل.  ال�صوقي  وال�صعر  ال�صمني  ال�صعر  بين  الفرق  وقيد  الحالت،  من 

العامة  الحكومة  هيئات  تجريها  التي  المعامالت  تخ�صع  ما  وغالبا 

عمليات  في  الم�صاركة  وغير  للربح  الهادفة  غير  الخا�صة  والكيانات 

تت�صمن  التي  التحويالت  ن  اأ اإل  تجارية.  غير  لعتبارات  بحتة  تجارية 

اعات اأخرى في  اأو تتلقاها قط تقديم �صلع وخدمات يمكن اأن تقدمها 

القت�صاد.

الواحدة  المبادلة  قيمة  فيها  تمثل  التي  الحالت  وفي   80-3

في  المر�صودة  المعامالت  تجزئة  يتعين  المعامالت،  من  فئة  من  اأكثر 

في  ذكر  ح�صبما  منفردة،  معامالت  اإلى  ها(  )تفكيك الواحدة  المبادلة 

الفقرة 3-17. ويتعين في تلك الحالة اأن تت�صاوى القيمة الكلية لفرادى 

فعليا.  حدثت  التي  للمبادلة  ال�صوقية  القيمة  مع  المجزاأة  المعامالت 

وعلى �صبيل المثال، قد ت�صتمل قيم المبادلة الفعلية المت�صمنة عملة 

بتحويل  يرتبط  جزء  اأي  قيد  وينبغي  العمالت.  لتحويل  عمولة  اأجنبية 

العملة ب�صورة منف�صلة كمعامالت في الخدمات.

يم التدفقات الأخرى ي 2- تق

في  التغيرات  الدولية  الح�صابات  في  الأخرى  التدفقات  تر�صد   81-3

عن  تن�صاأ  ل  التي  المالية  والخ�صوم  لالأ�صول  الدولي  ال�صتثمار  و�صع 

المعامالت. وتن�صاأ مكا�صب وخ�صائر الحيازة من تغيرات القيم ال�صوقية 

اأن ت�صتحق مكا�صب وخ�صائر  المالية. ويجوز  لمراكز الأ�صول والخ�صوم 

قيمة  تزداد  عندما  الحيازة  مكا�صب  وتحدث  م�صتمرة.  ب�صورة  الحيازة 

عندما  الحيازة  خ�صائر  تحدث  بينما  الخ�صم  قيمة  تنخف�ش  اأو  الأ�صل 

مكا�صب  قيمة  وتبيِّن  الخ�صم.  قيمة  تزداد  اأو  الأ�صل  قيمة  تنخف�ش 

الفترة  خالل  الحيازة  خ�صائر  اأو  مكا�صب  �صافي  الحيازة  وخ�صائر 

العملي،  الواقع  وفي  والخ�صوم.  لالأ�صول  منف�صلة  ب�صورة  المحا�صبية 

طتين  ُتح�صب قيمة مكا�صب وخ�صائر الحيازة لكل اأ�صل وخ�صم بين نق

زمنيتين هما بداية الفترة )اأو عند اقتناء الأ�صل اأو تحمل الخ�صم( ونهاية 

الفترة )اأو عند بيع الأ�صل اأو اإطفاء الخ�صم(.

م�صتحقة  الأخرى  والح�صابات  والودائع  القرو�ش  حالة  وفي   82-3

المقيَّدة في  المعامالت  المباعة بخ�صم، قد تختلف قيم  القب�ش/الدفع 

الح�صاب المالي عن القيم ال�صمية المقيَّدة في و�صع ال�صتثمار الدولي. 

الأخرى في ح�صاب  التغيرات  تقييم في  الفروق كتغيرات  قيد هذه  ويتم 

الأ�صول والخ�صوم المالية )راجع اأي�صا الفقرة 33-9(.

والخ�صوم  الأ�صول  حجم  في  الأخرى  التغيرات  قيد  ويتم   83-3

وعند  الم�صابهة.  لالأدوات  ال�صوق  لأ�صعار  المكافئة  بالأ�صعار  المالية 

تتناظر  ن  اأ ينبغي  ال�صمية،  بالقيم  مة  المقيَّ المالية  الأدوات  ب  ط �ص

والخ�صوم  الأ�صول  ح�صاب  في  الأخرى  التغيرات  في  المقيَّدة  القيمة 

عمليات  لكل  وبالن�صبة  بها.  ط �ص قبل  ال�صمية  قيمتها  مع  المالية 

اإعادة ت�صنيف الأ�صول والخ�صوم، ينبغي األ يكون هناك اأي فرق بين 

الأدوات الجديدة والأدوات القديمة.

وم المالية ول والخ�س يم مراكز الأ�س ي 3- تق

المراجع:

والمالية،  النقدية  الإح�ساءات  اإعداد  اإلى  المر�سد  الدولي،  النقد  �صندوق 

الفقرات من 2-42 اإلى 67-2.

IMF, Monetary and Financial Statistics Compilation 
Guide, paragraphs 2.42–2.67.

ينبغي ب�سفة عامة تقييم مراكز الأ�سول والخ�سوم المالية   84-3

اإبالغ  تاريخ  في  �سوقية  معامالت  عبر  اقتناوؤها  تم  قد  كان  لو  كما 

يتداول  المالية  الأ�صول  من  كبيرا  عددا  لأن  ونظرا  العمومية.  الميزانية 

الأ�صعار  با�صتخدام  تقييمها  الممكن  فمن  الأ�صواق،  في  ام  بانتظ

المالية مغلقة  الأ�صواق  فاإذا كانت  الأ�صواق مبا�صرة.  المعلنة من هذه 

ينبغي  التي  ال�صوقية  الأ�صعار  تكون  العمومية،  الميزانية  تاريخ  في 

ا�صتخدامها في التقييم هي الأ�صعار التي كانت �صائدة في اأقرب تاريخ 

�صابق عندما كانت الأ�صواق مفتوحة. وتكون ل�صندات الدين قيمة �صوقية 

المفيد  من  يكون  قد  الأغرا�ش،  ولبع�ش  ا�صمية،  قيمة  وكذلك  جارية 

وجود بيانات تكميلية حول القيم ال�صمية لمراكز �صندات الدين )راجع 

الفقرة 3-88 لتعريف القيمة ال�صمية(.

الأ�صول  لتقييم  ال�صوق  اأ�صعار  ا�صتخدام مكافئات  ويتعين   85-3

والخ�صوم المالية غير المتداولة في الأ�صواق المالية اأو المتداولة على فترات 

متباعدة فح�صب. ومن ال�صروري بالن�صبة لهذه الأ�صول والخ�صوم تقدير 

اإمكانية  ب�صرط  ال�صوق،  لأ�صعار  مقاربة  الواقع  في  تعتبر  عادلة  قيم 

ا�صتخدام �صعر خ�صم منا�صب.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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ا�صتخدام  ويتاأثر  ال�صمية.  بالقيمة  القرو�ش  مراكز  وُتقيَّد   86-3

القيم ال�صمية جزئيا ب�صبب العتبارات العملية ب�صاأن توافر البيانات 

والحاجة اإلى الحفاظ على التماثل بين المدين والدائن. واإ�صافة اإلى ذلك، 

فنظرا لأن القرو�ش لي�ش مق�صودا اأن تكون مو�صع تفاو�ش، دون وجود 

اإلى  ذاتية  عملية  ال�صوقي  ال�صعر  تقدير  يكون  اأن  يمكن  طة،  ن�ص �صوق 

حد ما. وتعد القيمة ال�صمية مفيدة اأي�صا لأنها تبيِّن الخ�صم القانوني 

ويمكن في  الأ�صول.  الدائن ل�صترداد  �صلوك  البداية في  طة  ونق الفعلي 

بالقيمة  اأو  الغالب،  وهو  بخ�صم،  القرو�ش  تداول  اأي�صا  الحالت  بع�ش 

القيمة  ن  اأ عليه  المتعارف  ومن  تقديرها.  اأمكن  اأو  توافرت  اإذا  العادلة 

المالي، ل �صيما عندما تكون  ال�صمية توفر روؤية غير مكتملة للمركز 

القرو�ش متعثرة. ومن ثم ينبغي اإدراج المعلومات حول القيمة ال�صمية 

 50-7 الفقرة  )راجع  تكميلي  بند  اأو  للتذكرة  كبند  المتعثرة  للقرو�ش 

لالطالع على معايير تعديل التبويب(. اأما القرو�ش التي اأ�صبحت قابلة 

)راجع  الدين  �صندات  فئة  ها تحت  الواقع فينبغي ت�صنيف للتداول بحكم 

الفقرة 5-45 لالطالع على معايير تعديل التبويب(.

م�صتحقة  والح�صابات  الودائع  حول  المراكز  قيد  اأي�صا  ويتم   87-3

الم�صاكل  نف�ش  المراكز  هذه  عن  وتن�صاأ  ال�صمية.  بالقيمة  القب�ش/الدفع 

القرو�ش.  عن  تن�صاأ  التي  العادلة  والقيمة  ال�صمية  بالقيمة  المتعلقة 

قيد  الأخرى  الودائع  تلقي  و�صركات  البنوك  ودائع  قيد  اأي�صا  وينبغي 

هذه  كانت  اإذا  ولكن  بها.  ط �ص يتم  اأن  اإلى  ال�صمية  بقيمتها  الت�صفية 

تكميلي.  كبند  منف�صلة  ب�صورة  تبيَّن  ن  اأ ينبغي  كبيرة،  الودائع 

متراجعة  الودائع  من  اأخرى  حالت  اأي  على  المعالجة  نف�ش  بق  وتنط

القيمة )اأي حيثما ل تكون �صركة الإيداع الأخرى المعنية قيد الت�صفية 

واإنما في حالة اإع�صار(.

وينبغي تمييز القيم ال�صوقية والقيم العادلة والقيم ال�صمية   88-3

الك القرو�ش والقيم ال�صمية والقيم الدفترية  عن مفاهيم مثل قيم ا�صته

والتكلفة التاريخية.

ف باأنها 
َّ
القيمة العادلة هي قيمة مكافئة ل�صعر ال�صوق. وتعر    ) )اأ

خ�صم  ت�صوية  اأو  اأ�صل  مبادلة  ها  مقابل يمكن  التي  القيمة 

في معاملة بين طرفين على علم بها وراغَبين في اإتمامها 

تقديرا  بالتالي  القيمة  هذه  وتمثل  ال�صوق.  �صعر  اأ�صا�ش  على 

البة  ط الم باع  قد  الدائن  كان  اإذا  عليه  الح�صول  يمكن  لما 

المالية.

المدين  على  القائم  المبلغ  اإلى  ال�سمية  القيمة  وت�صير  )ب( 

�صامال  القائم  الأ�صل  قيمة  من  ويتكون  للدائن،  والم�صتحق 

اأي فوائد م�صتحقة. وعلى هذا الأ�صا�ش تمثل القيمة ال�صمية 

زائدا  �صلف لحقة،  اأي  زائدا  اأ�صال،  المقدمة  المبالغ  مجموع 

ت�صمل  )والتي  �صداد  مدفوعات  اأي  ناق�صا  ت�صتحق،  فوائد  اأي 

القيمة  وتت�صمن   
4
الم�صتحقة(. الفوائد  ي  ط تغ مدفوعات  اأي 

المقوَّمة بعملة  الدين  اأدوات  المحلية لإحدى  ال�صمية بالعملة 

عن  النا�صئة  الخ�صائر  اأو  المكا�صب  حيازات  اأي�صا  اأجنبية 

تغيرات �صعر ال�صرف.

التي  التدريجي  الحذف  عملية  القر�ش  ا�ستهالك  قيمة  وتبيِّن  )ج( 

على  ت�صدد  منتظمة  مدفوعات  طة  بوا�ص الخ�صم  على  تجري 

الك القر�ش في تاريخ  فترة زمنية محددة. وتكون قيمة ا�صته

كل عملية دفع مجدولة هي نف�ش القيمة ال�صمية، ولكن يمكن 

اأن تختلف عنها في تواريخ اأخرى ل�صتمال القيمة ال�صمية 

على الفوائد التي ا�صتحقت ولم ُتدفع بعد. 

والقيمة ال�سمية هي المبلغ غير المخ�صوم الذي ينبغي دفعه  )د( 

با�صم  اأي�صا  وتعرف  ال�صتحقاق،  اأجل  عند  ال�صند  حائز  اإلى 

اأو  اأعلى  ال�صوقية  ال�صند  اأن تكون قيمة  النقدية. ويمكن  القيمة 

اأقل من قيمته ال�صمية قبل اأجل ال�صتحقاق، ح�صب الفائدة 

ومع  المت�صورة.  ال�صداد  عن  التخلف  ومخاطر  الدفع  م�صتحقة 

ال�صوقية  قيمتها  تقترب  ال�صتحقاق،  اأجل  من  ال�صندات  اقتراب 

اأ�صعار  اإذا كانت  المثال،  �صبيل  ال�صمية. وعلى  قيمتها  من 

الفائدة اأعلى من �صعر ق�صيمة ال�صند، يباع ال�صند بخ�صم )دون 

�صعر  من  اأقل  الفائدة  اأ�صعار  كانت  اإذا  اأما  ال�صمية(.  قيمته 

ق�صيمة ال�صند، يباع ال�صند بعالوة )اأعلى من قيمته ال�صمية(. 

القيمة  هي  التجارية  الأعمال  ح�صابات  في  الدفترية  والقيمة  )هـ( 

المقيدة في �صجالت الموؤ�ص�صة. وقد تكون للقيم الدفترية معان 

مختلفة نظرا لتاأثرها بتوقيت القتناء وعمليات ال�صتحواذ على 

التنظيمية  والقواعد  التقييم  اإعادة  عمليات  وتواتر  ال�صركات 

ال�صريبية وغيرها من القواعد التنظيمية. 

وقت  التكلفة  الحرفي،  بالمعنى  التاريخية،  التكلفة  وتعني   )و( 

والتي  تقييم  اإعادة  عمليات  اأي�صا  تعني  قد  ولكن  القتناء، 

تحدث بين الحين والآخر.

البيانات  في  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  تقييم  ي�صتند  وقد   89-3

تجارية  معايير  اإلى  الآخرون  المجيبون  اأو  الموؤ�ص�صات  ها  تبلغ التي 

ال�صوقية  الأ�صعار  تمثل  ل  اأخرى  محا�صبية  اأو  �صريبية  اأو  رقابية  اأو 

لالأ�صول والخ�صوم. وينبغي في مثل هذه الحالت تعديل البيانات لكي 

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية

ن  اأ الممكن  فمن  اق«  النط »محدود  بموؤ�صر  المربوطة  التي  الدين  لأدوات  بالن�صبة 
4

تت�صمن القيمة ال�صمية كذلك مكا�صب وخ�صائر الحيازة التي تن�صاأ عن التغيرات داخل 

الموؤ�صر )راجع الفقرة 11-61 )ب(( ولالطالع على مزيد من التفا�صيل حول القيمة 

ي: مر�سد لمعديها وم�ستخدميها«. ال�صمية، راجع »اإح�ساءات الدين الخارج
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تبين على اأقرب نحو ممكن القيمة ال�صوقية لالأ�صول والخ�صوم المالية 

اإل عندما يتم قيدها بالقيم ال�صمية )راجع الفقرتين 3-86 و87-3(.

وعند اإعالن اأ�صعار ال�صندات في الأ�صواق مع وجود فرق بين   90-3

ال�صعرين  بين  ى  ط الو�ص طة  النق ا�صتخدام  ينبغي  وال�صراء،  البيع  �صعري 

الم�صتري  ها  يدفع للمتعامل  الفرق خدمة �صمنية  ويمثل  الأداة.  لتقييم 

ينبغي  وبالمثل،  و123-10(.   122-10 الفقرتين  )راجع  والبائع 

الأجنبية  بالعملة  المقوَّمة  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  في  المراكز  قيد 

ى بين �صعري ال�صراء والبيع وقت انتهاء العمل  ط طة الو�ص با�صتخدام النق

في التاريخ المرجعي.

والخ�صوم  الأ�صول  مراكز  تقييم  في  محددة  حالت  وتن�صاأ   91-3

اأو تفر�ش م�صكالت،  ال�صوق  اأ�صعار  المالية، وخ�صو�صا عندما ل تتوافر 

يعنى بمناق�صتها الف�صل ال�صابع وعنوانه و�صع ال�صتثمار الدولي.

لة م 4- وحدة الح�ساب وتحويل الع

اأ- وحدة الح�صاب

قيم  وكذلك  والمالية  المالية  غير  المعامالت  قيم  تكون  قد   92-3

مراكز الأ�صول والخ�صوم المالية معبرا عنها مبدئيا بعدد من العمالت 

تحويل  وي�صترط  الخا�صة.  ال�صحب  حقوق  مثل  للقيمة  اأخرى  معايير  اأو 

هذه القيم اإلى وحدة ح�صاب مرجعية حتى يت�صنى بناء ح�صابات مت�صقة 

هة التحليلية.  وذات معنى من الوج

وكذلك  المحلية  بالعملة  الدولية  الح�صابات  اإعداد  ويمكن   93-3

بالعملة  البيانات  هذه  اإعداد  اإلى  �صرورة  فهناك  اأخرى.  عملة  باأي 

المحلية ذلك اأن عدة بيانات اقت�صادية كلية وجزئية اأخرى يتم اإعدادها 

كعملة  م�صتخدمة  اأجنبية  عملة  هناك  كانت  اإذا  اإل  المحلية،  بالعملة 

نظم  عدة  من  بيانات  القت�صادي  التحليل  ي�صتخدم  ما  وغالبا  قانونية. 

اإلى  النقي�ش، قد تكون هناك حاجة  اقت�صادية كلية. وعلى  اإح�صائية 

ال�صيولة  لإدارة  اأجنبية(  )عملة  ما  دولية  بوحدة ح�صاب  البيانات  اإعداد 

الدولية ومعالجة ق�صايا خا�صة تتعلق بارتفاع معدلت الت�صخم وحدوث 

تقلبات كبيرة في �صعر ال�صرف وتعدد اأ�صعار ال�صرف. واإ�صافة اإلى ذلك، 

توجد �صرورة اإلى وجود وحدة ح�صاب معيارية اأو دولية لل�صماح باإعداد 

مقارنات  اإجراء  يل  ه وت�ص اإقليمي  اأو  عالمي  اأ�صا�ش  على  المجمالت 

دولية.

ح�صاب  وحدة  اإلى  حاجة  فهناك  الدولي،  المنظور  من  اأما   94-3

العالمي.  الم�صتوى  على  البيانات  وتحليل  عر�ش  اأجل  من  معيارية 

ال�صتقرار،  بخا�صية  متمتعة  الح�صاب  وحدة  تكون  اأن  الم�صتح�صن  ومن 

الوحدة  بتلك  عنها  يعبَّر  التي  الدولية  المعامالت  قيم  تتاأثر  األ  بمعنى 

تتم  التي  الح�صاب(  وحدة  )عن  العمالت  قيم  في  بالتغيرات  كبيرا  تاأثرا 

بالمعنى  م�صتقرة  ح�صاب  بوحدة  العمل  ن  اأ غير  المعامالت.  هذه  بها 

المعبر عنها  المعامالت  اأن تعك�ش  الوارد هنا لن يمنع بال�صرورة من 

بهذه الوحدات تغيرات �صعريه ناتجة عن اأ�صباب اأخرى، اأي اأن �صل�صلة 

تكون  لن  م�صتقرة  ح�صاب  وحدة  ي�صمى  بما  عنها  المعبر  البيانات 

على  ثابتة.  واأ�صعار  اأحجام  اإلى  الم�صتندة  البيانات  ل�صال�صل  معادلة 

اق وا�صع  اأن وجود وحدة ح�صاب معيارية يكون معترفا بها على نط

وتكون لها خا�صية ال�صتقرار التام هي بب�صاطة فكرة مثالية نظرية ل 

وجود لها على اأر�ش الواقع.

لة الأجنبية ية مقابل العم لة المحل ب- العم

يتم في القت�صاد الواحد تمييز العملة المحلية عن العملة   95-3

الأجنبية. فالعملة المحلية هي العملة التي تكون لها قوة اإبراء قانونية 

طة النقدية لقت�ساد  طة النقدية لذلك القت�ساد؛ اأي اإما ال�سل وت�سدرها ال�سل

اإليها  ينتمي  التي  الم�ستركة  العملة  قة  لمنط النقدية  طة  ال�سل اأو  منفرد، 

القت�ساد المعني اإذا كان ع�سوا في اأحد اتحادات العملة. واأي عملة 

خالف ذلك تكون عملة اأجنبية.

التي  القانونية  العملة  كانت  فاإذا  التعريف،  هذا  وح�صب   96-3

طة النقدية لقت�صاد اآخر – مثل  ي�صتخدمها اقت�صاد ما �صادرة عن ال�صل

اإليها،  هو  ينتمي  ل  م�صتركة  عملة  قة  لمنط اأو   – الأمريكية  الدولرات 

المعامالت  كانت  ولو  حتى  اأجنبية  كعملة  ها  ي�صنف ن  اأ له  فينبغي 

محمله  على  »عملة«  لح  ط م�ص فهم  وينبغي  بها.  ت�صوى  المحلية 

البنكنوت  اأوراق  على  فقط  ت�صتمل  ل  العملة  ن  اأ )بمعنى  الوا�صع، 

والعمالت المعدنية واإنما على كل و�صائل الدفع التي ت�صدرها الموؤ�ص�صات 

الذهب غير  المعني(. وتعاَمل ح�صابات  الإقليم القت�صادي  المالية في 

النفي�صة  للمعادن  الأخرى  المخ�ص�صة  غير  والح�صابات  المخ�ص�صة 

البة في ت�صليم الذهب اأو هذه المعادن النفي�صة  ط ي حق الم ط والتي تع

باعتبارها مقوَّمة بعملة اأجنبية. اأما معالجة الح�صابات غير المخ�ص�صة 

الحالت  هذه  تن�صاأ  متى  تقريرها  ف�صيتعين  الأخرى  الأولية  ال�صلع  في 

م�صتقبال.

جميع  في  اأجنبية  عملة  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  وتعتبر   97-3

الحالت ولكل القت�صادات، بما في ذلك القت�صادات التي ت�صدر العمالت 

في �صلة حقوق ال�صحب الخا�صة. اأما وحدات العملة الأخرى التي ت�صدرها 

ها عمالت اأجنبية اإل اإذا كان اإ�صدارها في  اأي منظمة دولية فتعتبر كل

�صياق اتحاد عملة )راجع الفقرة 95-3(.

وية لة الت�ص ويم وعم لة التق ج- عم

فعملة  الت�صوية.  وعملة  التقويم  عملة  بين  التمييز  ينبغي   98-3

النحو  على  والمراكز  التدفقات  قيمة  بها  تثبَّت  التي  العملة  هي  التقويم 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الأ�صا�ش  الأطراف. وتتحدد على هذا  بين  التعاقد  المن�صو�ش عليه في 

ها اإذا اقت�صى  جميع التدفقات النقدية با�صتخدام عملة التقويم، وتحويل

اأخرى لغر�ش ت�صوية  اأي وحدة ح�صاب  اإلى  اأو  المحلية  العملة  اإلى  الأمر 

مة لتمييز قيم المعامالت  اأو اإعداد الح�صابات. وتعتبر عملة التقويم مه

ومكا�صب وخ�صائر الحيازة.

تمت  فاإذا  التقويم.  عملة  عن  الت�صوية  عملة  تختلف  وقد   99-3

بب�صاطة حدوث  ذلك  فمعنى  التقويم  عملة  تختلف عن  بعملة  الت�صوية 

عملية تحويل في كل مرة تحدث فيها الت�صوية. وتعتبر عملية الت�صوية 

مة بالن�صبة لل�صيولة الدولية وقيا�ش قنوات ال�صحب المحتملة من النقد  مه

الأجنبي، وكذلك لتحديد الأ�صول الحتياطية )راجع الفترة 64-6(.

هم �صناديق ال�صتثمار  هم واأ�ص 3-100  والعملة التي تقوَّم بها الأ�ص

الإ�صدار.  هة  ج فيه  تقيم  الذي  لالقت�صاد  المحلية  العملة  عموما  هي 

هم ت�صدر بعملة اأخرى غير المحلية فتكون تلك العملة  فاإذا كانت الأ�ص

هي عملية التقويم.

ال�صتحقاق  تاريخ  في  قيمتها  ُتربط  التي  الدين  اأدوات  ن  اإ  101-3

اإحدى  بموؤ�صر  الق�صائم(  )مثل  بها  الخا�صة  الدورية  المدفوعات  وجميع 

كانت  لو  كما  الدولية  الح�صابات  في  وتعاَمل  ت�صنَّف  الأجنبية  العمالت 

مقوَّمة بهذه العملة الأجنبية.

عملة.  من  باأكثر  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  بع�ش  وُتقوَّم   102-3

ينبغي  محددة،  بعملة  مربوطة  الدفع  م�صتحقة  المبالغ  كانت  اإذا  ولكن 

الأخرى  الحالت  في  اأما  العملة.  تلك  اإلى  الخ�صوم  عزو  الحالة  هذه  في 

فيحبَّذ اأن يقوم معدو البيانات بتفكيك الأدوات متعددة العمالت ح�صب 

ل مكونات هذه الأدوات. العمالت التي ت�صكِّ

3-103 ول يكون تحديد عملة التقويم وا�صحا في جميع الأحوال 

اأجنبية  عمالت  بيع  اأو  ب�صراء  الخا�صة  المالية  الم�صتقات  عقود  في 

عملة  تحديد  في  الحا�صم  العامل  ويكون  المحلية.  العملة  با�صتخدام 

التقويم في هذه العقود هو النك�صاف لحركات العملة. فاإذا كانت ت�صوية 

هذه  في  ينبغي  اأجنبية،  بعملة  مربوطة  المالية  الم�صتقات  عقود  اأحد 

الحالة ت�صنيف الم�صتق المالي باعتباره مقوَّما بالعملة الأجنبية حتى 

واإن كان ي�صترط اأن يتم الدفع بالعملة المحلية.

لة د- مبادئ تحويل العم

ل التدفقات المقوَّمة بعملة اأجنبية اإلى قيمتها بالعملة  تحوَّ  104-3

ل المراكز بال�صعر  المحلية بال�صعر ال�صائد عند حدوث هذه التدفقات، وتحوَّ

ى  ط طة الو�ص ال�صائد في تاريخ الميزانية العمومية. وينبغي ا�صتخدام النق

)للمعامالت( وفي نهاية  المعاملة  ال�صراء والبيع وقت حدوث  بين �صعري 

اأو  للم�صتريات  وبالن�صبة   
5
للمراكز. المرجعي  التاريخ  في  العمل  يوم 

يختلف  فقد  اأجنبية،  بعملة  والمقوَّمة  بالئتمان  ذة  المنفَّ المبيعات 

ت�صدد  التي  النقدية  المدفوعات  قيمة  عن  المحلية  بالعملة  تقييمها 

الفترة  ال�صرف في  �صعر  ها نتيجة تغير  المحلية مقابل لحقا بالعملة 

الفا�صلة. فينبغي في مثل هذه الحالة تقييم كلتا المعاملتين باأ�صعار 

مكا�صب  اأي  قيد  وينبغي  الفعلية،  ها  حدوث تواريخ  وفي  الراهنة  ال�صوق 

اأو خ�صائر حيازة تنتج عن تغير �صعر ال�صرف في الفترة اأو الفترات التي 

تحدث فيها هذه المكا�صب اأو الخ�صائر. 

الفعلي  ال�صرف  �صعر  ا�صتخدام  المبداأ  حيث  من  وينبغي   105-3

يوؤدي  ما  وعادة  العملة.  لتحويل  معاملة  كل  على  بيق  للتط القابل 

ا�صتخدام �صعر �صرف متو�صط يومي للمعامالت اليومية اإلى توفير �صعر 

ا�صتخدام  ينبغي  اليومية  الأ�صعار  بيق  ط ت تعذر  فاإذا  جيد.  تقريبي 

متو�صط الأ�صعار للفترة الأق�صر. ونظرا لأن بع�ش المعامالت تحدث على 

اأ�صا�ش م�صتمر، مثل ا�صتحقاق الفائدة على مدار فترة زمنية، فينبغي في 

مثل هذه التدفقات ا�صتخدام متو�صط �صعر ال�صرف للفترة التي يحدث فيها 

التدفق لتحويل العملة.

3-106 وُتح�صب المقايي�ش الم�صتقة )راجع الق�صم حاء لالطالع على 

تعريف المقايي�ش الم�صتقة( المرتبطة بفترة ما بطرح اأحد اأنواع التدفقات 

من نوع اآخر. ومن ثم ل ينبغي من حيث المبداأ تحويل المقايي�ش الم�صتقة 

مبا�صرا  تحويال  مثال(  المحلية  )العملة  ما  بعملة  المقوَّمة  للتدفقات 

التدفقات  تحويل  ينبغي  فاأول،  مثال(.  اأجنبية  )عملة  اأخرى  عملة  اإلى 

ويمكن  الأجنبية.  العملة  اإلى  المحلية  العملة  من  ها  ذات الأ�صا�صية 

التدفقات  من  الأجنبية  بالعملة  الم�صتقة  المقايي�ش  ح�صاب  ذلك  بعد 

الم�صتق،  المقيا�ش  يختلف  وقد  الأجنبية.  بالعملة  المقوَّمة  ال�صلة  ذات 

الم�صتق  المقيا�ش  ما عن  بعملة  المقوَّم  الجاري،  الح�صاب  مثل ر�صيد 

الختالفات  وتحدث  عك�صية.  اإ�صارة  يحمل  قد  بل  اأخرى  بعملة  المقوَّم 

في المقيا�ش الم�صتق المقوَّم بعمالت مختلفة لأ�صباب ل تقت�صر على 

تغيرات اأ�صعار ال�صرف بل اأي�صا لختالف توقيت التدفقات الأ�صا�صية. 

�صعران  هناك  يكون  المتعدد،  ال�صرف  �صعر  ام  نظ وح�صب   107-3

لل�صرف اأو اأكثر يمكن اأن ي�صريا على مختلف فئات المعامالت؛ ويكون 

ا�صتخدام اأ�صعار ال�صرف في �صالح بع�ش الفئات و�صد �صالح البع�ش 

الآخر. وتت�صمن هذه الأ�صعار عنا�صر م�صابهة لل�صرائب اأو الدعم. ونظرا 

يعبر  التي  المعامالت  وتنفيذ  قيم  على  توؤثر  المتعددة  الأ�صعار  لأن 

�صمنا  ت�صتحق  التي  الح�صيلة  �صافي  تح�صب  المحلية،  بالعملة  عنها 

ويمكن  �صمنية.  دعوم  اأو  ك�صرائب  المعامالت  لهذه  نتيجة  ات  ط لل�صل

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية

ى يمثل ر�صم الخدمة )راجع  ط طة الو�ص الفرق بين �صعر البيع اأو ال�صراء و�صعر النق
 5

الفقرتين 10-122 و123-10(.
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الفرق  ال�صمني لكل معاملة باعتباره  الدعم  اأو  ال�صريبة  ح�صاب قيمة 

بق  ط الم الفعلي  ال�سرف  ب�سعر  المحلية  بالعملة  المعاملة  قيمة  بين 

وقيمة المعاملة ب�سعر ال�سرف الموحد الذي يتم ح�صابه كمتو�صط مرجح 

لكل اأ�صعار ال�صرف الر�صمية الم�صتخدمة للمعامالت الخارجية. ولتحويل 

ال�صرف  �صعر  ام  نظ في  الخارجية  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  مراكز 

بق على الأ�صول اأو الخ�صوم  ط المتعدد، ي�صتخدم �صعر ال�صرف الفعلي الم

المحددة في بداية اأو نهاية الفترة المحا�صبية. 

3-108  ول يمكن تجاهل اأ�صعار ال�صوق الموازية )غير الر�صمية( اأو 

ام �صعر ال�صرف المتعدد ويمكن معالجتها  ال�صوق ال�صوداء في �صياق نظ

بطرق مختلفة. فعلى �صبيل المثال، اإذا كان هناك �صعر �صرف ر�صمي 

ما  التعامل مع كل منه الموازية، ينبغي  ال�صوق  واحد و�صعر �صرف في 

الموازية  الأ�صواق  في  المعامالت  تحويل  فينبغي  منف�صلة.  ب�صورة 

اأ�صعار  هناك  كانت  اإذا  اأما  فيها.  بق  ط الم ال�صرف  �صعر  با�صتخدام 

ر�صمية متعددة و�صعر مواز، فينبغي معالجة الأ�صعار الر�صمية وال�صعر 

�صعر  لتحديد  ح�صاب  اأي  في  منف�صلتين  �صوقين  باعتبارهما  الموازي 

ال�صوق  المنفذة ب�صعر  المعامالت  الموحد. وينبغي عادة تحويل  ال�صرف 

الموازية ب�صورة منف�صلة بذلك ال�صعر. غير اأنه في بع�ش الحالت يمكن 

ام �صعر ال�صرف  اعتبار اأ�صعار ال�صوق الموازنية متكاملة فعليا مع نظ

المعامالت  اأو كل  ات بمعظم  ط ال�صل الر�صمي. ويحدث ذلك عندما ت�صرح 

ال�صوق للتاأثير  طة في  اأو عندما تتدخل ب�صورة ن�ص الموازية  ال�صوق  في 

على �صعر ال�صرف الموازي. وفي هذه الحالة، ينبغي اأن يت�صمن ح�صاب 

�صعر ال�صرف الموحد كال من �صعر ال�صوق الر�صمي و�صعر ال�صوق الموازي. 

ات ت�صرح اإل بمعامالت محدودة من ال�صوق الموازية،  ط واإذا لم تكن ال�صل

ينبغي األ يدخل �صعر ال�صوق الموازي في ح�صاب �صعر ال�صرف الموحد.

يد يع والتر�س واو- التجم

الأ�صول  ومراكز  الأخرى  والتدفقات  المعامالت  ُتعرَ�ش    109  -3

عدة  في  ها  بتجميع الدولية  الح�صابات  في  الخارجية  المالية  والخ�صوم 

المعامالت  تق�صيم  ويهدف  التحليلية.  هة  الوج من  معنى  ذات  فئات 

اإلى و�صع مجمالت  المالية  الأ�صول والخ�صوم  الأخرى ومراكز  والتدفقات 

التي تختلف عنها في  البنود  بنود مت�صابهة وف�صل  يتم فيها تجميع 

اأن  ارتباطا وثيقا من حيث  بالت�صنيفات  المجمالت  ال�صمات. وترتبط 

هدف الت�صنيفات هو اإنتاج مجمالت يعتقد اأنها مفيدة للغاية. 

من  فئة  في  اأولية  لبنود  تجميعات  هي  المجمالت  وتعد   110-3

تعتبر  المثال،  �صبيل  فعلى  المراكز.  اأو  الأخرى  التدفقات  اأو  المعامالت 

كتعوي�صات  المبوبة  التدفقات  كل  مجموع  العاملين  تعوي�صات 

تجميع  عادة  يتم  المالية،  والخ�صوم  لالأ�صول  وبالن�صبة  العاملين. 

اع  بيانات المراكز اأو التدفقات عبر جميع الوحدات الموؤ�ص�صية داخل قط

بما  هرمي  ابع  بط التجميع  عملية  وتت�صم  رئي�صي.  اع  قط اأو  فرعي 

ن المجمالت في الم�صتوى الأعلى ُت�صتق ب�صكل مبا�صر بتجميع  يعني اأ

المجمالت في الم�صتوى الأدنى.

وقد يكون لدى فرادى الوحدات نف�س نوع المعاملة كقيد دائن   111-3

ن واحد – فعلى �سبيل المثال، قد تقوم هذه الوحدات بدفع  ومدين في اآ

اأو قب�س فائدة اأو تقوم باقتناء عملة اأجنبية وكذلك بيعها. وبالمثل، 

قد يكون لدى فرادى الوحدات نف�س نوع الأداة المالية كاأ�سول وكخ�سوم 

ا�صتحقاق في �صورة �صندات  المثال، قد يكون لديها  فعلي �صبيل   –
دين وكذلك خ�صم في �صورة �صندات دين.  

في  فيها   تعر�س  التي  التجميعات  اأو  المجمالت  وت�سمى   112-3

تقييم  في  على   ي�سريا  ن  الآخر  �سماتبع�س  مبا�سر  واحد�سكل  ن  اآ

الكاملة  قَيمها  لبيان  الأ�سا�سية  البنود  كل  المالية  الأ�سول  بع�س 

عمليات قيد على اأ�سا�س اإجمالي )على �صبيل المثال يتم تجميع كل 

القيود الدائنة للفائدة ب�صورة منف�صلة عن كل القيود المدينة للفائدة(. 

البنود  التي تتم فيها موازنة قيم بع�س  التجميعات  اأو  المجمالت  اأما 

فت�سمى  عك�سية،  اإ�سارة  تحمل  التي  البنود  نف�س  مقابل  الأ�سا�سية 

تر�صيد  يتم  المثال  �صبيل  )وعلى  �ساف  اأ�سا�س  على  قيد  عمليات 

عمليات اقتناء العملة الأجنبية مقابل مبيعات العملة الأجنبية(.

اأ�صا�ش اإجمالي في  ويتَّبع في الح�صابات الدولية القيد على   113-3

ال�صلع قيد المتاجرة، ُتعرَ�ش  الح�صابين الجاري والراأ�صمالي. ففي حالة 

كال  كان  واإن  اإجمالي،  اأ�صا�ش  على  ها  بيع واإعادة  ها  �صرائ عمليتا 

القيدين يعر�صان �صمن فئة �صادرات مع اقتران عملية ال�صراء باإ�صارة 

بق القيد  طة بتف�صيل اأكبر(. وينط �صالب )تتناول الفقرة 10-44 هذه النق

على اأ�صا�ش اإجمالي ب�صكل خا�ش على الدخل المتح�صل من ال�صتثمار 

العك�صي حين تملك موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر اأقل من 10% من القوة 

الفقرتان 6-39 و 40-6  المبا�صر )تت�صمن  الم�صتثمر  الت�صويتية في 

غير  الأ�صول  اقتناء  عمليات  تقيَّد  كذلك  العك�صي(.  لال�صتثمار  و�صفا 

ويتم  اإجمالي.  اأ�صا�ش  على  فيها  الت�صرف  وكذلك  المنتَجة  غير  المالية 

ب�صورة  الدفع  وم�صتحقة  القب�ش  م�صتحقة  الجارية  التحويالت  قيد  اأي�صا 

منف�صلة على اأ�صا�ش اإجمالي. وتقيد التدفقات على معامالت الأ�صول 

اإجمالي  اأ�صا�ش  على  الراأ�صمالية  والتحويالت  المنتَجة  غير  المالية  غير 

نظرا لأهميتها في �صياق التحليل عبر الحدود. وفي الوقت ذاته، ي�صمح 

القيد على اأ�صا�ش اإجمالي با�صتقاق �صافي التدفقات متى كانت هناك 

حاجة اإلى ذلك، �صريطة توافر م�صتوى كاف من التفا�صيل. 

تكون  فقد  المالية،  والخ�صوم  الأ�صول  تدفقات  حالة  وفي   114-3

والدائنة  المدينة  القيود  كل  )تجميع  مزدوجة  معان  »�صافي«  لكلمة 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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لأحد اأنواع الأ�صول المالية اأو اأحد اأنواع الخ�صوم وتر�صيد اأحد الأ�صول 

مقابل اأحد الخ�صوم(. ولتجنب اللتبا�ش، يعتمد هذا الدليل الأعراف التالية:

اأ�صا�ش  في حالة التدفقات، يق�صد دائما بعبارة »القيد على  )اأ( 

د فيها كل القيود المدينة لأ�صل  �صاف« المجمالت التي تر�صَّ

معين اأو خ�صم معين مقابل كل القيود الدائنة في نف�ش نوع 

اأو نف�ش نوع الخ�صم )على �صبيل المثال يتم تر�صيد  الأ�صل 

العملة  مبيعات  مقابل  الأجنبية  العملة  اقتناء  عمليات 

الأجنبية؛ ويتم تر�صيد اإ�صدار ال�صندات مقابل ا�صترداد ال�صندات(.

عند اقتران كلمة »�صافي« باإحدى فئات الأداة المالية )الأداة  )ب( 

عبارة  في  كما  المالية(،  الأداة  �صافي  اأو  ال�صافية  المالية 

اأحد  تر�صيد  ذلك  من  هم  يف المالية،«  الم�صتقات  »�صافي 

الأ�صول المالية مقابل نف�ش نوع الخ�صم. 

المقايي�ش  بع�ش  اأي�صا في عنوان  »�صافي«  كلمة  وت�صتخدم  )ج( 

و�صع  و«�صافي  الإقرا�ش/القترا�ش«  �صافي  مثل  الم�صتقة، 

ال�صتثمار الدولي.«

3-115  ويُتَّبع في الح�صابات الدولية مبداأ القيد على اأ�صا�ش �صاف 

والخ�صوم  الأ�صول  ح�صاب  في  الأخرى  والتغيرات  المالي  الح�صاب  في 

اآنفا،  م�صروح  هو  كما  �صاف،  اأ�صا�ش  على  القيد  ويعني  المالية. 

ناق�صا  )الزيادات  التغيرات  �صافي  تبيِّن  التي  التجميعات  اأو  المجمالت 

النخفا�صات( في اأ�صل مالي معين اأو فئة خ�صوم على نف�ش الجانب 

في الميزانية العمومية. ول ينبغي تر�صيد الأ�صول المالية )التغيرات في 

الأ�صول المالية( مقابل الخ�صوم )التغيرات في الخ�صوم( اإل في ظروف 

ها في الفقرة 118-3. معينة يرد �صرح

3-116   وُتقيَّد المعامالت والتدفقات الأخرى في الأ�صول والخ�صوم 

لعملياتر  ب  توافر  �صريطة  الماليةذلك،  �صافاة  اأ�صا�ش  المالية�صومى 

المالية  الأ�صول  في  �صافية  كتغيرات  لل�صلع  القت�صادية  الملكية 

بيق مبداأ القيد  ط وتغيرات �صافية في الخ�صوم على التوالي. وينبغي ت

على اأ�صا�ش �صاف على الم�صتوى الأدنى من ت�صنيف الأدوات المالية 

الموؤ�ص�صي  اع  ط والق الوظيفة  ح�صب  الت�صنيف  العتبار  في  الأخذ  مع 

بقت. وينبغي على وجه العموم  واأجل ال�صتحقاق والعملة، حيثما انط

بيق مبداأ القيد على اأ�صا�ش �صاف في حدود عن�صر معياري معين  ط ت

من الأ�صول اأو الخ�صوم. 

اأ�صا�ش  القيد على  بيق مبداأ  3-117  وب�صورة عامة، يو�صى بتط

�صاف على التدفقات في الأ�صول والخ�صوم المالية في الح�صابات الدولية 

هتي النظر التحليلية والعملية. ويعتبر �صافي اقتناء ال�صتحقاقات  من وج

من  اأهم  عموما  الخارجية  الخ�صوم  تحمل  و�صافي  الخارجية  المالية 

الناحية التحليلية من اإجمالي التدفقات. فقد يتعذر اإبالغ البيانات على 

كما  المالية.  الأدوات  ولبع�ش  الوحدات  فئات  لمختلف  اإجمالي  اأ�صا�ش 

المالية  الأ�صول والخ�صوم  ا�صتقاق معامالت في بع�ش  يتعين غالبا 

اإل  الإجمالية.  المعامالت  توافر  لعدم  العمومية  الميزانية  بيانات  من 

جوانب  تحليل  في  مالئما  عامال  تكون  قد  الإجمالية  التدفقات  ن  اأ

المالية(  الأوراق  معامالت  )مثل  المالية  الأ�صواق  اأو  المدفوعات  مراكز 

لالقت�صادات، ويمكن ا�صتخدام هذه البيانات في العرو�ش التكميلية عندما 

تكون مالئمة. وعلى �صبيل المثال، بالن�صبة لال�صتثمار المبا�صر يمكن 

هة  الوج من  مة  مه المال  راأ�ش  ح�ص�ش  انخفا�ش  اأو  زيادة  تكون  اأن 

التحليلية ويمكن بيانها ب�صورة منف�صلة في عرو�ش تكميلية. 

وقد يتعذر في بع�ش الحالت التمييز بو�صوح بين الأ�صول   118-3

والخ�صوم )كما في حالة الم�صتقات المالية في �صورة عقود اآجلة، والتي 

هذه  في  يتعذر  وقد  والعك�ش(.  خ�صوم  اإلى  اأ�صول  من  تتغير  اأن  يمكن 

بيق مبداأ القيد على اأ�صا�ش �صاف، نظرا لأنه ي�صترط عر�ش  ط الحالت ت

وبالن�صبة  الخ�صوم.  معامالت  عن  منف�صلة  ب�صورة  الأ�صول  معامالت 

لهذه الأدوات المالية، قد يتعين قيد �صافي معامالت الأ�صول والخ�صوم 

مجتمعة في الح�صابات الدولية. 

وُتقيَّد مراكز الأ�صول والخ�صوم المالية على اأ�صا�ش اإجمالي.   119-3

وينبغي عر�ش مراكز نف�ش نوع الأداة المالية المحتفظ بها كاأ�صل مالي 

الأ�صول في  اإجمالي، بحيث تقيَّد  اأ�صا�ش  اآن واحد على  وكخ�صم في 

ُتعر�ش  المثال،  �صبيل  وعلى  خ�صوم.  فئة  في  والخ�صوم  اأ�صول  فئة 

�صندات الدين ق�صير الأجل المحتفظ بها كاأ�صول ب�صورة منف�صلة عن 

الم�صتقات  و�صف  على  ولالطالع  الأجل.  ق�صير  الدين  �صندات  خ�صوم 

المالية، راجع اأي�صا الفقرة 60-6.

الخا�صة  الإح�صاءات  لعر�ش  اأ�صلوب  هو  البيانات  وتوحيد   120-3

لأن  ونظرا  واحدة.  وحدة  ت�صكل  كانت  لو  كما  الوحدات  من  بمجموعة 

الح�صابات الدولية تت�صمن معامالت بين مقيمين وغير مقيمين واأ�صول 

وخ�صوم مالية خارجية، بما في ذلك التدفقات الأخرى المرتبطة بها، 

ل يعتبر توحيد البيانات اإجراء مالئما للح�صابات الدولية لقت�صاد ما.

العملة  اتحادات  لأحد  الدولية  الح�صابات  اإعداد  ويمكن   121-3

بحذف  اآخر  اإقليمي  ترتيب  اأي  اأو  القت�صادية  التحادات  اأحد  اأو 

بين  تقوم  التي  والخ�صوم  الأ�صول  بين  والعالقات  المعامالت  جميع  

قة. وبعبارة اأخرى، تقرن في الح�صابات  القت�صادات الأع�صاء في المنط

لقت�صاد  المقيدة  المعاملة  ذات  مع  القت�صادات  اأحد  معاملة  الدولية 

امتلكت  اإذا  المثال،  �صبيل  المعاملتان معا. فعلى  اآخر وتحذف  ع�صو 

اإحدى وحدات القت�صاد �صندا اأ�صدرته وحدة في اقت�صاد ع�صو اآخر، فاإنه 

با�صتبعاد  كاأ�صول وخ�صوم  بها  المحتفظ  ال�صندات  اأر�صدة  اإبالغ  يتم 

ذاته،  الوقت  وفي  الع�صوين.  القت�صادين  وحدتي  بين  المتوافقة  المراكز 

والموحدة  الدفع  م�صتحقة  والفوائد  القب�ش  م�صتحقة  الفوائد  من  ت�صتبعد 

اأو اتحاد العملة الفائدة م�صتحقة الدفع  على م�صتوى التحاد الإقليمي 

الدائن  القت�صاد  المقيمين في  اإلى  المدين  القت�صاد  المقيمين في  من 

ب اأي�صا مبيعات  ط في التحاد الإقليمي اأو اتحاد العملة. وبالمثل، ت�ص

ها. )لالطالع  ال�صلع والخدمات بين القت�صادات التي يجري توحيد بيانات

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية
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على مزيد من المعلومات راجع الملحق 3 بعنوان “الترتيبات الإقليمية: 

اتحادات العملة والتحادات القت�صادية والبيانات الإقليمية الأخرى.(

تماثل الإبالغ زاي- 

ما  مه المقابلين  الطرفين  جانب  من  الإبالغ  تماثل  يعتبر   122-3

ال�صتفادة  وتحقيق  المقارنات  اإجراء  واإمكانية  الت�صاق  ل�صمان 

ورد  الذي  الرباعي  القيد  ام  نظ ويقدم  الدولية.  الح�صابات  من  التحليلية 

المبادئ  توفر  كما  الإبالغ.  تماثل  اأ�صا�ش   29-3 الفقرة  في  نقا�صه 

القيد  المعنية بالتعاريف والت�صنيفات ووقت  المقبولة دوليا  ية  التوجيه

المفاهيمي  لالت�صاق  اأ�صا�صا  الرباعي  القيد  ام  ونظ التقييم،  ومبادئ 

اأو مركز  اأو القت�صادين الم�صاركين في معاملة  طرفين  لعملية الإبالغ لل

والمبادئ  ية  التوجيه المبادئ  لهذه  ال�صليم  بيق  التط ويمثل  ما.  مالي 

اأهمية لإجراء مقارنات ثنائية واإعداد موازين عالمية ومجمالت  العامة 

الأدوات  كل  على  التماثل  قواعد  بق  تنط حين  وفي  وعالمية.  اإقليمية 

للمراكز  الوظيفية  الفئات  تامة على  بق ب�صورة  تنط فاإنها ل  المالية، 

هر المعامالت والمراكز في  ظ والمعامالت المالية. وعلى �صبيل المثال، َت

العالم  بقية  في  المقابلة  الأطراف  خ�صوم  في  الحتياطية  الأ�صول 

تحت فئات وظيفية اأخرى، وخ�صو�صا ا�صتثمارات الحافظة وا�صتثمارات 

اأخرى. 

والمراكز  التدفقات  بيانات  الدولية بتجميع  الح�صابات  3-123  وتعنى 

اإعداد  اأي�صا  ويمكن  ووطنية.  اعية  قط مجمالت  في  المنفردة  للوحدات 

قواعد  بيق  ط ت بدون  ولكن  ككل.  وللعالم  ما  قة  لمنط دولية  ح�صابات 

الم�صتحيل تقديم تف�صير �صليم  �صارمة لتحقيق الت�صاق �صيكون من 

البيانات  كانت  �صواء  لبات  المتط هذه  بق  وتنط المجمالت.  لمختلف 

كانت  اأو  يها،  ط تغ التي  الوحدات  ومراكز  التدفقات  توحيد  اإلى  هدف  ت

المجموع  هذا  داخل  للوحدات  فرعية  مجموعات  اأي  عر�ش  اإلى  هدف  ت

الكلي اأم ل. ولكن من الوا�صح ا�صتحالة توحيد البيانات ي�صتحيل بدون 

عند  الت�صاق  لبات  متط و�صوح  ويزداد  الأ�صا�صية،  البيانات  ات�صاق 

اعات.  ط تفكيك الق

والتي  الجزئي  الم�صتوى  على  المعدَّة  البيانات  ت�صتوفي  ول   124-3

لوبة  ط لبات الت�صاق الم ها اإعداد البيانات الدولية متط يتم على اأ�صا�ص

في  والت�صنيف  والتوقيت  التقييم  في  فروق  تقع  وقد  الدولية.  للح�صابات 

هر اأوجه عدم الت�صاق في التقييم  ظ عدد كبير من الحالت. وكثيرا ما ت

في معامالت المقاي�صة. وربما يكون الدائنون والمدينون قد ا�صتخدموا 

اأ�ص�صا مختلفة في تقييم بع�ش الأ�صول المالية، مثل القرو�ش المتعثرة. 

الزمنية  المناطق  بين  الفروق  ب�صبب  فقط  لي�ش  التوقيت  فروق  وقد تحدث 

ت�صورات  لختالف  اأي�صا  واإنما  ال�صيكات،  مقا�صة  نظم  في  والتاأخر 

الوحدات ب�صاأن توقيت تغيرات الملكية واإثبات الإيرادات والم�صروفات.

والدولي  الوطني  الم�صتويين  كبيرة على  اإنجازات  وقد تحققت   125-3

اأخذت  لذلك،  ونتيجة  التجارية.  الأعمال  محا�صبة  معايير  توحيد  لزيادة 

الت�صاربات بين فرادى الح�صابات الجزئية تنخف�ش في اأغلب الحالت. 

هة نحو فرادى الح�صابات،  ولكن نظرا لأن محا�صبة الأعمال التجارية موج

وتو�صي  الوحدات.  بين  فيما  الت�صاق  بال�صرورة  ت�صمن  ل  فاإنها 

ب�صورة  القرو�ش  معالجة  ب�صرورة  التجارية  الأعمال  محا�صبة  معايير 

بيق  ط ت يمكن  ول  مدين.  قيد  اأو  دائن  كقيد  ورها  ه ظ ح�صب  مختلفة 

الأفقي دون  المزدوج  القيد  ام محا�صبي يقوم على  المنهج في نظ هذا 

ثانيا  م�صدرا  والرقابية  ال�صريبية  التنظيمات  وتعد  بات�صاقه.  الإخالل 

لمواءمة الممار�صات المحا�صبية. ولكن بقدر ما تفرق هذه القواعد بين 

بين  لالختالفات  اأي�صا  �صببا  تكون  فقد  المحددة،  القت�صاد  اأق�صام 

الح�صابات الجزئية. 

قايي�س الم�ستقة الم حاء- 

اأخرى،  تدفقات  اأو  معامالت  لي�صت  الم�صتقة  المقايي�ش  ن  اإ  126-3

اأكثر من مجمل  اأو  اقت�صادية تح�صب بطرح مجمل  افترا�صات  واإنما هي 

قيم  تلخ�ش  مة  مه تحليلية  اأدوات  وهي  اأخرى.  مجمالت  مجموعة  اأو 

تدفقات اأو اأر�صدة مختارة تم قيد كل منها ب�صورة منفردة في الح�صابات 

الدولية.  

عن  بمعزل  الم�صتق  المقيا�ش  على  الح�صول  يمكن  ول    127-3

القواعد  بيق  ط ت يبين  فاإنه  م�صتقا،  قيدا  لكونه  فنظرا  الأخرى؛  القيود 

وتعد  ا�صتقاقه منها.  تم  التي  المحددة  القيود  العامة على  المحا�صبية 

الح�صول  يتم  اإذ  بالأ�صا�ش،  موازنة  بنود  الم�صتقة  المقايي�ش  بع�ش 

من  الح�صاب  جانبي  اأحد  على  للقيود  الكلية  القيمة  بطرح  عليها 

القيمة الكلية على الجانب الآخر )فو�صع ال�صتثمار الدولي مثال ي�صاوي 

مجموع الأ�صول المالية الخارجية ناق�صا مجموع الخ�صوم الخارجية(.

المعلومات  من  كبير  قدرا  الم�صتقة  المقايي�ش  وتت�صمن   128-3

يكون  مها  فه اأن  اإل  الدولية.  الح�صابات  في  القيود  اأهم  بع�ش  وت�صمل 

اإذا تم تناولها مقترنة بالمجمالت التي  اأكبر  ها التحليلية  اأف�صل وفائدت

تم ا�صتقاقها منها.

الم�صتقة كموازين في  مة  المه المقايي�ش  وفيما يلي بع�ش   129-3

الح�صابات الدولية:

• ميزان التجارة في ال�صلع؛	

• ميزان التجارة في الخدمات؛	

• ميزان ال�صلع والخدمات؛	

• ميزان ال�صلع والخدمات والدخل الأولي؛	

ميزان الح�صاب الجاري؛   –

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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• �صافي الإقرا�ش/�صافي القترا�ش	

– من الح�صاب الجاري والح�صاب الراأ�صمالي؛
المالي الح�صاب  – من 

• التغيرات في �صافي و�صع ال�صتثمار الدولي النا�صئة عن النفقات 	

الحجم  في  الأخرى  التغيرات  من  ولكل  المجمل،  )في  الأخرى 

وتغيرات اأ�صعار ال�صرف وتغيرات الأ�صعار الأخرى(؛

• �صافي و�صع ال�صتثمار الدولي.	

ول تمثل هذه المقايي�ش قائمة �صاملة، بل يمكن ا�صتقاق موازين اأخرى 

اأهمية  هناك  تكون  قد  المثال  �صبيل  وعلى  للتحليل.  الحاجة  ح�صب 

اأو  المبا�صر  ال�صتثمار  �صافي  مثل  المالي،  الح�صاب  عنا�صر  لموازين 

�صافي ا�صتثمارات الحافظة.

الف�صل 3 ♦ المبادئ المحا�صبية
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الف�صل

4

االإقليم االقت�صادي والوحدات 

والقطاعات الموؤ�ص�صية 

واالإقامة

األف-  مقدمة

المرجع:

اعات  ط ام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الرابع: الوحدات والق نظ

الموؤ�ص�صية

2008 SNA, Chapter 4, Institutional Units and Sectors.

الإح�صائية  الوحدات  تمييز  كيفية  الف�صل  هذا  يتناول   1-4

الإقليم  تحديد  وكذا  الموؤ�ص�صية(،  اعات  ط الق لتبويب  )وفقا  وتق�صيمها 

اأكثر من غيره )وفقا  القت�صادي الذي يرتبط به كل كيان من الكيانات 

والوحدات  القت�صادي  الإقليم  تحديد  مبادئ  وتت�صق  الإقامة(.  لمبادئ 

ية  التوجيه المبادئ  جميع  في  والإقامة  الموؤ�ص�صية  اعات  ط والق

للإح�صاءات القت�صادية الكلية، ويحدد هذا الف�صل المبادئ العامة في 

الح�صابات  ب�صياق  ال�صلة  ذات  الق�صايا  بع�ض  جانب  اإلى  ال�صدد  هذا 

الدولية.

لع على تعريف  4-2 ومن خلل المبادئ الواردة في هذا الف�صل نط

الوحدات  من  يتاألف  فالقت�صاد  يته.  ط تغ اق  ونط الوطني  للقت�صاد 

وتتمتع  القت�صاد.  لهذا  القت�صادي  الإقليم  في  المقيمة  الموؤ�ص�صية 

ل  ه ي�ص وبالتالي  فقط،  واحد  اقت�صاد  مع  قوية  بروابط  الكيانات  معظم 

تحديد اإقامتها. لكن مع تزايد النفتاح القت�صادي على الم�صتوى الدولي، 

يتزايد عدد الوحدات الموؤ�ص�صية التي لديها روابط مع اأكثر من اقت�صاد.

يم االقت�صادي باء-  االإقل

لح الإقليم القت�صادي بمعناه الوا�صع  ط 4-3 يمكن اأن ي�صير م�ص

اإح�صاءات  اإعداد  يلزم  اخت�صا�ض   قة  منط اأو  جغرافية  قة  منط اأي  اإلى 

اأ�صا�ض  على  اقت�صادي معين  باإقليم  الكيانات  ارتباط  ويتحدد  عنها. 

ونتناول  الإقليم.  حكومة  لولية  والتبعية  المادي  كالوجود  جوانب  عدة 

هذه الق�صايا في الق�صم المعني بالإقامة في هذا الف�صل )راجع الفقرات 

من 4-113 اإلى 114-4(. 

هو  �صيوعا،  الأكثر  وم  ه للمف وفقا  القت�صادي،  والإقليم   4-4

واحدة.  لحكومة  الفعلية  القت�صادية  لل�صيطرة  الخا�صعة  قة  المنط

النقد  ل�صندوق  البيانات  واإبلغ  العالمية  الإح�صاءات  اإعداد  ولأغرا�ض 

الدولي، من المهم اأن تتوفر بيانات عن كافة المناطق الخا�صعة ل�صيطرة 

هذه  كانت  واإن  حتى  الخا�صة،  المناطق  ذلك  في  بما  معينة،  حكومة 

منف�صلة  ب�صورة  ها  عر�ص اأو  ا�صتبعادها  يتم  الخا�صة  المناطق 

للأغرا�ض الإح�صائية الخا�صة بهذه الحكومة. ويتناول الملحق 3 نوعا 

وقد  القت�صادي.  اأو  النقدي  التحاد  وهو  القت�صادية  الأقاليم  من  اآخر 

يكون الإقليم القت�صادي اأي�صا جزءا من اقت�صاد ما، اأو عدة مناطق، اأو 

اق ممكن لل�صيا�صات  العالم ككل. وتعك�ض الأقاليم القت�صادية اأي نط

اأو التحليلت القت�صادية الكلية.

4-5 وي�صمل الإقليم القت�صادي ما يلي:

الأرا�صي؛ )اأ( 

المجال الجوي؛ )ب( 

المياه الإقليمية، وت�صمل المناطق التي تماَر�ض عليها الولية  )ج( 

اأنواع الوقود اأو  فيما يتعلق بحقوق ال�صيد وحقوق ا�صتغلل 

المعادن؛

وفي الإقليم البحري، الجُزر التابعة للإقليم؛  )د( 

المناطق الإقليمية في العالم الخارجي، وهي اأرا�ض وا�صحة  )هـ( 

ات  الحدود )كال�صفارات، والقن�صليات، والقواعد الع�صكرية، والمحط

المعونة،  ووكالت  الهجرة،  اأو  ال�صتعلمات  ومكاتب  العلمية، 

ومكاتب تمثيل البنوك المركزية ذات الو�صع الدبلوما�صي( لها 

التي  الحكومات  وت�صتخدمها  اأخرى  اأقاليم  في  مادي  وجود 

اأو  ع�صكرية  اأو  دبلوما�صية  لأغرا�ض  ت�صتاأجرها  اأو  ها  تمتلك

علمية اأو لأغرا�ض اأخرى بموجب اتفاق ر�صمي مع حكومات 

ويمكن  ماديا.  وجودا  الأرا�صي  هذه  فيها  الكائنة  الأقاليم 

تقا�صم هذه الأرا�صي مع منظمات اأخرى، لكن ل بد من اإعفاء 

ُتعامل  حتى  المحلية  القوانين  من  كبير  حد  اإلى  العمليات 

تخ�صع  التي  الحكومة  عمليات  ن  اأ غير  اإقليمية.  قة  كمنط

باعتبارها  ُتعاَمل  ل  الم�صيف  القت�صاد  لقوانين  بالكامل 

القت�صاد  في  مقيمة  باعتبارها  بل  اإقليمية  مناطق 

الم�صيف. 

القانوني  الخت�صا�ض  هما  ُبعدان  القت�صادي  وللإقليم   6-4  

والموقع المادي، وبالتالي تعد ال�صركات المن�صاأة بموجب القانون جزءا 

والإقامة  القت�صادي  الإقليم  مفاهيم  و�صعت  وقد  القت�صاد.  هذا  من 
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ل�صمان اأن كل وحدة موؤ�ص�صية تكون مقيمة في اإقليم اقت�صادي واحد. 

القت�صادية  للإح�صاءات  اق  كنط القت�صادي  الإقليم  ا�صتخدام  ويعني 

من  جزءا  يعد  المنت�صبة  الموؤ�ص�صات  من  مجموعة  في  ع�صو  كل  ن  اأ

ويعني  الرئي�صي.  مقره  اقت�صاد  اإلى  يعزى  ول  فيه،  يقيم  الذي  القت�صاد 

من  قليل  عدد  في  يمكن،  اأنه  القت�صادي  الإقليم  بيانات  على  التركيز 

وحدات  اإلى  الإح�صائية،  للأغرا�ض  ما،  قانوني  كيان  تق�صيم  الحالت، 

م�صتقلة في اأقاليم مختلفة، وذلك ح�صبما يرد في الفقرات من 4-26 اإلى 

 .49-4

مات الدولية المنظ

4-7 يتكون الإقليم القت�صادي لأي منظمة دولية )ح�صب التعريف 

)مناطق(  قة  منط من   )107-4 اإلى   103-4 من  الفقرات  في  الوارد 

عن  عبارة  المناطق  وهذه  وليتها.  المنظمة  عليها  تمار�ض  اإقليمية 

ت�صتاأجرها  اأو  الدولية  المنظمة  ها  تمتلك الحدود  وا�صحة  مبان  اأو  اأرا�ض 

وت�صتخدمها بموجب اتفاق ر�صمي مع حكومة الإقليم، اأو الأقاليم، الذي 

قة )المناطق( المعنية وجودا ماديا. وتعد كل منظمة  توجد فيه المنط

تجريها  التي  العمليات  وتعتبر  اقت�صاديا،  اإقليما  ها  ذات في حد  دولية 

ها تابعة لهذا الإقليم القت�صادي.  المنظمة في جميع مواقع

المناطق الخا�صة

قة مادية اأو قانونية م�صتقلة  4-8 قد يكون لدى الحكومة اأحيانا منط

ما.  حد  اإلى  م�صتقلة،  قوانين  عليها  ت�صري  لكن  ها،  ل�صيطرت تخ�صع 

مالي  مركز  اأو  حرة  تجارة  قة  منط اإعفاء  يمكن  المثال،  �صبيل  فعلى 

اأخرى. ونظرا لأنه يتعين  اأو قوانين  خارجي من قوانين �صريبية معينة 

عنه،  وعامة  �صاملة  بيانات  على  والح�صول  ككل،  القت�صاد  درا�صة 

وتحقيق التوافق بين بياناته وبيانات ال�صركاء، ينبغي دائما اإدراج هذه 

المناطق الخا�صة �صمن الإح�صاءات القت�صادية لهذا القت�صاد. ورغم 

في  القت�صادية  طة  الأن�ص لجميع  الإجمالية  الأرقام  توفير  �صرورة 

منف�صلة  بيانات  اإعداد  الممكن  فمن  الدولية،  للأغرا�ض  القت�صاد 

قد  التي  الحالت  وفي  القت�صاد.  في  المختلفة  الجزئية  للمجموعات 

تلك  عن  تختلف  و�صيا�صات  قوانين  اإلى  ما  قة  منط فيها  تخ�صع 

بقة في باقي القت�صاد، ويتعذر تدفق الأ�صخا�ض وال�صلع والتمويل  ط الم

قة وباقي القت�صاد، فقد ترغب الحكومة في  بحرية كاملة بين هذه المنط

قة  للمنط اإجراء تحليل منف�صل  ت�صاعدها على  بيانات  الح�صول على 

ما. الخا�صة اأو لباقي القت�صاد اأو لكليه

يم االقت�صادي  يرات في االإقل التغ

اق الإقليم القت�صادي في ظل ظروف متعددة:  4-9 قد يتغير نط

اأخرى  اإلى  حكومة  من  جغرافية  قة  منط على  ال�صيطرة  انتقال   ) )اأ

اأو هيئة تحكيم دولية. ونظرا  اأو بقرار محكمة  باتفاق م�صترك 

لأن هذه المبادلت تتفق مع تعريف المعاملة، تقيد الأ�صول 

التي تنتقل ملكيتها من حكومة اإلى اأخرى كاقتناء اأرا�ض )في 

ال�صلع  ح�صاب  )في  ومبان  معدات  اأو  الراأ�صمالي(  الح�صاب 

ها(. واإذا جرت المبادلة  ن اأمكن ف�صل  على التوالي، اإ
1
والخدمات،

مقابل دفع مبلغ اأو انق�صاء خ�صم �صابق، ي�صجل قيد مقابل 

بالمبلغ المتفق عليه في الح�صاب المالي. واإذا لم يكن هناك 

راأ�صمالي.  تحويل  المقابل  القيد  يكون  الدفع،  م�صتحق  مبلغ 

قيدا  ي�صجل  المباني،  اأو  للأرا�صي  م�صترك  تبادل  جرى  واإذا 

في  الأرا�صي  ت�صجل  )حيث  اإجمالي  اأ�صا�ض  على  المبادلة 

الح�صاب الراأ�صمالي وت�صجل المباني تحت بند البناء في ح�صاب 

على  ت�صتمل  التي  الحالت  هذه  جانب  واإلى  والخدمات(.  ال�صلع 

اإقامة  اإقليم  تغيير  اإلى  الأقاليم  تبادل  يوؤدي  قد  الحكومتين، 

للتغيرات  بالن�صبة  الحال  هو  وكما  اأخرى.  موؤ�ص�صية  وحدات 

في  اأخرى  تغيرات  اإلى  يوؤدي  ذلك  فاإن  الإقامة،  في  الأخرى 

اأثر   23-9 اإلى   21-9 من  الفقرات  )تتناول  الأ�صول  حجم 

التغيرات في الإقامة(. 

قة معينة عن طريق ال�صتحواذ. ونظرا لأن هذا  )ب(  تغير و�صع منط

التعريف  )ح�صب  م�صترك  باتفاق  يكون  ل  الو�صع  في  التغير 

الحكومة  مالية  اإح�صاءات  دليل  من   5-3 الفقرة  في  الوارد 

وحدات  اأي  ن  اأ )غير  معاملة.  بمثابة  يعد  فل   ،)2001 لعام 

تغيرات  هدت  �ص قد  تكون  اأن  يمكن  اإقامتها  غيرت  موؤ�ص�صية 

اأخرى في الأ�صول والخ�صوم المالية، راجع الفقرات من 21-9 

اإلى 23-9(.

حكومة  لتكوين  اأكثر  اأو  اقت�صاديين  اإقليمين  اندماج  يعتبر  وقد  )ج(  

زوال  اأو  اآخر  لإقليم  اإقليم  ا�صتيعاب  بمثابة  واحدة  قومية 

اإلى ت�صجيل  اآخر. وتوؤدي هذه الترتيبات  اإقليم  اإقليمين واإن�صاء 

ا�صتبعاد  )اأي  الحجم  في  الأخرى  التغيرات  ح�صاب  في  قيود 

الخ�صوم الخارجية بين الإقليمين ال�صابقين المكونين للإقليم 

الجديد مع اإمكانية تعديل التبويب للقت�صادات التي لديها مراكز 

اأ�صول اأو خ�صوم مع اأي من الإقليمين(.

)د(  ول يعد تق�صيم اإقليم اقت�صادي واحد اإلى اإقليمين اأو اأكثر في 

مرتبطة  تدفقات  هناك  تكون  قد  اأنه  غير  معاملة.  ذاته  حد 

بهذا التق�صيم بين الأطراف، كالتعوي�ض مقابل تحمل خ�صوم 

للتعريفات  وفقا  وتبوَّب  المعاملت  �صروط  فيها  تتوفر  مثل، 

المعتادة. وُتجرى اأي�صا قيود في ح�صاب التغيرات الأخرى في 

القت�صاَدين  بين  خارجية  خ�صوم  ور  ه ظ نتيجة  الحجم 

المنف�صَلين.

اجلديدة  املباين  يف  الدولية  املعاملت  اإدراج   108-10 الفقرة  تتناول   
1

والقائمة يف اخلدمات.

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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لم�صاعدة  و�صفية  بيانات  توفر  ال�صروري  من  الحالت،  هذه  وفي 

الم�صتخدمين على فهم كيفية تاأثير التغيرات الإقليمية على البيانات.

المناطق الم�صتركة

اأو ال�صيادة الم�صتركة،  هناك حالت لمناطق تخ�صع للإدارة   10-4

قة خا�صعة لل�صيطرة القت�صادية الفعلية من جانب حكومتين  اأي منط

اأو ال�صيادة  لق على هذه المناطق مناطق الإدارة  اأن ُيط اأو اأكثر. ويمكن 

بق قوانين مختلفة عن  ط قة الم�صتركة عادة ما ت الم�صتركة. ونظرا لأن المنط

بقة في الأقاليم الأ�صا�صية لفرادى الحكومات، يمكن اعتبارها  ط تلك الم

ها اإقليما اقت�صاديا. لكن نظرا لأن عدد الموؤ�ص�صات في هذه  في حد ذات

في  الموؤ�ص�صات  تق�صيم  يف�صل  فقد  عادة،  قليل  يكون  المناطق 

منف�صلة  بيانات  ن�صر  من  بدل  الأ�صا�صية  الأقاليم  بين  فيما  قة  المنط

اأ�صا�ض  على  بالتنا�صب  التق�صيم  يتم  ن  اأ وينبغي  الم�صتركة.  قة  للمنط

عامل مهم وفقا للظروف القائمة، كموؤ�صر ت�صغيلي معين، اأو يتم وفقا 

بيق هذا  ط لح�ص�ض مت�صاوية لكل اإقليم من الأقاليم الأ�صا�صية. ويجب ت

الإر�صاد العام على نحو يتلءم مع الظروف القت�صادية القائمة. فعلى 

ات  ط ال�صل من  فقط  واحدة  طة  �صل اقت�صاد  قيام  عند  المثال،  �صبيل 

الن�صاط  بغالبية  ت�صتاأثر  التي  للموؤ�ص�صات  الفعلية  بالإدارة  ال�صيادية 

باعتبارها  الموؤ�ص�صات  قد يف�صل معاملة هذه  به كله،  اأو  القت�صادي 

الآخر كمتلق لح�صته في  هار القت�صاد  مقيمة في هذا القت�صاد، واإظ

دخل الملكية، وال�صرائب، وخلفه، وتجنب معظم ال�صعوبات التي تن�صاأ 

عند تق�صيم هذه الموؤ�ص�صات بالتنا�صب. وينبغي على معدِّي الإح�صاءات 

في كل اإقليم من الأقاليم الأ�صا�صية المعنية اأن يت�صاوروا فيما بينهم 

تداخل.  اأوجه  اأو  ثغرات  فيها  توجد  ل  مت�صقة  طرق  اعتماد  اأجل  من 

م�صاعدة  والم�صاورات،  الو�صفية  البيانات  خلل  من  اأي�صا،  ويمكنهم 

ات�صاق  �صمان  على  المناظرة  القت�صادات  في  الإح�صاءات  معدِّي 

البيانات الثنائية.

تعريف االقت�صاد

يتاألف اأي اقت�ساد من كافة الوحدات الموؤ�س�سية المقيمة في   11-4

هما  والإقامة  الموؤ�ص�صية  الوحدات  وما  ه ومف معين.  اقت�سادي  اإقليم 

مو�صوع الق�صمين )ج( و)هـ( من هذا الف�صل، على التوالي.

جيم- الوحدات

من  مختلفة  اأنواعا  التف�صيل  من  بمزيد  الق�صم  هذا  يتناول   12-4

الوحدات الموؤ�ص�صية. وقد ُتعر�ض بيانات الوحدات الموؤ�ص�صية ومجموعات 

الموؤ�ص�صات المحلية في الح�صابات الدولية. ويتناول باإيجاز اأي�صا الوحدات 

الإح�صائية الأخرى عدا الوحدات الموؤ�ص�صية والموؤ�ص�صات. 

ية  وؤ�ص�ص 1- مبادئ عامة عن الوحدات الم

المرجع:

اعات  ط ام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الرابع: الوحدات والق نظ

الموؤ�ص�صية

2008 SNA, Chapter 4, Institutional Units and Sectors.

4-13 الخ�سائ�ص الرئي�سية للوحدة الموؤ�س�سية هي:

(    يحق لها امتلك ال�صلع اأو الأ�صول لح�صابها الخا�ض، وهي لذلك  )اأ

قادرة على تبادل ملكية ال�صلع اأو الأ�صول في معاملت مع 

وحدات موؤ�ص�صية اأخرى؛

اقت�صادية  طة  اأن�ص وممار�صة  اقت�صادية  قرارات  اتخاذ  يع  ت�صتط )ب( 

ها م�صوؤولة وخا�صعة للم�صاءلة عنها مبا�صرة  تعتبر هي نف�ص

اأمام القانون؛

وتحمل  ها،  نف�ص عن  بالأ�صالة  خ�صوم  تحمل  يع  ت�صتط )ج( 

التزامات اأخرى اأو عقد ارتباطات م�صتقبلية، واإبرام عقود؛

اأن توجد للوحدة مجموعة كاملة من الح�صابات، بما في  اإما  )د( 

هة  ذلك ميزانية عمومية، اأو يكون من الممكن والمفيد، من وج

الح�صابات  من  كاملة  اإعداد مجموعة  وقانونية،  اقت�صادية  نظر 

اإذا لزم الأمر.

ومع ذلك، يعترف بالفروع والوحدات ال�صورية المقيمة كوحدات موؤ�ص�صية 

اأنها قد ل تفي  اإلى 4-44( رغم  )ح�صبما يرد في الفقرات من 26-4 

تماما بالمعايير )اأ(، و)ب(، و)ج(.

الحقيقي  العالم  في  الوحدات  من  رئي�صيان  نوعان  وهناك   14-4

ما موا�صفات الوحدات الموؤ�ص�صية، وهما: يمكن اأن تتوفر فيه

الأ�صر المعي�صية: الأ�صخا�ض اأو مجموعات الأ�صخا�ض؛   ) )اأ

غير  والموؤ�ص�صات  ال�صركات(،  اأ�صباه  ذلك  في  )بما  وال�صركات  )ب( 

اأو  الكياناتالقانونية  الحكومية:  والوحدات  للربح،  الهادفة 

بوجودها  المجتمع  اأو  القانون  يعترف  التي  الجتماعية 

من  عليها  ي�صيطر  اأو  ها  يملك عمن  م�صتقلة  ككيانات 

الأ�صخا�ض اأو الكيانات الأخرى.

اأ- ال�شركات

ال�صركات بالمعنى القانوني هي كيانات قانونية م�صتقلة، لذا   15-4

تتوفر فيها موا�صفات الوحدات الموؤ�ص�صية، با�صتثناء الحالة الواردة في 

بع�ض  فاإن  القانوني،  بالمعنى  ال�صركات  جانب  واإلى   .18-4 الفقرة 

العتراف  يمكن  قانونية  كيانات  ها  ذات حد  في  تعد  ل  التي  الترتيبات 

وال�صركات  التعاونية  الجمعيات  ذلك  في  بما  موؤ�ص�صية،  كوحدات  بها 

ال�صورية  والوحدات  م�صاهمة،  �صركات  ُتعد  ل  التي  الم�صوؤولية  محدودة 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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المقيمة، واأ�صباه ال�صركات الأخرى. فعلى �صبيل المثال، الفروع الكائنة 

في اقت�صادات منف�صلة عن مقارها الرئي�صية و�صركات الت�صامن ل تعد 

كيانات قانونية م�صتقلة، وبالتالي ل تفي بالمعايير )اأ(، و)ب(، و)ج( من 

حيث ال�صفة القانونية، لكن يمكن معاملتها ك�صركات لأنها تعمل بطرق 

مماثلة لها. 

اأ�شباه ال�شركات

كانت  لو  كما  تعمل  م�ساهمة  غير  �سركة  هي  ال�سركة  �سبه   16-4

ها )مالكيها(، وتعاَمل باعتبارها �صركة. وي�سمل  كيانا م�ستقال عن مالك

اأ�صباه  اأنواع  وترد  ال�صركات.  اأ�صباه  الدليل  هذا  في  »ال�سركات«  لح  ط م�س

الفروع،  ت�صمل  اأن  ويمكن   49-4 اإلى   26-4 من  الفقرات  في  ال�صركات 

الأرا�صي،  امتلك  حالة  في  ُتن�صاأ  التي  المقيمة  ال�صورية  والوحدات 

وم �صبه ال�صركة  ه وال�صناديق ال�صتئمانية، وغيرها. والمق�صد من وراء مف

هو ف�صل الموؤ�ص�صات غير الم�صاهمة التي تكون م�صتقلة بالقدر الكافي 

عن مالكيها، اأي التي تعمل كما لو كانت �صركات.

بيعي اأن تقوم �صركة الت�صامن  وعلى �صبيل المثال، من الط  17-4

التي ت�صم عددا كبيرا من ال�صركاء اأو �صركاء من اقت�صادات مختلفة بف�صل 

فيها  تتوفر  وبالتالي  مالكيها،  فرادى  عن  و�صوؤونها  ها  ح�صابات

موا�صفات �صبه ال�صركة. وقد تكون �صركة الت�صامن محدودة الم�صوؤولية اأو 

بها  للعتراف  اللزمة  المعايير  ها  ا�صتيفائ مدى  يحدد  ل  ذلك  لكن  ل، 

ك�صبه �صركة. واإلى جانب ال�صركات الخا�صة، يمكن اأن تن�صاأ اأ�صباه ال�صركات 

اع العام عندما تنتج الحكومات المخرجات ال�صوقية، وتتقا�صى  ط في الق

اأ�صعارا ذات دللة اقت�صادية، وتحتفظ بح�صابات خا�صة بها. وقد تكون 

�صبه ال�صركة في اأحد القت�صادات مملوكة لمقيمين في نف�ض القت�صاد، 

اأو لغير مقيمين، اأو لمزيج من الثنين. ول ت�صتوفي بع�ض ال�صركات غير 

عادة  ذلك  ويحدث  ال�صركة،  �صبه  في  توفرها  الواجب  ال�صروط  الم�صاهمة 

وعندما  واحدة،  معي�صية  اأ�صرة  من  لأفراد  مملوكة  ال�صركات  تكون  عندما 

طة ال�صركة غير منف�صلة عن ال�صوؤون الأخرى للأ�صرة المعي�صية.  تكون اأن�ص

)غير اأن معايير العتراف بالفروع الواردة في الفقرة 4-27 تعني اأن 

ال�صركات الكبرى العابرة للحدود ُيعترف بها دائما كاأ�صباه �صركات(.

مة ي ق ورية الم ال�شركات التابعة ال�ش

اإن�صاوؤها  يتم  �صركة  هي  المقيمة  ال�صورية  التابعة  ال�صركة   18-4

بغر�ض تجنب ال�صرائب، اأو لتقليل الخ�صوم في حالة الإفل�ض اإلى اأدنى 

حد ممكن، اأو للح�صول على مزايا فنية اأخرى بموجب قوانين ال�صرائب 

لح  ط ال�صارية في اقت�صاد معين. ونظرا لأن هذا الم�ص ال�صركات  اأو قوانين 

ام الح�سابات القومية لعام 2008 الذي  يُ�صتخدم في الف�صل الرابع من نظ

التابعة  ال�صركة  ن  فاإ الموؤ�ص�صية،  اعات  ط والق الوحدات  عنوان  يحمل 

تجميع  ويتم  الأم  �صركتها  اقت�صاد  نف�ض  في  ن�صاأ  ُتُ اأو  توؤ�ص�ض  ال�صورية 

ها معا باعتبارها وحدة موؤ�ص�صية واحدة. ول  ها مع بيانات مالك بيانات

لقا تجميع بيانات الكيان الذي يوؤ�ص�ض في اأحد القت�صادات مع  يتم مط

يتم  ول  واحدة.  موؤ�ص�صية  وحدة  باعتبارها  مقيم   غير  مالك  بيانات 

لأن  معا  المختلفة  القت�صادات  في  الكائنة  الكيانات  بيانات  تجميع 

وم القائل باأن  ه تجميع البيانات عبر الحدود من �صاأنه الإخلل بالمف

اأن  اإح�صاءات القت�صاد الكلي. ف�صل على  القت�صاد هو مركز اهتمام 

الكيان الذي يملكه مالكان، اأو اأكثر، يقيمان في اقت�صاَدين مختلفين ل 

يمكن تجميع بياناته مع بيانات مالكيه.

كاملة  ملكية  مملوكة  تابعة  �صركة  هي  الم�صاعدة  وال�صركة   19-4

ال�صركة  اإلى  الخدمات  الإنتاجية في توريد  طتها  اأن�ص الأم وتنح�صر  لل�صركة 

و�صاأن  الأم.  ال�صركة  نف�ض  ها  تملك اأخرى  منت�صبة  �صركات  اإلى  اأو  الأم 

موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر الأخرى، تعد ال�صركة الم�صاعدة في اقت�صاد 

اآخر غير اقت�صاد مالكيها كيانا م�صتقل عن مالكيها، رغم اأنها لي�صت 

كذلك من الناحية العملية. ومن اأمثلة الخدمات الم�صاعدة التي تقوم بها 

والم�صتريات،  النقل،  خدمات  الخارج  في  التابعة  ال�صركات  اأحيانا 

التجارية،  الخدمات  اأنواع  ومختلف  والتمويل،  والت�صويق،  والمبيعات، 

على  )للح�صول  والتنظيف.  وال�صيانة،  والأمن،  والت�صالت،  والكمبيوتر 

)ج(  الجزء  العا�صر  الف�صل  راجع  الخدمات،  هذه  قيد  حول  معلومات 

الخدمات، وتحديدا الفقرة 150-10(.

يانات القانونية وتجميعها معا يم الك باء- تق�ش

واحد،  اقت�صاد  على  القت�صادية  الإح�صاءات  لتركيز  نظرا   20-4

اإلى وحدات موؤ�ص�صية م�صتقلة للأغرا�ض  يمكن تق�صيم الكيان القانوني 

وة لأن كل جزء من الأجزاء يرتبط ارتباطا  الإح�صائية. وتتخذ هذه الخط

قويا بالإقليم القت�صادي الذي يوجد فيه بحيث ينبغي اعتباره جزءا 

وحدات  بوجود  العتراف  ي�صاعد  الحالت،  هذه  وفي  القت�صاد.  هذا  من 

اء روؤية اأ�صمل عن  ط موؤ�ص�صية م�صتقلة مقيمة في كل اقت�صاد على اإع

الحالت   44-4 اإلى   26-4 من  الفقرات  وتتناول  المعنية.  القت�صادات 

وبالمثل،  الأخرى.  والترتيبات  الأرا�صي،  وملكية  الفروع،  ت�صمل  التي 

في  المقيمين  الأفراد  من  فقط  تتكون  بحيث  المعي�صية  الأ�صر  ف 
َّ
ُتَعر

مختلفة  اأقاليم  في  يقيمون  الذين  الأفراد  كان  اإذا  حتى  الإقليم،  نف�ض 

اق هذا التعريف  يتقا�صمون الم�صروفات و�صنع القرار. ول تدخل في نط

اقت�صادات  في  يقيمون  اأفراد  لديها  التي  الواحدة  المعي�صية  الأ�صرة 

مختلفة.

القانونية  الكيانات  فاإن   ،18-4 الفقرة  في  ورد  وح�صبما   21-4

معا  ها  بيانات تجميع  لقا  يتم مط ل  اقت�صادات مختلفة  في  المقيمة 

يتم  باقت�صاد واحد. ومع ذلك،  الخا�صة  الكلي  القت�صاد  اإح�صاءات  في 

تجميع بيانات الكيانات معا في حالة ال�صركة التابعة ال�صورية اإذا كانت 

ال�صركة التابعة وال�صركة الأم تقيمان في نف�ض القت�صاد. وبالتالي، تكون 

ال�صركة مقيمة دائما في القت�صاد الذي تاأ�ص�صت فيه اإما ب�صكل منف�صل 

اأو كجزء من وحدة موؤ�ص�صية مقيمة في القت�صاد نف�صه.

اإمكانية وجودها، راجع  ووجود مجموعة من الح�صابات )اأو   22-4

مة على و�صع الوحدة كوحدة موؤ�ص�صية  الفقرة 4-13 )د(( له دللة مه

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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م�صتقلة. فوجود الح�صابات )اأو ال�صجلت التي يمكن ا�صتخدامها في اإعداد 

ي دللة على وجود وحدة تقوم باإجراء معاملت يمكن  ط الح�صابات( يع

هذه  بيانات  على  الح�صول  اإمكانية  اأي�صا  ذلك  وي�صمن  ها.  قيا�ص

الوحدة  هذه  تكون  ن  اأ الموؤ�ص�صية  الوحدة  تعريف  ي�صترط  ول  الوحدة. 

يمكن  كاملة  ملكية  المملوكة  التابعة  ال�صركة  فاإن  لذا  بالفعل،  م�صتقلة 

ال�صركات  الأم، لأن  العتراف بها كوحدة موؤ�ص�صية م�صتقلة عن �صركتها 

 .13-4 الفقرة  في  ورد  ح�صبما  الموؤ�ص�صية  الوحدة  بمعايير  تفي 

كانت  اإذا  معا  ال�صركات  بيانات  تجميع  يمكن  الإح�صائية،  وللأغرا�ض 

 )18-4 الفقرة  في  الواردة  الظروف  )في  القت�صاد  نف�ض  في  مقيمة 

محلية  موؤ�ص�صات  لمجموعة  المبا�صر  ال�صتثمار  بيانات  جمع  ويمكن 

)ح�صبما يرد في الفقرة 55-4(.

وؤ�ش�شات ج-    الم

بالإنتاج.  م�ستغلة  موؤ�س�سية  وحدة  باأنها  الموؤ�س�سة  ف 
َّ

ُتعر  23-4

وال�صركات  ال�صتثمار  �صناديق  كذلك  الموؤ�ص�صات  تعريف  تحت  وتندرج 

الأخرى اأو ال�صناديق ال�صتئمانية التي تحتفظ باأ�صول وخ�صوم نيابة 

عن مجموعات المالكين، حتى واإن كان ا�صتغالها في الإنتاج �صئيل 

اأو منعدما )ح�صبما يرد في الفقرتين 10-124 و10-125 فاإن الوحدات 

هات تقدم  الموؤ�ص�صية التي تحتفظ باأ�صول نيابة عن مالكيها هي ج

�صبه  )وت�صمل  �صركة  الموؤ�ص�صة  تكون  وقد  لمالكيها.(  المالية  الخدمات 

اأو موؤ�ص�صة غير م�صاهمة. وتعتبر  للربح  اأو موؤ�ص�صة غير هادفة  ال�صركة(، 

الموؤ�ص�صات الم�صاهمة والموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح وحدات موؤ�ص�صية 

وحدة  من  جزءا  اإل  تعتبر  ل  الم�صاهمة  غير  الموؤ�ص�صة  ن  اأ غير  كاملة. 

اأو وحدة حكومية - ب�صفتها منتجة لل�صلع  اأ�صرة معي�صية  موؤ�ص�صية - 

والخدمات.

د-  التنفيذ

الوحدة  تعريفات  عن  التباين  بع�ض  هناك  يكون  قد   24-4

الموؤ�ص�صية في الواقع العملي ب�صبب م�صادر البيانات، كاأن تن�صاأ مثل 

الم�صادر.  هذه  في  اإدارية  تقديرات  ا�صتخدام  اأو  البيانات  توحيد  عن 

وينبغي على معدِّي الإح�صاءات مراقبة هذه الختلفات لتحديد الم�صكلت 

اعات. ومن المهم اأن  ط المحتملة، كتوحيد البيانات عبر الحدود اأو عبر الق

اق الوحدة التي يتم  يكون لدى مقدمي ومعدِّي البيانات فهم وا�صح لنط

اأم مجموعة  واحد،  قانوني  – �صواء كانت كيان  ها  بيانات الإبلغ عن 

المملوكة  القانونية  الكيانات  كل  اأم  القانونية،  الكيانات  من  مختارة 

ُتح�صب  اأو  القيم  بع�ض  ت�صقط  ن  اأ المحتمل  فمن  واإل  م�صتركة،  ملكية 

اأ. مرتين اأو ُتبوب بالخط

م  ص ت� التي  ية  وؤ�ص�ص الم بالوحدات  االعتراف   -2

عنا�صر عبر الحدود

تجزئة  نتيجة  اأحيانا  ال�صورية  الموؤ�ص�صية  الوحدات  تن�صاأ   25-4

ال�صورية،  الوحدات  اإن�صاء  في  للإفراط  تجنبا  اأنه  غير  حقيقي.  كيان 

يقت�صر ذلك على الحالت المحدودة الواردة في هذا الق�صم.

اأ- الفروع

خلل  كبيرة  بعمليات  مقيمة  غير  وحدة  لع  ط ت�ص عندما   26-4

كيان  وجود  دون  لكن  ما،  اقت�صادي  اإقليم  في  دللة  ذات  زمنية  فترة 

موؤ�ص�صية.  وحدة  الفرع  اعتبار  يمكن  العمليات،  لهذه  م�صتقل  قانوني 

العمليات  لأن  الإح�صائية  للأغرا�ض  الموؤ�ص�صية  الوحدة  بهذه  وُيعترف 

بخلف  الأخرى  ال�صبل  بكافة  العمليات  بموقع  قويا  ارتباطا  ترتبط 

كونها تاأ�ص�صت في هذا الموقع.

وجود  م�صتقلة  موؤ�ص�صية  كوحدات  بالفروع  للعتراف  ويلزم   27-4

الكيان،  باقي  عن  ها  ف�صل يمكن  كبيرة  عمليات  على  تدل  موؤ�صرات 

وذلك تجنبا لإن�صاء وحدات �صورية كثيرة. ويتم العتراف بوجود فرع في 

الحالت التالية:

اأن توجد للفرع مجموعة كاملة من الح�صابات، بما في  (      اإما  )اأ

هة  ذلك ميزانية عمومية، اأو يكون من الممكن والمفيد، من وج

نظر اقت�صادية وقانونية، اإعداد هذه الح�صابات اإذا لزم الأمر. ويدل 

ويجعل  حقيقية  وحدة  وجود  على  منف�صلة  �صجلت  وجود 

اإعداد الإح�صاءات ممكنا من الناحية العملية.

اأو  التاليين  العامَلين  اأحد  الفرع  في  يتوفر  ما  غالبا  ذلك،  جانب  اإلى 

كلهما:

اق وا�صع في  )ب(  يقوم الفرع اأو يهدف اإلى القيام بالإنتاج على نط

اأحد الأقاليم عدا الإقليم الكائن به مقره الرئي�صي لمدة �صنة اأو 

اأكثر:

ن  اأ الإنتاج على وجود مادي، ينبغي  وت عملية  اإذا انط  )1(

تكون العمليات موجودة وجودا ماديا في ذلك الإقليم. 

الوجود في  التي تدل على نية  الموؤ�صرات  وت�صمل بع�ض 

معدات  واقتناء  للعمل،  اأماكن  ا�صتئجار  اأو  �صراء  الإقليم 

راأ�صمالية، وتوظيف عاملين محليين؛

و الإنتاج على وجود مادي، كبع�ض حالت  )2( اأو اإذا لم ينط

المالية  والخدمات  التاأمين،  وخدمات  الم�صرفية،  الخدمات 

الفترا�صي«،  و«الت�صنيع  الختراع،  براءات  وملكية  الأخرى، 

تكون  اأن  �صريطة  الإقليم  في  العمليات  بوجود  ُيعترف 

م�صجلة به اأو مقرها القانوني موجود به.

في  وجد،  ن  اإ الدخل،  �صريبة  ام  لنظ خا�صعا  الفرع  )ج(                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ُيعتبر 

القت�صاد الذي يوجد فيه حتى اإذا كان ُمعفى من ال�صرائب. 

على  دليل  ال�صريبية  ات  ط ال�صل معاملة  تكون  ما  )عادة 

العمليات  اإعفاء  عن  تحجم  ات  ط ال�صل لأن  الفروع،  وجود 

ها(. اق اخت�صا�ص الكبيرة في نط

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الإح�صائي عن  الإبلغ  ويوؤثر العتراف بوجود فروع على   28-4

 فينبغي ا�صتبعاد عمليات الفرع من 
2
بيانات كل من ال�صركة الأم والفرع.

الف�صل  وينبغي  الموطن  اإقليم  في  الرئي�صي  لمقرها  الموؤ�ص�صية  الوحدة 

بين ال�صركة الأم والفرع على نحو مت�صق في القت�صاَدين المعنيين. ويعد 

ن الفروع تن�صاأ غالبا  كل فرع من الفروع موؤ�ص�صة ا�صتثمار مبا�صر. ورغم اأ

في حالة ال�صركات المالية وغير المالية، فقد تن�صاأ فروع اأي�صا في حالة 

الأ�صر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات  اأو  المعي�صية،  الأ�صر 

بح�صانة  الحكومة  عمليات  تتمتع  ل  )عندما  الحكومة  اأو  المعي�صية، 

دبلوما�صية(.

م�شاريع البناء

غير  مقاول  يقيمها  التي  البناء  م�صاريع  بع�ض  تعتبر  قد   29-4

تقوم  ن  اأ يمكن  وبالتالي،  مبا�صر(.  ا�صتثمار  )موؤ�ص�صات  فروعا  مقيم 

كيان  اإن�صاء  دون  البناء،  عملية  اإدارة  اأو  بتنفيذ  مقيمة  غير  موؤ�ص�صة 

قانوني محلي.

ات توليد  بالن�صبة للم�صاريع الكبرى )كالج�صور، وال�صدود، ومحط )اأ( 

اقة(، التي ي�صتغرق اإنجازها �صنة اأو اأكثر ويديرها مكتب ميداني  الط

العتراف  بمعايير  عادة  تفي  البناء  عمليات  فاإن  محلي، 

بالفرع والواردة في الفقرة 4-27 وبالتالي ل ُتبوب كتجارة 

في الخدمات؛

وفي حالت اأخرى، قد ل تفي عمليات البناء ب�صروط العتراف  )ب( 

بالفروع، كما في حالت الم�صاريع ق�صيرة الأجل اأو الم�صاريع 

اإقليم الموطن ولي�ض من خلل  التي يجري تنفيذها من خلل 

التي  الأعمال  ُتبوب  الحالت،  تلك  ففي  مثل.  محلي  مكتب 

العمليات  تلك  اإقليم  في  مقيمين  عملء  لح�صاب  تجرى 

ت�صدير  )اأي  الخدمات  �صمن  وتدرج  البناء  في  دولية  كتجارة 

خدمات من جانب المقر الرئي�صي وا�صتيراد خدمات من جانب 

اإقليم العمليات(. وتتناول الفقرات من 10-101 اإلى 108-10 

عمليات البناء المدرجة �صمن الخدمات.

قر قدم من الم الإنتاج الم

كال�صت�صارات  طة  اأن�ص تقديم  رئي�صي  مقر  اأو  لفرع  يمكن   30-4

هناك  كانت  واإذا  ال�صحية.  والرعاية  الفنية  والم�صاعدة  والتدريب  وال�صيانة 

عمليات كبيرة بما يكفي للوفاء بالمعايير الواردة في الفقرة 27-4، 

لم  اإذا  اأخرى،  ناحية  ومن  مبا�صر.  ا�صتثمار  كموؤ�ص�صة  بالفرع  ُيعترف 

ُيعترف بوجود الفرع في الإقليم، �صينتج عن العمليات تجارة دولية في 

الخدمات. وتتناول الفقرة 4-136 اإقامة الوحدات التي تقدم خدمات بهذه 

الطريقة.

  ُي�صتخدم م�صطلح “الفرع” يف احل�صابات الدولية على نطاق اأ�صيق من نطاق 
2

ال�صتخدام ال�صائع له، حيث ميكن اأن ي�صري اأي�صا اإىل املن�صاآت، اأو ال�رشكات التابعة 

امل�صاهمة، اأو جمموعات الت�صنيف ال�صناعي.

ومن�صات  ائرات،  والط كال�صفن،  المتنقلة،  المعدات  تعمل  وقد   31-4

اقت�صادي  اإقليم  من  اأكثر  بين  فيما  الحديدية  ال�صكك  وعربات  التنقيب، 

بق معايير العتراف بالفروع. اأي اإذا  واحد. وفي هذه الحالت اأي�صا تنط

ما كانت العمليات في اإقليم خارج المقر الرئي�صي هي عمليات كبيرة 

بالقدر الكافي، فاإنها تتفق وتعريف الفرع. فعلى �صبيل المثال، نجد اأن 

وتم�صك  طويلة  لفترة  وتتواجد  الأ�صاطيل  تخدم  التي  الثانوية  المقار 

ها يمكن اأن تتفق وتعريف الفرع )اإذا لم تتفق وتعريف الفرع،  ح�صابات

طة القت�صاد  طة الموؤ�ص�صة القائمة بت�صغيل ال�صفن �صمن اأن�ص ُتدرج اأن�ص

الذي تقيم فيه الموؤ�ص�صة القائمة بالت�صغيل، راجع الفقرة 136-4(.

متعدد  الأنابيب  ط  خ اأن  نجد  المتنقلة،  المعدات  غرار  وعلى   32-4

ت�صغيله من جانب  يتم  اأن  لكن دون  اإقليم ما،  الذي يمر عبر  الأقاليم 

كيان قانوني م�صتقل في ذلك الإقليم، يمكن العتراف به كفرع اإذا كان 

وفي  ذلك.  �صابه  وما  منف�صلة،  ح�صابات  له  وتوفرت  كبير  تواجد  له 

الحالت التي لم تكن مثل هذه العمليات وحدات موؤ�ص�صية م�صتقلة: )1( 

قد ين�صاأ عن ذلك ريع مدفوع اإلى وحدة �صورية تمتلك الأر�ض اأو لديها 

من  الفقرات  في  ذكره  الوارد  النوع  من  للأر�ض  الأمد  طويل  اإيجار  عقد 

4-34 اإلى 4-40؛ )2( اأو قد يكون هناك موؤ�ص�صة متعددة الأقاليم من 

النوع الوارد ذكره في الفقرات من  4-41 اإلى 44-4. 

وعند العتراف بوجود فرع، تن�صاأ تدفقات ا�صتثمارية مبا�صرة   33-4

الإقليم  ذلك  للعملء في  الخدمات  اأو  ال�صلع  تقديم  لكن  للإقليم،  داخلة 

العمليات كبيرة  تكن  لم  اإذا  المقابل،  بين مقيمين. وفي  يعد معاملة 

للعملء في  الخدمات  اأو  ال�صلع  فاإن تقديم  بما يكفي لعتبارها فرعا، 

ذلك الإقليم يعد واردات لذلك الإقليم.

ي  ي ُتن�شاأ ف مة الت ي ق ورية الم ب- الوحدات ال�ش

وكة  ل ية الأخرى المم وارد الطبيع ي والم حالة الأرا�ش

يمين ير مق لغ

ما،  اإقليم  في  كائنة  لأر�ض  مقيم  غير  كيان  امتلك  عند   34-4

مالكة  مقيمة  �صورية  وحدة  بوجود  الإح�صائية،  للأغرا�ض  ُيعترف، 

للأر�ض. ونظرا لأن الأرا�صي والمباني تنتج خدمات تاأجير )راجع الفقرة 

10-157(، فاإن الوحدة ال�صورية تكون موؤ�ص�صة عادة. وُيعترف اأي�صا 

اأو  لأر�ض  مقيم  غير  كيان  ا�صتئجار  بوجود وحدة �صورية في حالة 

ال�صورية  الوحدة  هذه  وتعد  طويلة.  لفترات  معا  ومبان  اأر�ض  اأو  مبان، 

المقيمة  ال�صورية  الوحدة  وتعاَمل  ال�صركات.  اأ�صباه  اأنواع  اأحد  المقيمة 

الأر�ض  اأخرى على تلك  واإن�صاءات وتح�صينات  اأي�صا كمالك لأي مبان 

التي تخ�ض نف�ض المالك غير المقيم. ويعاَمل الكيان غير المقيم كمالك 

الإن�صاءات مبا�صرة.  اأو  المقيمة، ولي�ض كمالك للأر�ض  ال�صورية  للوحدة 

بيعية  الط والموارد  الأرا�صي  ظل  ت اأن  هو  المعاملة  هذه  من  والهدف 

الأخرى دائما اأ�صول تخ�ض القت�صاد الذي توجد في اإقليمه. وبخلف 

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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وتتناول  اآخر.  لقت�صاد  العمومية  الميزانية  في  الأرا�صي  هر  �صتظ ذلك، 

قة  منط اأو  ل�صفارة  ها  بيع اأو  الأرا�صي  اقتناء  حالة   10-13 الفقرة 

اإقليمية اأخرى. 

اإيجار لمورد ما  4-35  وُيبوب الكيان غير المقيم الذي لديه عقد 

كم�صدر متحمل للريع ول يتم اإن�صاء اأي وحدة �صورية على نحو تلقائي. 

اأن ملكية  اإيجار الموارد في الفقرة 11-85.( غير  )يعرف الريع وعقود 

والموارد  الجوفية،  كالأ�صول   - الأخرى  بيعية  الط والموارد  الأرا�صي 

الأ�صول  هذه  ا�صتخدام  وحقوق   - والمياه  الفلحية،  غير  البيولوجية 

اآخر لفترات طويلة - ترتبط عادة  اأو ترخي�ض  - من خلل عقد اإيجار 

الأولية  النفقات  ت�صجل  ذلك،  جانب  اإلى   .)27-4 الفقرة  )راجع  بفرع 

لتاأ�صي�ض كيان ما في الم�صتقبل تحت بند موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر 

ال�صورية )راجع الفقرة 47-4(.

حيازة  المقيمة  ال�صورية  الوحدات  عمليات  وتت�صمن   36-4

والإ�صلحات  )كالتاأمين  بذلك  مرتبطة  نفقات  اأي  ودفع  الأ�صول 

اأخرى  معاملت  واأي   
3
الأ�صل، اإيجار  اأو  ريع  وتح�صيل  وال�صرائب(، 

مرتبطة بتلك العمليات. واإذا ا�صتخدم المالك غير المقيم الأ�صل، فاإن 

)في  عينية  �صورة  في  ريعا  ها  لمالك تولِّد  المقيمة  ال�صورية  الوحدة 

الفقرة  اآخره، راجع  اإلى  التعدين،  ورة، وحقوق  ط الم الأرا�صي غير  حالة 

الت�صغيلي  التاأجير  اأو  ال�صفر  خدمات  �صمن  ُيدرج  اإيجارا  اأو   )85-11

)بالن�صبة للأرا�صي المقامة عليها مبان اأو المدخل عليها تح�صينات 

اأخرى، راجع الفقرات 10-99، و10-100، و10-157(.  ويكون القيد 

اأو الإيجار هو الدخل المدفوع في �صورة عينية للمالك  المقابل للريع 

ال�صورية  الوحدة  معاملة  وينبغي  المقيمة.  ال�صورية  الوحدة  جانب  من 

ل مدفوعات  المقيمة اأي�صا كمتحمل للنفقات وال�صرائب؛ وبالتالي ت�صجَّ

التكاليف  هذه  عن  نا�صئة  خ�صارة  اأي  هة  لمواج المقيم  غير  المالك 

المقيمة. ول  ال�صورية  الوحدة  اإلى  المالك  ا�صتثمار مبا�صر من  كتدفقات 

ُتعزى معاملت المالك الأخرى اإلى الوحدة ال�صورية المقيمة، كالقترا�ض 

ال�صورية  للوحدات  المحدودة  بيعة  ط لل ونتيجة  مثل.  الدين  خدمة  اأو 

عندما  ها  لعمليات مقبولة  تقديرات  عمل  عام  بوجه  يمكن  المقيمة، 

تكون ذات اأهمية.

بيعية الأخرى  الط الأرا�صي والموارد  ارتباط ملكية  4-37   وعند 

بعمليات كبيرة، بحيث ُت�صتوفى ال�صروط الواردة في الفقرة 4-27، يتم 

وحدة  بوجود  العتراف  يتم  ل  الحالة،  هذه  وفي  فرع.  بوجود  العتراف 

�صورية مقيمة لأن الفرع يكون موجودا بالفعل كمالك مقيم.

الريع  بني  الفرق   86-11 اإىل   84-11 ومن   153-10 الفقرات  تتناول    
3

والإيجار.

التي تمتلك  المقيمة  ال�صورية  الوحدة  التمييز بين  4-38   ويمكن 

اأرا�صي اأو موارد طبيعية اأخرى وفرع لديه مجموعة كاملة من الح�صابات. 

�صنوات  ع�صر  مدته  ترخي�ض  لديها  مقيمة  غير  �صيد  �صركة  لذلك  ومثال 

لل�صيد في مياه اأحد الأقاليم. فاإذا كان لل�صركة مقر في الإقليم، وتحتفظ 

ب�صجلت منف�صلة لهذا المقر، وما �صابه ذلك، يتم اعتبار هذا المقر فرعا، 

الأخرى. والمثال  الأ�صماك والمعاملت  هر في ح�صاباته مبيعات  ظ وت

ها كيان غير مقيم. وفي  اأن يكون مزرعة تجارية يملك الآخر يمكن 

ن الن�صاط الوحيد للوحدة ال�صورية في هذه الحالة يتمثل  المقابل، نجد اأ

في تقديم خدمات الريع اأو الإيجار النا�صئة عن ملكية الممتلكات.

عة اأر�ض، قد ين�صاأ عن ذلك �صبه  ط 4-39   وعند امتلك عدة �صركاء لق

�صركة، ح�صبما يرد في الفقرة 4-49، ب�صبب انف�صال اإدارة الأر�ض عن 

ال�صركاء  يعتبر  الإح�صائية،  الحالة، وللأغرا�ض  المالكين. وفي هذه  فرادى 

غير المقيمين مالكين لح�صة في �صبه ال�صركة، وبالتالي ل تكون هناك 

حاجة للعتراف بوجود وحدة �صورية مقيمة اأخرى. وغالبا ما تكون 

موؤ�ص�صة  الأر�ض  لمتلك  اإن�صاوؤها  يتم  التي  المقيمة  ال�صورية  الوحدة 

ن�صبتهم  تقل  الذين  المقيمين  غير  حالة  )با�صتثناء  مبا�صر  ا�صتثمار 

الت�صويتية في الأر�ض عن %10(. 

و قد تن�صاأ وحدة �صورية مقيمة عن بع�ض ترتيبات الإقامة   40-4

ام الم�صاركة بالوقت؛ راجع الفقرة 10-100 والجدول 10-3 للطلع  بنظ

على مناق�صة حول الترتيبات البديلة.

وؤ�ش�شات متعددة الأقاليم ج-  الم

4-41  قد تعمل بع�ض الموؤ�ص�صات كعملية واحدة مت�صقة عبر اأكثر 

اإقليم  اأكثر من  اإقليم اقت�صادي. ورغم الن�صاط الكبير للموؤ�ص�صة في  من 

ها ُتدار كوحدة واحدة بدون ح�صابات اأو قرارات  اقت�صادي، فاإن عمليات

وقد  م�صتقلة.  فروع  اأي  بوجود  العتراف  يمكن  ل  وبالتالي  منف�صلة، 

وط طيران  ط وط �صحن وخ ط تكون لهذه الموؤ�ص�صات عمليات منها خ

وط  ط هرباء من الم�صاقط المائية على اأنهار الحدود، وخ واأنظمة توليد الك

لبع�ض  ويمكن  البحر.  طح  �ص تحت  وكابلت  واأنفاق،  وج�صور،  اأنابيب، 

تعمل  اأن  المعي�صية  الأ�صر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات 

اأي�صا بهذه الطريقة.

وت�صترط الحكومات عادة العتراف بكيانات اأو فروع م�صتقلة   42-4

اأكثر  �صرائب  وفر�ض  قواعد  و�صع  اأجل  من  اقت�صادي  اإقليم  كل  في 

ملءمة. ويمكن اإعفاء الموؤ�ص�صات متعددة الأقاليم من هذه ال�صروط، لكن 

بيق �صيغة لدفع ال�صرائب  ط قد ُتتخذ ترتيبات في هذا ال�صاأن، كاأن يتم ت

ات الخا�صة بكل اإقليم.  ط لل�صل

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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اأقاليم  في  ها  ن�صاط تمار�ض  التي  الموؤ�ص�صات  حالة  وفي   43-4

كل  في  م�صتقلة  موؤ�ص�صية  وحدات  بوجود  العتراف  يف�صل  متعددة، 

اقت�صاد، ح�صبما ورد في الفقرات من 4-26 اإلى 4-33. واإذا تعذر ذلك 

ح�صابات  اإم�صاك  يمكن  ل  بحيث  واحدة  كعملية  يجري  الن�صاط  لأن 

بالتنا�صب  الموؤ�ص�صة  ال�صروري تق�صيم مجموع عمليات  منف�صلة، من 

بين فرادى الأقاليم القت�صادية. وينبغي اأن ي�صتند العامل الم�صتخدم في 

في  الم�صاهمات  تعك�ض  معلومات  من  يتوفر  ما  اإلى  التنا�صبي  التق�صيم 

العمليات الفعلية. فعلى �صبيل المثال، يمكن النظر في التق�صيم على 

اأ�صا�ض ح�ص�ض الملكية، اأو اإلى ح�ص�ض مت�صاوية، اأو ح�ص�ض تقوم على 

ال�صريبية  ات  ط ال�صل واإذا قبلت  الأجور.  اأو  عوامل ت�صغيلية كالحمولت 

الترتيبات متعددة الأقاليم، يمكن تحديد �صيغة تنا�صبية تكون بمثابة 

هذه  اختلف  ورغم  الإح�صاءات.  اإعداد  في  اإليه  يُ�صتند  الذي  الأ�صا�ض 

ال�صيادة  اأو  للإدارة  الخا�صعة  المناطق  حالة  عن  ما  حد  اإلى  الحالة 

القت�صادي،  الإقليم  الفقرة 4-10 تحت عنوان  تناولتها  التي  الم�صتركة، 

ها. بيق حل التق�صيم التنا�صبي بالطريقة نف�ص ط يمكن ت

كافة  تق�صيم  �صرورة  للموؤ�ص�صة  التنا�صبي  التق�صيم  ويعني   44-4

المعاملت فيما بين الأقاليم القت�صادية المعنية. وهي عملية �صعبة 

اإلى حد ما، ولها انعكا�صات على الإح�صاءات الأخرى وينبغي  التنفيذ 

ن  اأ المحبذ  ومن  الت�صاق.  لتحقيق  دائما  من�صقا  تننفيذها  يكون  اأن 

يتعاون معدُّو البيانات في كل اإقليم من الأقاليم المعنية من اأجل و�صع 

اإلى  والمعدِّين،  المجيبين  اأعباء  الثغرات، وتقليل  بيانات مت�صقة، وتجنب 

الثنائية  البيانات  عن  الإبلغ  على  المقابلة  الأطراف  م�صاعدة  جانب 

ب�صورة مت�صقة.

د- الم�شاريع الم�شتركة

اأكثر  اأو  اتفاق تعاقsدي بين طرفين  الم�صترك هو  الم�صروع   45-4

على تنفيذ م�صروع تجاري، ويُتفق بموجبه على الم�صاركة في اأرباح 

في  والم�صاهمة  المال،  راأ�ض  تكوين  جانب  اإلى  الموؤ�ص�صة،  وخ�صائر 

يختلف  لكنه  الت�صامن،  �صركة  مثل  وهو  الت�صغيل.  تكاليف  اأو  مدخلت 

الغر�ض  تحقيق  بعد  العلقة  نية ل�صتمرار  في عدم وجود  عادة  عنها 

الأ�صلي. ول ي�صتلزم الم�صروع الم�صترك اإن�صاء كيان قانوني جديد.

على  عدمه  من  �صركة  ك�صبه  الم�صترك  الم�صروع  قيد  ويتوقف   46-4

لبات القانونية. فُيعتبر الم�صروع الم�صترك �صبه  ترتيبات الأطراف والمتط

�صجلت  َم�ْصك  �صيما  ل  الموؤ�ص�صية،  الوحدة  �صروط  ا�صتوفى  اإذا  �صركة 

خا�صة به. اأما اإذا كانت كل عملية من العمليات يجريها اأحد ال�صركاء 

بمفرده، فل يعامل الم�صروع الم�صترك معاملة الوحدة الموؤ�ص�صية وُيعتبر 

ن العمليات يجريها ال�صركاء في الم�صروع الم�صترك كل على حدة. )وفي  اأ

قامت  مبا�صر  ا�صتثمار  موؤ�ص�صات  هناك  اأن  عادة  يعتبر  الحالة،  تلك 

ال�صركاء.( ونتيجة  �صريك من  التي تخ�ض كل  الم�صترك  الم�صروع  بعمليات 

ُت�صتبعد  ن  اأ المحتمل  من  الم�صتركة،  الم�صاريع  و�صع  و�صوح  عدم 

ها اأو ُتح�صب مرتين، لذا يجب اأن تحظى هذه الم�صاريع باهتمام  عمليات

خا�ض.

قبل  بوجودها  ُيعَتَرف  ي  الت ال�شركات  اأ�شباه  هـ- 

ي�س التاأ�ش

الأولية  النفقات  ُتدفع  عندما  مقيمة  موؤ�ص�صة  بوجود  ُيعتَرَف   47-4

قبل اإن�صاء الكيان القانوني، بما في ذلك نفقات حقوق التعدين، ور�صوم 

التراخي�ض، واإعداد الموقع، وتراخي�ض البناء، و�صرائب الم�صتريات، ونفقات 

المكتب المحلي، واأتعاب المحاماة. ونتيجة العتراف بوجود �صبه �صركة، 

ل النفقات الأولية تلك في اقت�صاد العمليات الم�صتقبلية كمعاَملت  ت�صجَّ

كبيع  ولي�ض  للداخل  مبا�صر  ا�صتثماري  تدفق  يمولها  مقيمين  بين 

لغير مقيمين، و�صادرات خدمات قانونية، وخلفه.  اأ�صول غير منتَجة 

اق، يمكن جمع بيانات مقبولة عن  طة محدودة النط ونظرا لأن هذه الأن�ص

الم�صروع  يبداأ  لم  واإذا  ها.  تاأ�صي�ص عدم  رغم  غالبا،  الموؤ�ص�صات  هذه 

قيد  بعمل  المبا�صر  ال�صتثمار  قيمة  ُتحذف  لحق،  وقت  في  ن�صاطه 

�صمن التغيرات الأخرى في حجم الأ�صول اأو الخ�صوم.

و- ال�شناديق ال�شتئمانية

هوية  لها  قانونية  ترتيبات  هي  ال�صتئمانية  ال�صناديق   48-4

قانونية م�صتقلة عن الم�صتفيدين والأو�صياء. وبالمثل، يحتفظ مدير التركة 

)منفِّذ الو�صية اأو الو�صي( نيابة عن الم�صتفيدين بتركة ال�صخ�ض المتوفي 

منف�صلة عن ممتلكاته الأخرى. وال�صندوق ال�صتئماني هو اأداة قانونية 

طتها حفظ الممتلكات با�صم طرف واحد اأو اأكثر )مدير التركة اأو  يتم بوا�ص

اأو  اآخر  طرف  ل�صالح  اأ�صول  بحفظ  ا�صتئمانيا  التزاما  يتحمل  الو�صي( 

يكون  اأن  يمكن  الحالت،  بع�ض  )في  الم�صتفيدون(.  اأو  )الم�صتفيد  اأكثر 

وترتيبات  موؤ�ص�صات  تقوم  وقد  واحدا(.  �صخ�صا  والم�صتفيد  الو�صي 

والأو�صياء  المديرين  على  ويتعين  مماثلة.  بوظائف  اأخرى  ا�صتئمانية 

هم  حفظ اأ�صول ال�صناديق ال�صتئمانية والتركات منف�صلة عن ممتلكات

ال�صخ�صية، كما يجب عليهم اإبلغ الم�صتفيدين بحجم الدخل والأ�صول. 

اأي   - م�صتقلة  موؤ�ص�صية  كوحدات  القانونية  الترتيبات  هذه  وتعاَمل 

كاأ�صباه �صركات - اإذا كانت مقامة في اإقليم مختلف عن اإقليم اأي من 

وهذه  ال�صركة.  �صبه  تعريف  مع  اأخرى  ب�صورة  اتفقت  اأو  الم�صتفيدين 

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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المعاملة �صرورية لأنه لن يكون من المفيد اأو الممكن اأن تعزى اأ�صول 

ال�صناديق ال�صتئمانية اإلى م�صتفيدين مقيمين في اقت�صاد اآخر وتجمع 

اأغرا�ض  لخدمة  ال�صتئمانية  ال�صناديق  ا�صتخدام  ويمكن   
4
اأ�صولهم. مع 

الموؤ�ص�صات التجارية واإدارة الأ�صول والموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح )من 

الق�صايا ذات ال�صلة ح�صابات التداول بالوكالة، وتتناولها الفقرة 160-4، 

واإي�صالت الإيداع، وتتناولها الفقرة 161-4(.

وؤ�ش�شات غير الم�شاهمة الأخرى ز-  الم

�صبه ال�صركة هي موؤ�ص�صة غير م�صاهمة تعمل ككيان م�صتقل   49-4

عن مالكيها، ح�صبما ورد في الفقرة 4-16. وغالبا ما ت�صتخدم �صبه 

اأحد مالكيها  اإقليم م�صتقل عن اقت�صاد  اإذا كانت العمليات في  ال�صركة 

عوامل  ها  كل والم�صلحة  الأخرى  والقوانين  ال�صرائب  لأن  الأقل،  على 

مختلفة.  اقت�صادات  في  المقيمين  �صوؤون  اختلط  دون  غالبا  تحول 

بق هذه المعاملة �صواء جرى ا�صتخدام فرع، اأو �صندوق ا�صتئماني،  ط وت

اأو هيكل  الت�صامن،  اآخر من �صركات  اأو نوع  الم�صوؤولية،  اأو �صركة محدودة 

قانوني اآخر.

وجودها  ون  يك ي  الت المرنة  ية  وؤ�ش�ش الم الهياكل  ح- 

ط اأو منعدم  ي المادي ب�ش

4-50   الكيانات اأو الوحدات ذات الغر�ص الخا�ص، وال�سركات التجارية 

ها  كل الوهمية  وال�سركات  الجاهزة،  وال�سركات  الجوفاء،  وال�سركات  الدولية، 

بق على الهياكل القانونية المرنة الموجودة في مناطق  ت�سميات تنط

ن ت�سمل معدلت ال�سريبة  اخت�سا�ص معينة تقدم مزايا عديدة يمكن اأ

المنخف�سة اأو المي�سرة، اأو التاأ�سي�ص ال�سريع بتكلفة منخف�سة، اأو الأعباء 

التنظيمية المحدودة، اأو ال�سرية، اأو جميع ذلك. ورغم عدم وجود تعريف 

لهذه  المعتادة  ال�صمات  فاإن  الدولي،  الم�صتوى  ال�صركات على  لهذه  موحد 

التاأ�صي�ض، وبع�ض  اإقليم  في  مالكيها غير مقيمين  اأن  الكيانات هي 

ها العمومية تت�صمن معاملت مع غير مقيمين اأي�صا،  اأجزاء ميزانيات

على  عاملون  بها  يوجد  ل  اأو  العاملين  من  قليل  عدد  بها  ويوجد 

الإطلق، ويكون وجودها المادي ب�صيط اأو منعدم.

ياكل  اله هذه  فيها  ت�صتخدم  التي  الأغرا�ض  بع�ض  وتتمثل     51-4

الأ�صول  حيازة  )ب(  والعائلت،  الأفراد  ثروات  واإدارة  حيازة  )اأ(  في: 

ها، )ج( اإ�صدار �صندات الدين نيابة عن ال�صركات ذات ال�صلة  بغر�ض توريق

لق على هذه ال�صركة �صركة و�صيطة(، )د( كال�صركات القاب�صة التي  )قد يط

)هـ(  بالفعل،  تديرها  اأن  دون  لكن  تابعة  �صركات  في  ما  ه اأ�ص تمتلك 

عن  مختلفة  اقت�صادات  في  الم�صاعدة  ال�صركات  )و(  التوريق،  و�صركات 

طة مالية اأخرى. والعديد من هذه الكيانات  �صركتها الأم )ز( القيام باأن�ص

 يف الواقع، قد يكون امل�صتفيدون غري حمددين )يف حالة ال�صناديق ال�صتئمانية 
4

لل�صتثمارات الختيارية(، بل قد يكونون اأ�صخا�صا مل يولدوا بعد.

الح�صرية  المالية  »الموؤ�ص�صات  الموؤ�ص�صي  اع  ط الق فئة  اإلى  ينتمي 

ومقر�صو الأموال«، ح�صبما يرد في الفقرات من 4-82 اإلى 4-87. ورغم 

 87-4 الفقرة  تتناول  الكيانات،  لهذه  موحد  دولي  تعريف  وجود  عدم 

اإمكانية قيدها كبند منف�صل وفقا للتعريفات الوطنية. 

وتعاَمل هذه الكيانات دائما كوحدات موؤ�ص�صية م�صتقلة اإذا   52-4

كانت مقيمة في اإقليم مختلف عن اإقليم مالكيها.

ية  وؤ�ص�ص 3- الوحدات االإح�صائية عدا الوحدات الم

وؤ�ص�صات والم

المرجع:

المن�صاآت  الخام�ض:  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

وال�صناعات

2008 SNA, Chapter 5, Enterprises, Establishments and 
Industries.

المن�شاآت

موقع  في  كائنة  موؤ�س�سة  اأو جزء من  موؤ�س�سة  المن�ساأة هي   53-4

لع اإل بن�ساط اإنتاجي واحد اأو يحقق الن�ساط الإنتاجي  ط واحد ول ت�س

الرئي�سي فيها معظم القيمة الم�سافة. ومن المفيد تق�صيم الموؤ�ص�صة اإلى 

اأنواعا  وتمار�ض  ومت�صعبة  كبيرة  الموؤ�ص�صات  بع�ض  لأن  اأكثر  اأو  من�صاأة 

المن�صاأة  وم  ه ولمف القت�صادية في مواقع مختلفة.  طة  الأن�ص مختلفة من 

فائدة خا�صة باعتبارها وحدة من منظور اإح�صاءات الإنتاج. فنظرا لأن 

الكيان  نف�ض  من  جزءا  ها  من�صاآت ت�صكل  المن�صاآت  متعددة  الموؤ�ص�صة 

اإلى  دائما  المالية  والمراكز  المعاملت  عزو  بالتالي  يمكن  ول  القانوني، 

وم الوحدة الموؤ�ص�صية ملئما  ه موقع اأو ن�صاط معين، يكون ا�صتخدام مف

ي المعاملت والمراكز المالية، كميزان المدفوعات  ط للإح�صاءات التي تغ

وو�صع ال�صتثمار الدولي.

ية والعالمية وؤ�ش�شات المحل مجموعات الم

تعريف  اق  نط في  اأحيانا  الموؤ�ص�صات  مجموعات  تدخل   54-4

الوحدة  هي  الموؤ�ص�صات  ن  اأ ورغم  وتبويبه.  المبا�صر  ال�صتثمار 

الأ�صا�صية للإح�صاءات القت�صادية، فقد ي�صيطر مالك واحد اأو مجموعة 

هم يعملون  من المالكين على اأكثر من موؤ�ص�صة واحدة، وهو ما قد يجعل

على نحو مت�صق، وفي هذه الحالة قد ل تكون المعاملت بين الموؤ�ص�صات 

»القائمة على  المعاملت  المرعية في  ها  ذات العتبارات  قائمة على 

ها  المناف�صة«، اأي تلك التي تجري بين الموؤ�ص�صات غير المرتبطة ببع�ص

البع�ض. 

اأو محلية. وت�صير  الموؤ�ص�صات عالمية  وقد تكون مجموعات   55-4

الموؤ�ص�صات  جميع  واإلى  م�صتثمر  اإلى  العالمية  الموؤ�ص�صات  مجموعة 

التابعة لهذا الم�صتثمر، بينما ت�صير مجموعة الموؤ�ص�صات المحلية )اأو التي 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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يخت�ض بها اإقليم معين( اإلى الكيانات القانونية التابعة لنف�ض الم�صتثمر 

والمقيمة في القت�صاد القائم بالإبلغ. وقد ت�صمل ح�صابات الأعمال 

التجارية مجموعات الكيانات الم�صاهمة المرتبطة )الح�صابات الموحدة( 

ن الكيانات  بما في ذلك الكيانات المقيمة في اقت�صادات مختلفة. غير اأ

ها معا لأغرا�ض  المقيمة في اقت�صادات مختلفة ل يتم تجميع بيانات

الإح�صاءات القت�صادية الكلية التي ين�صب تركيزها على اقت�صاد واحد. 

ومجموعات  العالمية  الموؤ�ص�صات  مجموعات  وما  ه مف وي�صتخدم 

الموؤ�ص�صات المحلية في التعريف المرجعي لال�ستثمار الأجنبي المبا�سر 

ال�سادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي. وت�صمى 

مجموعة الموؤ�ص�صات العالمية اأي�صا موؤ�ص�صة متعددة الجن�صيات.

ها على  وقد يتم اإعداد اإح�صاءات ال�صتثمار المبا�صر وعر�ص  56-4

تم  اإذا  المثال،  �صبيل  فعلى  المحلية.  الموؤ�ص�صات  مجموعات  اأ�صا�ض 

�صركة  اإلى  ثم  قاب�صة  �صركة  اإلى  البداية  في  مبا�صر  ا�صتثمار  توجيه 

ال�صتثمار  تبويب  ذلك  فيعني  التحويلية،  ال�صناعة  مجال  في  تابعة 

ال�صركة  عمليات  في  ولي�ض  التحويلية  ال�صناعة  في  كا�صتثمار  المبا�صر 

القاب�صة التي ل تتعدى كونها ال�صتثمار الأولي. ويجب النظر بعناية في 

اعات  قط في  تعمل  كيانات  بيانات  تجميع  على  المترتبة  الآثار 

موؤ�ص�صية مختلفة معا. 

ية وؤ�ص�ص دال- القطاعات الم

المراجع:

اعات  ط ام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الرابع: الوحدات والق نظ

الموؤ�ص�صية

 ،2000 لعام  والمالية  النقدية  الإح�ساءات  دليل  الدولي،  النقد  �صندوق 

اعات الموؤ�ص�صية ط الف�صل الثالث، الوحدات والق

�صندوق النقد الدولي، دليل اإح�ساءات مالية الحكومة لعام 2001، الفقرات 

اع العام( ط اع الحكومة العامة والق من 2-28 اإلى 2-62 )حول قط

2008 SNA, Chapter 4, Institutional Units and Sectors.
IMF, MFSM 2000, Chapter 3, Institutional Units and 

Sectors.
IMF, GFSM 2001, paragraphs 2.28–2.62 (for general 

government and public sectors).

1- مبادئ عامة

ويكون  موؤ�ص�صية.  اعات  قط اإلى  الموؤ�ص�صية  الوحدات  ُتق�صم   57-4

اع نف�ض الأهداف القت�صادية، والوظائف،  للوحدات المدرجة في كل قط

الوحدات  اأ�صا�صا على  الموؤ�ص�صية  اعات  ط الق تبويب  بق  وال�صلوك. ويط

بق اأي�صا على اإعداد بيانات تكميلية عن  المقيمة، لكنه يمكن اأن يط

القت�صاد  ففي  المقيم.  غير  المقابل  الطرف  اإليه  ينتمي  الذي  اع  ط الق

بف�صل  اهتمام  هناك  يكون  قد  مثل،  دولية  معونات  على  يح�صل  الذي 

بيانات المعونة المقدمة من حكومات اأخرى عن بيانات المعونة المقدمة 

من م�صادر خا�صة.

م�صتقلة،  موؤ�ص�صية  وحدة  الم�صاعدة  ال�صركة  تكون  وعندما   58-4

ح�صب المعايير الواردة في الفقرة 4-19، فاإنها ُتبوب ك�صركة مالية اأو 

اع الرئي�صي  ط طة التي تقوم بها، ولي�ض ح�صب الق غير مالية ح�صب الأن�ص

التابعة له ال�صركة اأو ال�صركات التي تخدمها.

في  الموؤ�ص�صية  اعات  ط الق تبويب   1-4 الجدول  ويو�صح   59-4

اعات  ط الق تبويب   2-4 الجدول  ويو�صح  القومية.  الح�سابات  ام  نظ

نف�ض  على  التبويب  هذا  ويحتوي  الدولية.  الح�صابات  في  الموؤ�ص�صية 

اعات  ط اعات الفرعية التي يحتوي عليها تبويب الق ط اعات والق ط الق

لكن  الجدول 1-4،  الوارد في  القومية  الح�سابات  ام  نظ في  الموؤ�ص�صية 

دليل  تبويب  مع  الخلفي  التوافق  من  بمزيد  ي�صمحان  وتق�صيم  بترتيب 

اأكثر  قائمة  ي�صم  اأنه  كما  الخام�سة،  بعة  الط  – المدفوعات  ميزان 

بيق التبويب الكامل  ط اعات القت�صادات التي ل يكون ت ط اخت�صارا بق

المالي  اع  ط الق من  كل  الأخرى  اعات  ط الق فئة  وت�صمل  عمليا.  فيها 

المالية  ال�صركات  بقيد  الأقل،  على  يو�صى،  لذا  المالي،  غير  اع  ط والق

اعات  ط ب�صورة م�صتقلة. ويتعين عر�ض البيانات التف�صيلية الكاملة للق

وبيانات  الدولية  الح�صابات  بين  التام  التكامل  يحقق  بما  الموؤ�ص�صية 

ال�صركات  قيد  الأخرى. ويمكن  المالية  والبيانات  للأموال  النقدية  التدفقات 

العامة كبند منف�صل على اأ�صا�ض تكميلي، ح�صبما يرد في الفقرات من 

4-108 اإلى 112-4.

ل في ميزان  التي ت�صجَّ المالية  وتثير المعاملت في الأدوات   60-4

الموؤ�ص�صية.  اعات  ط الق اإلى  بعزوها  تتعلق  خا�صة  ق�صايا  المدفوعات 

فالمالك القت�صادي للأ�صل، اأي الدائن، يكون دائما طرفا في اأي تغير 

في الملكية القت�صادية للأ�صل. لذا نجد في جانب الأ�صول اأن عزو هذه 

المقابل  الطرف  الدائن وعزوها ح�صب  اعات ح�صب  ط الق اإلى  المعاملت 

البة الم�صتحقة على مدين مقيم  ط ن الم ابقان. غير اأ في المعاملة يتط

اأو  مقيم  غير  دائن  اإلى  مقيم  دائن  من  الملكية  تغير  اإلى  توؤدي  قد 

مع  للمدين  المحلي  اع  ط الق ابق  ط ت عدم  اإلى  يوؤدي  قد  مما  العك�ض، 

طرف المقابل في المعاملة. فعلى �صبيل المثال، قد  اع المحلي لل ط الق

والبائع  الموؤ�ص�صية،  اعات  ط الق اأحد  في  مقيمة  الإ�صدار  هة  ج تكون 

اع موؤ�ص�صي اآخر، والم�صتري غير مقيم. مقيما في قط

بيانات  في  اعي  ط الق التبويب  ن  اأ الوا�صح  من  اأنه  ورغم   61-4

الإ�صدار،  هة  ج ح�صب  يكون  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  في  الخ�صوم 

اعتبارات  هناك  المالي،  الح�صاب  في  اعية  ط الق للبيانات  فبالن�صبة 

اإلى  المعاملت  عزو  ينبغي  كان  اإذا  بما  تتعلق  وتحليلية  عملية 

هة الإ�صدار اأم ح�صب البائع. وقد جرى العرف على  اعات ح�صب ج ط الق

اع الذي يحدد تبويب التغير الذي حدث في  ط اع المدين هو الق اعتبار قط

بيعة الأ�صلية للخ�صم ُتعتبر ب�صفة عامة اأهم من هوية  الملكية لأن الط

 154-4 اإلى   152-4 من  الفقرات  وتتناول  المقيم.  البة  ط الم بائع 

 
5
و14-24 هذه الق�صايا اأي�صا في �صياق بيانات ال�صركاء في التجارة.

والتي  ال�صادرة عن مقيم  المالية  الأدوات  الق�صايا على  نف�ض  بق  وتنط

ها حامل الأداة غير المقيم اإلى م�صتر مقيم. يبيع

 هناك عامل اآخر بالن�صبة لبيانات القطاعات املوؤ�ص�صية وهو اأن بيانات قطاع 
 5

البائع يف احل�صابات القومية �صتبني الت�رشف يف الأ�صل. 

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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والقطاعات  ية  وؤ�ص�ص الم القطاعات  تعريفات   -2

ية وؤ�ص�ص الفرعية الم

ال�شركات غير المالية اأ-  

اإنتاج  الرئي�سي  ها  ن�ساط �سركات  هي  المالية  غير  ال�سركات   62-4

�سلع �سوقية اأو خدمات غير مالية. وهي ت�صمل ال�صركات الموؤ�ص�صة قانونا، 

ال�صورية  والوحدات  ال�صركات،  واأ�صباه  المقيمة،  غير  الموؤ�ص�صات  وفروع 

المقيمة التي تمتلك اأرا�صي، والموؤ�ص�صات المقيمة غير الهادفة للربح 

التي تعد منتِجة لل�صلع اأو الخدمات غير المالية في ال�صوق.

ب-  ال�شركات المالية

المرجع:

�صندوق النقد الدولي، المر�سد اإلى اإعداد الإح�ساءات النقدية والمالية، 

اعات الموؤ�ص�صية. ط الف�صل الثالث، الوحدات والق

IMF, Monetary and Financial Statistics Compilation 
Guide, Chapter 3, Institutional Units and Sectors.

ال�سركات  واأ�سباه  ال�سركات  كافة  من  المالية  ال�سركات  تتاألف   63-4

ذلك  في  بما  المالية،  الخدمات  تقديم  مجال  في  اأ�سا�سا  تعمل  التي 

موؤ�س�سية  وحدات  اإلى  التقاعد،  معا�سات  و�سناديق  التاأمين  خدمات 

اإدارة  اأو  المالية،  الو�صاطة  نتيجة  المالية  الخدمات  اإنتاج  وياأتي  اأخرى. 

الم�صاعدة. وفي  المالية  الخدمات  اأو  ال�صيولة،  اأو تحويل  المالية،  المخاطر 

الموؤ�ص�صات  ا�صم  اأحيانا  المالية  ال�صركات  على  لق  يط الأخرى،  الأدلة 

المالية.

عامة، هي  فئات  ثلث  اإلى  المالية  ال�صركات  تق�صيم  ويمكن   64-4

المالية  وال�صركات  الم�صاعدة،  المالية  وال�صركات  المالية،  الو�صاطة  هات  ج

الأخرى:

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

الجدول 4-1: تبويب القطاعات الموؤ�ص�صية في نظام الح�صابات القومية

)يت�سمن رموز نظام الح�سابات القومية لعام 2008(

وع االقت�صاد S1 مجم
1
S11 ال�صركات غير المالية

S12 ال�صركات المالية
2
S121 البنك المركزي

1
S122 �صركات تلقي الودائع، با�صتثناء البنك المركزي

1
S123 �صناديق �صوق المال

1
S124 �صناديق ال�صتثمار عدا �صناديق �صوق المال

1
هات الو�صاطة المالية الأخرى با�صتثناء �صركات التاأمين و�صناديق معا�صات التقاعد S125 ج

1
S126 ال�صركات المالية الم�صاعدة

1
S127 الموؤ�ص�صات المالية الح�صرية ومقر�صو الأموال

1
S128 �صركات التاأمين

1
S129 �صناديق معا�صات التقاعد

S13 الحكومة العامة  
 ) تبويب الحكومة العامة - البديل )اأ

S1311 الحكومة المركزية
S1312 حكومة الولية

S1313 الحكومة المحلية
S1314 �صناديق ال�صمان الجتماعي

تبويب الحكومة العامة - البديل )ب( 

3
S1321 الحكومة المركزية

3
S1322 حكومة الولية

3
S1323 الحكومة المحلية

S14 الأ�صر المعي�صية

S15 الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�صر المعي�صية

S2 العالم الخارجي

اعات الموؤ�ص�صية المقيمة، مع اإ�صافة ما يلي:  ط يمكن تبويبه بنف�ض الطريقة التي تبوب بها الق

المنظمات الدولية

المنظمات المالية الدولية

4
البنك المركزي لتحاد العملة

اأخرى

المنظمات غير المالية الدولية

طرة اأجنبية. وتعريف هذه ال�صركات مقارب لتعريف �صركات ال�صتثمار  اع فرعي لل�صركات الخا�صعة ل�صي ام الح�سابات القومية مجال لوجود قط اعي في نظ ط ي التبويب الق ط ملحزظة: كذلك يع

اعات ال�صركات. ابقا له. وي�صمح اأي�صا بقيد الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح والموؤ�ص�صات الهادفة للربح كبند م�صتقل في قط ن كان لي�ض مط المبا�صر التابعة، واإ

 يمكن عر�ض بنود تكميلية بالن�صبة لل�صركات العامة تحت عنوان »منها«. 
1  

ات النقدية، عند الحاجة، ح�صبما يرد في الفقرة 70-4. ط اع فرعي اإ�صافي لل�صل  يمكن قيد قط
2  

 يت�صمن �صناديق ال�صمان الجتماعي من هذا الم�صتوى الحكومي. 
3  

 اإذا كان القت�صاد القائم بالإبلغ دولة ع�صو في اتحاد عملة.
4  
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الودائع،  تلقي  �صركات  من  المالية  الو�صاطة  هات  ج تتاألف    ) )اأ

الأخرى،  المالية  الو�صاطة  هات  وج ال�صتثمار،  و�صناديق 

والو�ساطة  التقاعد.  معا�صات  و�صناديق  التاأمين،  و�صركات 

الموؤ�س�سية  الوحدة  فيه  تتحمل  اإنتاجي  ن�ساط  هي  المالية 

وذلك  مالية،  اأ�سول  امتالك  بغر�ص  ح�سابها  على  خ�سوما 

هات  ج وتجمع  ال�سوق.  في  مالية  معامالت  في  بال�ستغال 

من  الأموال  موؤ�ص�صية،  وحدات  باعتبارها  المالية،  الو�صاطة 

اأجل  )ح�صب  ها  تجميع اإعادة  اأو  ها  لتحويل المقر�صين 

ال�صتحقاق والحجم والمخاطر، وما �صابه ذلك( بطرق تنا�صب 

المالية،  الو�صاطة  هات  ج طريق  وعن  المقتر�صين.  حاجات 

هة  توجه الأموال فيما بين الأطراف التي لديها فائ�ض من ج

والو�صيط  اأخرى.  هة  ج من  الأموال  اإلى  تحتاج  التي  والأطراف 

المالي ل يعمل كوكيل لوحدات موؤ�ص�صية اأخرى فح�صب ولكنه 

�ض نف�صه للمخاطر بامتلك اأ�صول مالية وتحمل خ�صوم 
ِّ
يعر

على ح�صابه؛

)ب(  ال�صركات المالية الم�صاعدة هي وحدات موؤ�ص�صية تعمل اأ�صا�صا 

في خدمة الأ�صواق المالية، ولكنها ل تمتلك الأ�صول والخ�صوم 

المالية التي تتعامل فيها اأو تنظم التعامل فيها؛ 

خدمات  تقدم  موؤ�ص�صية  وحدات  هي  الأخرى  المالية  وال�صركات  )ج(  

مالية، ول يجري التعامل على معظم اأ�صولها اأو خ�صومها في 

اع  ط الأ�صواق المالية المفتوحة. وُتدرج هذه ال�صركات �صمن الق

الفرعي للموؤ�ص�صات المالية الح�صرية ومقر�صو الأموال.

اعات  قط ت�صعة  القومية  الح�سابات  ام  نظ اأي�صا  ويعر�ض    65-4

 1-4 الجدول  في  )ترد  المالية  لل�صركات  الفرعي  اع  ط للق تابعة  فرعية 

وتتناولها الفقرات التالية(. وت�صتخدم في الح�صابات الدولية بالطرق الآتية:

هي:  فرعية،  اعات  قط ثلثة  في  الأ�صا�صية  العنا�صر  تبوب     ) )اأ

البنك المركزي، و�صركات تلقي الودائع با�صتثناء البنك المركزي، 

عنوان  تحت  مجتمعة  الأخرى  ال�صبعة  الفرعية  اعات  ط والق

تف�صيلية  بيانات  اإعداد  ويمكن  الأخرى.«  المالية  »ال�صركات 

اإ�صافية ح�صب الظروف؛ 

هات  ج بين  الدين  لمراكز  الوظيفية  الفئات  تبويب  ويتحدد  )ب( 

الفرعية  اعات  ط الق اأ�صا�ض  على  المنت�صبة  المالية  الو�صاطة 

المركزي،  البنك  وهي:  المالي،  اع  ط للق التابعة  الأولى  الخم�صة 

و�صناديق  المركزي،  البنك  با�صتثناء  الودائع  تلقي  و�صركات 

هات الو�صاطة  �صوق المال، و�صناديق ال�صتثمار الأخرى، وج

المالية الأخرى با�صتثناء �صركات التاأمين و�صناديق معا�صات 

التقاعد. ويُ�صتبعد هذا الدين من ال�صتثمار المبا�صر، ح�صبما يرد 

في الفقرة 28-6.

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق

الجدول 4-2: تبويب القطاعات الموؤ�ص�صية في دليل ميزان المدفوعات – الطبعة ال�شاد�شة

البنك المركزي1

ي الودائع، با�صتثناء البنك المركزي2 ق �صركات تل

ومة العامة الحك

القطاعات االأخرى

ال�صركات المالية الأخرى

2
�صناديق �صوق المال

2
�صناديق ال�صتثمار عدا �صناديق �صوق المال

2
هات الو�صاطة المالية الأخرى با�صتثناء �صركات التاأمين و�صناديق معا�صات التقاعد ج

2
ال�صركات المالية الم�صاعدة

2
الموؤ�ص�صات المالية الح�صرية ومقر�صو الأموال

2
�صركات التاأمين

2
�صناديق معا�صات التقاعد

ال�صركات غير المالية، والأ�صر المعي�صية، والموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�صر المعي�صية

2
ال�صركات غير المالية

الأ�صر المعي�صية

الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�صر المعي�صية )يمكن تجميع بياناتها مع بيانات الأ�صر المعي�صية(

اعات اإ�سافية �سمن البيانات المقابلة قط

المنظمات الدولية

المنظمات المالية الدولية

البنك المركزي لتحاد العملة

المنظمات الدولية الأخرى

 يمكن قيد قطاع فرعي اإ�صافي مخ�ص�ض لل�صلطات النقدية، عند الحاجة، ح�صبما يرد في الفقرة 70-4.
1

 يمكن عر�ض بنود تكميلية بالن�صبة ال�صركات العامة تحت عنوان »منها«، ح�صبما يرد في الفقرات من 4-108 اإلى 112-4.
2
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الفرعية  اعاته  وقط المالية  ال�صركات  اع  قط تعريف  ورغم   66-4

على اأ�صا�ض الوظيفة القت�صادية، فاإن م�صادر البيانات قد تتبع غالبا 

تعريفات تنظيمية. وينبغي ر�صد الختلفات بين التعريفات التنظيمية 

والإح�صائية، واإجراء التعديلت اللزمة عند القت�صاء.

البنك المركزي

التي  المالية  الموؤ�س�سات(  )اأو  الموؤ�س�سة  هو  المركزي  البنك   67-4

ويقوم  المالي.  ام  النظ في  الرئي�سية  الجوانب  على  الرقابة  تمار�ص 

واإجراء  الدولية،  الحتياطيات  واإدارة  العملة،  اإ�سدار  مثل  طة  باأن�س

تلقي  ل�سركات  الئتمان  وتوفير  الدولي،  النقد  �سندوق  مع  المعامالت 

الودائع. ويبوب البنك المركزي لتحاد العملة كبنك مركزي في البيانات 

الخا�صة باتحاد العملة ككل؛ اأما في بيانات فرادى الدول الأع�صاء فاإنه 

اع العالم الخارجي. وفي بع�ض القت�صادات تتلقى  ي�صكل جزءا من قط

تقدم  اأو  اأخرى  اعات  قط في  كيانات  من  ودائع  المركزية  البنوك  اأي�صا 

ائتمانا لها.

اع الفرعي للبنوك المركزية ما يلي: ط وي�صمل الق  68-4

طة وتعرف  (    البنوك المركزية التي تمار�ض اأنواعا مختلفة من الأن�ص )اأ

اأو  الحتياطي،  بنك  اأو  المركزي،  البنك  )مثل  مختلفة  باأ�صماء 

كبند  قيدها  يمكن  البنوك  وهذه  الدولة(،  بنك  اأو  الوطني،  البنك 

م�صتقل في معظم القت�صادات وتخ�صع لدرجات متفاوتة من 

ال�صيطرة الحكومية. 

ات العملة الم�صتقلة التي ت�صدر العملة  ط )ب(  مجال�ض العملة اأو �صل

الوطنية بدعم كامل من احتياطيات النقد الأجنبي.

)ج(  الوكالت التابعة للحكومة التي تمثل وحدات موؤ�ص�صية م�صتقلة 

طة البنك المركزي بالدرجة الأولى. وتمار�ض اأن�ص

للبنوك  الفرعي  اع  ط الق �صمن  بالكامل  الموؤ�ص�صية  الوحدة  وتبوب 

الأ�صا�صي.  ها  عمل محور  هي  المركزي  البنك  طة  اأن�ص كانت  اإذا  المركزية 

الأخرى  الودائع  تلقي  �صركات  تنظيم  المركزية  البنوك  من  كثير  ويتولى 

طة البنك المركزي  اأن�ص اأو الرقابة عليها، وُتدرج  وال�صركات المالية الأخرى 

اع الفرعي للبنوك المركزية. غير اأن  ط في هذه المجالت اأي�صا �صمن الق

ها  اعات والتي يتمثل عمل ط الوحدات التابعة للحكومة اأو لغيرها من الق

�صمن  تبوب  عليها  الرقابة  اأو  مالية  وحدات  تنظيم  في  الأ�صا�صي 

للبنوك  الفرعي  اع  ط الق في  كوحدات  ولي�ض  الم�صاعدة  المالية  ال�صركات 

طة مثل عمليات مقا�صة  المركزية. اأما الوحدات الخا�صة التي تمار�ض اأن�ص

اعات الفرعية لل�صركات المالية الأخرى ح�صب نوع  ط ال�صيكات، فتتبع الق

ها، ول تتبع البنك المركزي. طة التي تمار�ص الأن�ص

ول توجد بنوك مركزية في عدد قليل من القت�صادات. وتعاَمل   69-4

يمكن  ول  العامة  الحكومة  توؤديها  التي  التقليدية  المركزي  البنك  طة  اأن�ص

اعتبارها وحدات موؤ�ص�صية منف�صلة كجزء من الحكومة العامة ول تعزى 

اع الفرعي للبنوك المركزية. ط اإلى الق

وظائف  بع�ض  فيها  توؤدَّى  التي  للقت�صادات  وبالن�صبة   70-4

وتحديدا  المركزي،  البنك  خارج  جزئي  اأو  كلي  ب�صكل  اإما  المركزي  البنك 

حيازة الأ�صول الحتياطية، ينبغي النظر في اإعداد بيانات تكميلية 

وترتكز   .66-6 الفقرة  في  يرد  ح�صبما  النقدية،  ات  ط ال�صل اع  قط عن 

ات النقدية. ط وم ال�صل ه معاملة الأ�صول الحتياطية على مف

ي الودائع با�شتثناء البنك المركزي ق �شركات تل

المركزي  البنك  با�ستثناء  الودائع  تلقي  �سركات  تمار�ص   71-4

فاإنها  الغر�ص،  ولهذا  الرئي�سي.  ها  كن�ساط المالية  الو�ساطة  اأعمال 

الإيداع  هادات  )ك�س مالية  اأدوات  اأو  ودائع  �سكل  في  خ�سوم  تتحمل 

هات  ق�سيرة الأجل( تعد بدائل مقاربة للودائع. وبوجه عام، تبوب ج

اع الفرعي: ط الو�صاطة المالية التالية �صمن هذا الق

البنوك التجارية، البنوك »ال�صاملة«، والبنوك »متعددة الخدمات«؛  ) )اأ

والدخار،  الدخار،  اأمناء  بنوك  )وت�صمل  الدخار  بنوك  )ب( 

وجمعيات الإقرا�ض(؛

التحويلت  وبنوك  البريد،  وبنوك  البريدية،  التحويلت  موؤ�ص�صات  )ج(  

البريدية؛

بنوك الئتمان الريفي، وبنوك الئتمان الزراعي؛ )د( 

)هـ(  بنوك الئتمان التعاوني، والتحادات الئتمانية؛

ها الأ�صا�صي  )و(   �صركات اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية التي يتمثل عمل

طة المالية؛  في الأن�ص

كانت  اإذا  الأخرى  المالية  الموؤ�ص�صات  اأو  المتخ�ص�صة  البنوك  )ز(  

تتلقى ودائعا اأو ت�صدر بدائل مقاربة للودائع.

الم�صتحقة  الودائع  تلقي  �صركات  خ�صوم  عادة  وُتدَرج   72-4

اع  ط لمقيمين �صمن مقايي�ض النقود بمعناها الوا�صع. ويمكن قيد الق

البيانات  مع  التوافق  على  ي�صاعد  بما  تكميلي  كبند  للنقود  در  الُم�صْ

الودائع  تلقي  و�صركات  المركزي  البنك  من  اع  ط الق هذا  ويتاألف  النقدية. 

الوا�صع  بمعناها  النقود  تعريف  في  الواردة  الأخرى  والموؤ�ص�صات 

اأما �صركات تلقي الودائع  )ك�صناديق �صوق المال في بع�ض الحالت(. 

ها )اأو يكاد ينح�صر( في معاملت مع غير المقيمين،  التي ينح�صر ن�صاط

اأو الوحدات الم�صرفية  لق عليها غالبا ا�صم البنوك الخارجية  والتي يط

كان  ن  واإ الودائع،  تلقي  �صركات  �صمن  فتُدرج  )اأوف�صور(،  الخارجية 

ُتدرج  ل  لأن خ�صومها  للنقود  در  الُم�صْ اع  ط الق ا�صتبعادها من  يمكن 

كيانات  المال  �صوق  �صناديق  وتعد  الوا�صع.  بمعناها  النقود  �صمن 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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في  منف�صل  كبند  قيدها  وينبغي  الودائع،  تلقي  �صركات  عن  م�صتقلة 

الحالت الواردة في الفقرة 73-4.

وق المال �شناديق �ش

ا�ستثمار جماعي تقوم  اأنظمة  المال هي  �سناديق �سوق   73-4

وُت�ستثمر  ور.  للجمه اأو وحدات  هم  اأ�س اإ�سدار  الأموال عن طريق  بجمع 

هم/وحدات  واأ�س المال،  �سوق  اأدوات  في  اأ�سا�سا  الأموال  ح�سيلة 

اأجل  يقل  التي  للتداول  القابلة  الدين  واأدوات  المال،  �سوق  �سناديق 

ت�ستهدف  التي  البنوك  واأدوات  وودائع  �سنة،  عن  المتبقي  ا�ستحقاقها 

المال.  �سوق  اأدوات  على  الفائدة  اأ�سعار  يقارب  عائد  معدل  تحقيق 

هم في �سناديق �سوق المال ب�سيك اأو و�سيلة  ويمكن نقل ملكية الأ�س

التي  الأدوات  بيعة  لط ونظرا  للغير.  المبا�سر  الدفع  و�سائل  من  اأخرى 

ها  مها اأو وحدات ه ت�صتثمر فيها �صناديق �صوق المال، يمكن اعتبار اأ�ص

بدائل مقاربة للودائع. وعند اإدراج �صناديق �صوق المال في المجملت 

اع فرعي اإ�صافي ي�صاعد على اإمكانية مقارنة  ط النقدية، فاإن قيدها كق

المقابلة،  المتخ�ص�صة  المالية  الأداة   29-5 الفقرة  )تتناول  البيانات 

هم �صناديق �صوق المال(. وهي: اأ�ص

وق المال  �شناديق ال�شتثمار عدا �شناديق �ش

اأنظمة  المال هي  ال�ستثمار عدا �سناديق �سوق  �سناديق   74-4

اأو  هم  اأ�س اإ�سدار  طريق  عن  الأموال  بجمع  تقوم  جماعي  ا�ستثمار 

مالية  اأ�صول  في  اأ�صا�صا  الأموال  وُت�صتثمر ح�صيلة  ور.  للجمه وحدات 

طويلة الأجل واأ�صول غير مالية )عقارات عادة(. وبوجه عام، ل تعد 

هم اأو وحدات �صناديق ال�صتثمار بدائل مقاربة للودائع. ول يمكن  اأ�ص

نقل ملكيتها ب�صيك اأو و�صيلة اأخرى من و�صائل الدفع للغير. وقد تكون 

بع�ض ال�صناديق قا�صرة على م�صتثمرين معينين، بينما توجد �صناديق 

تكون  اأن  ويمكن  عام.  بوجه  ور  للجمه فيها  ال�صتثمار  يتاح  اأخرى 

هي  المفتوحة  وال�صناديق  مغلقة.  اأو  مفتوحة  ال�صتثمار  �صناديق 

ها، بناء على  اأو حدات مها  ه اأ�ص ا�صترداد  اأو  �صراء  التي يعاد  ال�صناديق 

المن�صاأة.  اأ�صول  اأو غير مبا�صرة من  طلب حامليها، ب�صورة مبا�صرة 

ي ال�صناديق  اأما ال�صناديق المغلقة اأو ال�صناديق المتداولة في البور�صة فه

الذين  الم�صتثمرين  على  يتعين  وفيها  الثابت،  مي  ه ال�ص المال  راأ�ض  ذات 

هم القائمة.  يدخلون ال�صندوق اأو يخرجون من ال�صندوق �صراء اأو بيع الأ�ص

العقود  قانون  بموجب   ) )اأ ال�صتثمار:  �صناديق  تاأ�صي�ض  ويمكن 

بموجب  اأو  )ب(  الإدارة(،  �صركات  تديرها  التي  الم�صتركة  )كال�صناديق 

اأو )ج(  قانون ال�صناديق ال�صتئمانية )ك�صناديق ال�صتثمار المفتوحة(، 

ام اأ�صا�صي )ك�صركات ال�صتثمار(، )د( اأو بطريقة اأخرى لها  بموجب نظ

في  الأموال  ح�صيلة  ال�صتثمار  �صناديق  بع�ض  وت�صتثمر  الأثر.  نف�ض 

معا�صات  �صناديق  وُت�صتبعد  ال�صناديق«(.  )»�صناديق  اأخرى  �صناديق 

و�صناديق  التاأمين  ل�صركات  الفرعي  اع  ط الق من  جزء  لأنها  التقاعد 

هم  اأ�ص اأما  العقاري.  ال�صتثمار  ُتدرج �صركات  التقاعد، بينما  معا�صات 

�صناديق ال�صتثمار فتقيد �صمن الأدوات المالية )ح�صب التعريف الوارد 

مالية  �صركات  ال�صتثمار  �صناديق  مديرو  ويعد   .)28-5 الفقرة  في 

م�صاعدة )الفقرة 4-80 )ح((. 

ال�صتثمار.  �صناديق  اأنواع  اأحد  هي  التحوطية  وال�صناديق   75-4

ي مجموعة غير متجان�صة من اأنظمة  ط لح يغ ط وال�صندوق التحوطي م�ص

الأدنى  الحد  ارتفاع  على  عادة  وي  تنط الجماعي،  ال�صتثمار 

مجموعة  بق  ط وت ب�صيطة،  تنظيمية  لقيود  وتخ�صع  لل�صتثمارات، 

ن ال�صناديق الحكومية ذات  كبيرة من ال�صتراتيجيات ال�صتثمارية. غير اأ

الغر�ض الخا�ض، التي ت�صمى عادة �صناديق الثروة ال�صيادية، من الأرجح 

ا�صتثمار، بالنظر  اأن تبوب كموؤ�ص�صات مالية ح�صرية ولي�ض ك�صناديق 

اإلى طبيعة خ�صومها، وذلك اإذا ما تم تبويبها ك�صركات مالية )راجع 

حا�صية الفقرة 92-4(.

�شركات  با�شتثناء  الأخرى،  المالية  الو�شاطة  جهات 

التاأمين و�شناديق معا�شات التقاعد

�سركات  با�ستثناء  الأخرى،  المالية  الو�ساطة  تتاألف جهات   76-4

ال�سركات  واأ�سباه  ال�سركات  من  التقاعد،  معا�سات  و�سناديق  التاأمين 

لع  ط ت�س والتي  اآخر  فرعي  اع  قط في  مدرجة  تكون  ل  التي  المالية 

اآخر غير  بتقديم خدمات مالية من خالل تحمل خ�سوم - في �سكل 

ح�سابها  على   - للودائع  المقاربة  البدائل  اأو  الودائع  اأو  العمالت 

بال�ستغال في معامالت  وذلك  مالية،  اأ�سول  امتالك  بغر�ص  الخا�ص 

ن العمليات في جانبي  مالية في ال�سوق. ومن �صمات الو�صيط المالي اأ

الميزانية العمومية ُتجرى في الأ�صواق المفتوحة.

هات  ج الفرعي  اع  ط الق هذا  في  تبوب  عام،  وبوجه    77-4

الو�صاطة المالية التالية:

ال�صركات المالية الم�صتغلة في توريق الأ�صول؛  ) )اأ

)الذين  والم�صتقات  المالية  الأوراق  وتجار  الكتتاب  �صامنو  )ب( 

المالية  الأوراق  �صما�صرة  اأما  الخا�ض(.  لح�صابهم  يعملون 

وغيرهم من الوحدات التي تقوم بترتيب عمليات المتاجرة بين 

م�صتري الأوراق المالية وبائعيها دون �صراء وحيازة الأوراق 

ال�صركات  �صمن  تبويبهم  فيتم  الخا�ض،  لح�صابهم  المالية 

المالية الم�صاعدة )راجع الفقرة 4-80 )ب((؛ 

التاأجير  ذلك  في  بما  الإقرا�ض،  في  الم�صتغلة  المالية  ال�صركات  )ج(  

التمويلي اإلى جانب التمويل ال�صخ�صي اأو التجاري؛

تقدم  والتي  المقا�صة،  عملية  في  المركزية  المقابلة  الأطراف  )د( 

خدمات المقا�صة والت�صوية فيما يت�صل بمعاملت ال�صوق في 

الأوراق المالية والم�صتقات. وت�صير المقا�صة اإلى عملية موازنة 

اللتزامات والم�صتحقات تجاه الأطراف المقابلة في المعاملت 

التبادل  على  وي  تنط التي   - الت�صوية  اإجراء  يت�صنى  حتى 

اأكبر  بكفاءة   - والأموال  والم�صتقات  المالية  للأوراق  الفعلي 

في  المركزية  المقابلة  الأطراف  وتقوم  �صاف.  اأ�صا�ض  على 

عملية المقا�صة بالم�صاركة في المعاملت وتخفيف مخاطر 

الطرف المقابل؛

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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في  الأخرى  ال�صركات  ت�صاعد  التي  المتخ�ص�صة  المالية  ال�صركات  )هـ(  

هم و�صندات الدين وتقدم خدمات  جمع الأموال في اأ�صواق الأ�ص

ا�صت�صارية ا�صتراتيجية في عمليات الدمج وال�صتحواذ وغيرها 

»بنوك  اأحيانا  ال�صركات  هذه  )ت�صمى  المالية.  المعاملت  من 

ها  ال�صتثمار«.( وتقوم هذه ال�صركات، اإلى جانب م�صاعدة عملئ

من ال�صركات في جمع الأموال، با�صتثمار اأموالها الخا�صة، بما 

ال�صناديق  وفي  الخا�صة،  الملكية  ح�ص�ض  في  ذلك  في 

وفي  المخاطر،  المال  راأ�ض  في  للتعامل  المخ�ص�صة  التحوطية 

الإقرا�ض الم�صمون. غير اأنه اإذا تلقت هذه ال�صركات ودائع اأو 

تلقي  �صركات  �صمن  تبوب  فاإنها  للودائع،  مقاربة  بدائل 

الودائع؛ 

)و(    اأي �صركات مالية متخ�ص�صة اأخرى تقدم تمويل ق�صير الأجل 

اع ال�صركات، و�صركات تمويل  لعمليات الدمج وال�صتحواذ في قط

الت�صدير/ال�صتيراد، و�صركات �صراء الديون التجارية، و�صركات راأ�ض 

المال المخاطر وراأ�ض المال الإنمائي.

ورقة  بيع  طريق  عن  اأموال  جمع  على  التوريق  وي  وينط  78-4

مالية م�سمونة باأ�سول اأو تدفقات دخل محددة. فعلى �صبيل المثال، 

يمكن لجهات الإقرا�ض العقاري الأ�صلية بيع حافظة قرو�ض اإلى وحدة 

ذات غر�ض خا�ض تقوم باإ�صدار وحدات ُتباع اإلى م�صتثمرين. ورغم اأن 

يمكن  للحافظة،  القانوني  المالك  هي  الخا�ض  الغر�ض  ذات  الوحدة 

للمقر�ض الأ�صلي اأن ي�صتمر في تقديم خدمات اإدارية. وُتدرَج هذه الوحدة 

هات الو�صاطة المالية الأخرى، با�صتثناء �صركات التاأمين  �صمن بند » ج

لحافظة  القانوني  المالك  هي  كانت  اإذا  التقاعد«  معا�صات  و�صناديق 

الأ�صول، وكانت تبيع اأ�صل مالي جديد يمثل ح�صة في الحافظة، وكانت 

لديها اأو من المحتمل اأن يكون لديها مجموعة كاملة من الح�صابات. غير 

م�صمونة  مالية  اأوراق  باإ�صدار  الأ�صلي  المقر�ض  قيام  حالة  في  اأنه 

كيان  اإن�صاء  دون  التوريق  يحدث  اأن  يمكن  الخا�ض،  لح�صابه  باأ�صول 

الغر�ض  ذات  الوحدة  تتحمل  لم  اأو  الحافظة،  يتم تحويل  لم  واإذا  م�صتقل. 

ها  بيانات تجميع  يمكن  الئتمان،  مخاطر  اأو  ال�صوق  مخاطر  الخا�ض 

مع بيانات ال�صركة الأم )اإذا كانت مقيمة في نف�ض القت�صاد( اأو معاملتها 

اقت�صاد  عن  مختلف  اقت�صاد  في  مقيمة  كانت  )اإذا  ح�صري  كو�صيط 

ال�صركة الأم(. وتتناول الفقرة 5-47 الأوراق المالية الم�صمونة باأ�صول 

باعتبارها اأدوات مالية.

ال�شركات المالية الم�شاعدة

تتاألف ال�سركات المالية الم�ساعدة من كافة ال�سركات المالية   79-4

ط بمعامالت في اأ�سول وخ�سوم مالية  طة ترتب الم�ستغلة اأ�سا�سا باأن�س

وي  اأو بتوفير ال�سياق التنظيمي لهذه المعامالت في الحالت التي ل تنط

يجري  التي  المالية  والخ�سوم  لالأ�سول  الم�ساعدة  ال�سركة  امتالك  على 

التعامل فيها.

اع  ط الق التالية �صمن  المالية  ال�صركات  تبوب  وبوجه عام،   80-4

الفرعي لل�صركات المالية الم�صاعدة:

(     �صما�صرة التاأمين، ومديرو القيمة المتبقية بعد تلف الممتلكات  )اأ

الموؤمَّن عليها، وم�صت�صارو التاأمين ومعا�صات التقاعد؛

يقومون  الذين  المالية  الأوراق  و�صما�صرة  القرو�ض،  �صما�صرة  )ب( 

المالية  ق  الأورا م�صتري  بين  المتاجرة  عمليات  بترتيب 

لح�صابهم  المالية  ق  الأورا وحيازة  �صراء  دون  وبائعيها 

الأوراق  تجار  )يعد  وغيرهم  ال�صتثمار،  وم�صت�صارو  الخا�ض، 

الخا�ض  لح�صابهم  المالية  الأوراق  يتاجرون في  الذين  المالية 

هات و�صاطة مالية اأخرى(؛ ج

الأوراق  اإ�صدار  عملية  تدير  التي  المالية  الأوراق  طرح  �صركات  )ج(  

المالية؛ 

)د(     ال�صركات التي تتمثل وظيفتها الرئي�صية في �صمان الكمبيالت 

ير؛ ه والأدوات المماثلة عن طريق التظ

واأدوات  الم�صتقات  في  المعاملت  بترتيب  تقوم  التي  ال�صركات  )هـ(  

التحوط، كالمبادلت والخيارات والم�صتقبليات )دون اإ�صدارها(؛

)و(  بور�صات الأوراق المالية، وبور�صات التاأمين، وبور�صات ال�صلع 

والم�صتقات؛

المالية،  للأ�صواق  التحتية  البنية  تمثل  التي  الأخرى  ال�صركات  )ز(  

ومكاتب  الحفظ،  واأمناء  المالية،  ق  الأورا اإيداع  ك�صركات 

 وال�صركات الوكيلة؛
6
المقا�صة،

)ح(  مديرو �صناديق معا�صات التقاعد، و�صناديق ال�صتثمار الم�صترك، 

ها التي يديرونها(؛ وما �صابه ذلك )ولي�ض ال�صناديق نف�ص

ككيانات  بها  ُيعترف  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات  )ط( 

ها  قانونية م�صتقلة تخدم ال�صركات المالية، دون اأن تقدم بنف�ص

خدمات مالية، كاتحادات البنوك مثل؛

)ي(  ال�صركات القاب�صة التي تمار�ض بع�ض جوانب الرقابة الإدارية 

ها التابعة )راجع اأي�صا الفقرة 4-85(؛ على �صركات

)ك(  مكاتب ال�صرافة و�صركات تحويل الأموال؛

اأو  الودائع  تقبل  ل  التي  الأجنبية  للبنوك  المقيمة  المكاتب  )ل(  

تمنح الئتمان لح�صابها الخا�ض؛

الإلكترونية  الدفع  اآليات  ت�صغيل  في  اأ�صا�صا  الم�صتغلة  ال�صركات  )م(  

تحملت  اإذا  )اأما  الأدوات.  مقابل  خ�صوما  تتحمل  ل  التي 

مالية  و�صاطة  هات  ج تعد  فاإنها  الأدوات،  مقابل  خ�صوما 

اأخرى با�صتثناء �صركات التاأمين و�صناديق معا�صات التقاعد(؛ 

تي�رش  عندما  امل�صاعدة  املالية  ال�رشكات  �صمن  املقا�صة  مكاتب  تبوب   
 6

املعاملت دون اأن تقوم بدور الطرف املقابل فيها؛ اأما الأطراف املقابلة املركزية 

مقابلة  اأطراف  فهي  )د(   77-4 الفقرة  يف  ورد  ملا  وفقا  املقا�صة،  عملية  يف 

وبالتايل تبوب �صمن جهات الو�صاطة ولي�ض �رشكات م�صاعدة.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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يئات الرقابية المركزية لجهات الو�صاطة المالية والأ�صواق  )ن(  واله

المالية اإذا كانت وحدات موؤ�ص�صية م�صتقلة.

كالأطراف   - المالية  المعاملت  تي�صر  التي  ال�صركات  وتعد   81-4

المالية،  الأوراق  وبور�صات  المقا�صة،  عملية  في  المركزية  المقابلة 

 - ال�صراء  اإعادة  اتفاقات  ت�صوية  وموؤ�ص�صات  الم�صتقات،  وبور�صات 

ل للأطراف  هات و�صاطة مالية اإذا كانت تقوم بوجه عام بدور الموكِّ ج

مالية  �صركات  تعد  فاإنها  واإل  الأ�صا�صية،  المعاملت  في  المقابلة 

م�صاعدة.

و الأموال وؤ�ش�شات المالية الح�شرية ومقر�ش الم

من  الأموال  ومقر�سو  الح�سرية  المالية  الموؤ�س�سات  تتاألف   82-4

وحدات موؤ�س�سية تقدم خدمات مالية عدا التاأمين، ول يجري التعامل في 

وهي  المفتوحة.  المالية  ق  الأ�سوا في  خ�سومها  اأو  اأ�سولها  معظم 

الوحدات،  من  محدودة  مجموعة  مع  اإل  تتعامل  ل  كيانات  تت�صمن 

كال�صركات التابعة اأو ال�صركات التابعة لنف�ض ال�صركة القاب�صة اأو الكيانات 

فقط.  واحد  كفيل  من  المقدمة  الخا�صة  اأموالها  من  قرو�صا  تمنح  التي 

التاأمين  �صركات  با�صتثناء  الأخرى،  المالية  الو�صاطة  هات  ج وتختلف 

و�صناديق معا�صات التقاعد )التي وردت في الفقرتين 4-76 و77-4( 

ن الثانية تخدم  اأ عن الموؤ�ص�صات المالية الح�صرية ومقر�صي الأموال في 

ها  ميزانيات من  الأقل  على  واحد  جانب  على  فقط  محدودة  مجموعة 

العمومية. 

اع  ط وبوجه عام، تبوب ال�صركات المالية التالية في هذا الق  83-4

الفرعي:

الوحدات الموؤ�ص�صية التي تكون وظيفتها مجرد حيازة اأ�صول،  )اأ( 

الوكالت،  وح�صابات  والتركات،  ال�صتئمانية،  ال�صناديق  مثل 

وبع�ض ال�صركات »الوهمية«؛

)ب(  الوحدات الموؤ�ص�صية التي تقدم خدمات مالية باأموالها الخا�صة 

من  لمجموعة  كفيلة  هة  ج من  المقدمة  بالأموال  اأو  فقط، 

العملء وتتحمل المخاطر المالية المترتبة على تخلف المدين 

عن �صداد التزاماته. ومن اأمثلتها مقر�صو الأموال وال�صركات التي 

ال�صتيراد  وقرو�ض  لب  الط )كقرو�ض  القرو�ض  بتقديم  تقوم 

هة كفيلة مثل  والت�صدير( من الأموال التي تح�صل عليها من ج

الوحدة حكومية اأو الموؤ�ص�صة غير الهادفة للربح؛

طتها الإقرا�ض؛ )ج(  مكاتب الرهن التي يغلب على اأن�ص

تجمع  التي  الخا�ض  الغر�ض  ذات  كالكيانات  المالية،  ال�صركات  )د(  

الأموال في الأ�صواق المفتوحة لكي ت�صتخدمها �صركات منت�صبة 

)على عك�ض �صركات التوريق، راجع الفقرة 4-78(؛ 

)هـ(  والكيانات الو�صيطة، والممولون الداخليون، واأعمال الخزانة التي 

لع بها وحدات موؤ�ص�صية م�صتقلة.  ط ت�ص

اع الفرعي �صركات التاأمين و�صناديق معا�صات  ط ل ُيدرج �صمن هذا الق

التقاعد الح�صرية.

ال�سركات القاب�سة

اع الفرعي، اأو �صمن  ط ُتدرج ال�صركات القاب�صة �صمن هذا الق  84-4

ح�صب  المالية،  غير  ال�صركات  �صمن  اأو  الم�صاعدة،  المالية  ال�صركات 

التي  الوحدة  القاب�صة  ال�صركات  اأنواع  ومن  بها.  تقوم  التي  الوظائف 

تمتلك ح�ص�ض ملكية في �صركة تابعة اأو اأكثر لكنها ل تمار�ض اأي نوع 

اأنواع الإدارة. وتو�صف هذه ال�صركات في الت�سنيف ال�سناعي الدولي  من 

طة القت�سادية، التنقيح الرابع، الق�صم كاف، الفئة  الموحد لجميع الأن�س

6420 كالتالي:

طة ال�صركات القاب�صة، اأي الوحدات التي  وت�صمل هذه الفئة اأن�ص

راأ�صمال(  في  م�صيطرة  ح�ص�صا  )تمتلك  باأ�صول  تحتفظ 

ها الرئي�صي  مجموعة من ال�صركات التابعة والتي يكون ن�صاط

امتلك المجموعة. وال�صركات القاب�صة في هذه الفئة ل تقدم 

اأي خدمة اأخرى لل�صركات التي تمتلك فيها ح�ص�ض ملكية، 

اأي اأنها ل تدير وحدات اأخرى اأو ت�صرف عليها.

اع ال�صركات   وتعد هذه الوحدات موؤ�ص�صات مالية ح�صرية وُتدرج �صمن قط

المالية حتى اإذا كانت كل ال�صركات التابعة �صركات غير مالية. وقد تكون 

ال�صركات التابعة مقيمة في نف�ض القت�صاد اأو في اقت�صادات اأخرى.

�صركة  باعتباره  اإليه  ي�صار  الوحدات  من  اآخر  نوع  وهناك   85-4

الإدارية  الرقابة  اأوجه  بع�ض  يمار�ض  الذي  الرئي�صي  المقر  وهو  قاب�صة 

على �صركاته التابعة. وفي بع�ض الأحيان يوجد في هذه الوحدات عدد 

مقارنة  اأعلى،  وظيفي  م�صتوى  من  ويكون  كثيرا،  يقل  العاملين  من 

بال�صركات التابعة له، لكنه ي�صارك في الإنتاج على نحو فعال. وترد هذه 

لجميع  الموحد  الدولي  ال�صناعي  الت�صنيف  في  طة  الأن�ص من  الأنواع 

طة القت�صادية، التنقيح الرابع، الق�صم ميم، الفئة 7010 كالتالي: الأن�ص

وت�صمل هذه الفئة مراقبة واإدارة الوحدات الأخرى في ال�صركة اأو 

التنظيمي  اأو  ال�صتراتيجي  يط  بالتخط والقيام  الموؤ�ص�صة؛ 

بمراقبة  والقيام  الموؤ�ص�صة؛  اأو  ال�صركة  في  القرار  �صنع  وبدور 

العمليات واإدارة العمليات اليومية للوحدات ذات ال�صلة.

اع ال�صركات غير المالية ما لم تكن كل  وتدرج هذه الوحدات تحت قط

اأو معظمها �صركات مالية، وفي هذه الحالة ُتعامل  ال�صركات التابعة لها 

التابعة  ال�صركات  تكون  وقد  م�صاعدة.  مالية  ك�صركات  الحال  بيعة  بط

الأخرى  والكيانات  اأخرى.  اقت�صادات  في  اأو  القت�صاد  نف�ض  في  مقيمة 

ها عمليات  نف�ص لديها هي  يكون  قد  تابعة  �صركات  وتدير  تمتلك  التي 

ثانوية،  القاب�صة  ال�صركة  وظائف  تكون  قد  الحالة  هذه  وفي  كبيرة، 

ها. وبالتالي تبوب ح�صب النوع الغالب في عمليات

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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طة الكيانات الو�سي

ق  الأ�سوا في  الأموال  يجمع  كيان  هو  الو�سيط  الكيان   86-4

ها اإلى موؤ�س�سات منت�سبة اأخرى. وغالبا ما تكون  المالية المفتوحة لنقل

كيان  اأ�صدر  ما  واإذا  اأم.  �صركة  من  م�صمونة  الو�صيط  الكيان  خ�صوم 

هم اأو ح�ص�ض  و�صيط اأدوات مالية جديدة - قد تكون �صندات دين اأو اأ�ص

الو�صيط،  الكيان  على  م�صتحقة  البة  مط تمثل   - ت�صامن  �صركات  في 

اإحدى  فاإنه يقوم بدور موؤ�ص�صة مالية ح�صرية )الكيانات الو�صيطة هي 

حالت »الأموال المارة« الواردة في الفقرة 34-6(.

الكيانات الحائزة للثروة

حيازة  دورها  يتجاوز  ل  التي  الموؤ�ص�صية  الوحدات  تبوب   87-4

الأ�صول والخ�صوم - وما يرتبط بها من دخل ملكية - ل�صالح مالكيها 

بع�ض  الوظائف  بهذه  ويقوم  الح�صرية.  المالية  الموؤ�ص�صات  �صمن 

الكيانات ذات الغر�ض الخا�ض وال�صناديق ال�صتئمانية. وتتناول الفقرات 

من 4-50 اإلى 4-52 الكيانات ذات الغر�ض الخا�ض بمزيد من التف�صيل. 

الغر�ض  ذات  للكيانات  دوليا  عليه  متفق  تعريف  وجود  عدم  ورغم 

الخا�ض، يمكن قيدها كبند م�صتقل في القت�صادات التي تكت�صب فيها 

تو�صيف  ح�صب  اأو  محلي  �صركات  قانون  تعريف  ح�صب  اإما  اأهمية، 

لغير  وملكيتها  المحدود  المادي  بوجودها  يتعلق  ربما  وظيفي 

كبيرة  مبا�صر  ا�صتثمار  تدفقات  هد  ت�ص التي  القت�صادات  وفي  مقيمين. 

من خلل كيانات مقيمة ذات غر�ض خا�ض، يو�صى بقيد هذه التدفقات 

ها ب�صورة منف�صلة. كبند تكميلي حتى يمكن عر�ص

�شركات التاأمين

للتاأمين  م�ساهمة  غير  كيانات  من  التاأمين  �سركات  تتاألف   88-4

توفير  الرئي�سية  وظيفتها  تكون  التاأمين  اأ�سكال  من  وغيره  المتبادل 

التاأمين على الحياة والتاأمين �سد الحوادث والمر�ص والحريق وغير ذلك 

من اأ�سكال التاأمين اإلى فرادى اأو مجموعات الوحدات الموؤ�س�سية اأو توفير 

ال�صركات  الأخرى. وتت�صمن هذه  التاأمين  ل�سركات  التاأمين  اإعادة  خدمات 

التي تخدم مالكيها فقط.  التاأمين  اأي �صركات  الح�صرية،  التاأمين  �صركات 

الودائع،  على  التاأمين  �صركات  من  كل  التاأمين  �صركات  �صمن  ويبوب 

هات  وج الودائع،  حماية  ونظم  الودائع،  �صمانات  اإ�صدار  هات  وج

الإ�صدار الأخرى لل�صمانات الموحدة التي تعد كيانات م�صتقلة وتعمل 

مثل �صركات التاأمين بتقا�صي اأق�صاط والحتفاظ باحتياطيات. )وتتناول 

وهي:  ال�صلة،  ذات  المتخ�ص�صة  الأدوات  و65-5   64-5 الفقرتان 

الحتياطيات الفنية للتاأمين على غير الحياة، وم�صتحقات التاأمين على 

الحياة والتاأمين الدخاري.(

�شناديق معا�شات التقاعد

الأ�صر  اأفراد  ا�صتراك  عند  التقاعد  معا�صات  التزامات  تن�صاأ   89-4

)وغالبا  التقاعد  عند  يوفر دخل  اجتماعي  تاأمين  ام  نظ المعي�صية في 

مزايا في حالة الوفاة اأو العجز(. وقد ين�صئ اأرباب العمل اأو الحكومة هذه 

ها اأي�صا �صركات التاأمين نيابة عن العاملين؛ اأو قد يتم  النظم، وقد تن�صئ

اإن�صاء وحدات موؤ�ص�صية م�صتقلة لمتلك واإدارة الأ�صول التي ت�صتخدم في 

ُتدار  وقد  التقاعد.  معا�صات  وتوزيع  التقاعد  معا�صات  بالتزامات  الوفاء 

ب�صورة  موؤ�ص�ض  للتقاعد  �صندوق  طريق  عن  التقاعد  معا�صات  نظم 

م�صتقلة اأو �صندوق تابع لرب العمل، اأو قد تكون غير ممولة. ول يتاألف 

التاأمين  تقاعد  �سناديق  من  اإل  التقاعد  ل�سناديق  الفرعي  اع  ط الق

التي  الوحدات  عن  م�ستقلة  موؤ�س�سية  وحدات  تعد  التي  الجتماعي 

ها. تن�سئ

�صناديق  �صمن  الجتماعي  ال�صمان  نظم  ُتدرج  ول   90-4

اإذا  تقاعدية  م�صتحقات  التزامات  اأحيانا  تتحمل  قد  اأنها  رغم  التقاعد، 

حالة  وفي  العام.  اع  ط الق في  للعاملين  تقاعد  معا�صات  تقدم  كانت 

العامة وال�صركات عدا  الحكومة  الممولة، فاإن  التقاعد غير  نظم معا�صات 

ول  تقاعدية.  م�صتحقات  التزامات  تتحمل  ن  اأ يمكن  التقاعد  �صناديق 

تعد  الذي  الكيان  عن  منف�صلة  الم�صتقلة  غير  التقاعد  �صناديق  تكون 

جزءا منه. )تتناول الفقرة 5-66 الم�صتحقات التقاعدية كنوع من الأ�صول 

اأو الخ�صوم المالية(.

ومة العامة ج-  الحك

القانونية  الكيانات  من  فريدة  اأنواع  هي  الحكومية  الوحدات   91-4

اأو  اأو ق�سائية  طة ت�سريعية  ُتن�ساأ بعمليات �سيا�سية ويكون لها �سل

اإلى  نظرنا  واإذا  اأخرى في مجال محدد.  موؤ�س�سية  تنفيذية على وحدات 

الوظائف الرئي�صية للحكومة باعتبارها وحدات موؤ�ص�صية، �صنجد اأن هذه 

اأو  ال�صلع والخدمات للمجتمع  الوظائف تتمثل في تولي م�صوؤولية توفير 

الإيرادات  اأو  ال�صرائب  من  توفيرها  وتمويل  المعي�صية  الأ�صر  لفرادى 

وال�صتغال  التحويلت؛  خلل  من  والثروة  الدخل  توزيع  واإعادة  الأخرى؛ 

بالإنتاج غير ال�صوقي. وبوجه عام: 

طريق  عن  الأموال  جمع  طة  �صل عادة  الحكومة  لدى  يكون  )اأ( 

جباية ال�صرائب اأو التحويلت الإلزامية من الوحدات الموؤ�ص�صية 

الأخرى.

اأنواع مختلفة من  المعتاد ثلثة  الوحدات الحكومية في  )ب(  تنفق 

الم�صروفات، وت�صمل الفئة الأولى النفقات الفعلية اأو المحت�صبة 

مثل  بالمجان،  للمجتمع  جماعية  خدمات  توفير  بغر�ض 

اإلى  العامة،  وال�صحة  القوانين،  واإنفاذ  والدفاع،  العامة،  الإدارة 

اآخره. وت�صمل الفئة الثانية النفقات بغر�ض توفير �صلع وخدمات 

بالمجان، اأو باأ�صعار لي�صت لها دللة اقت�صادية. وتتاألف الفئة 

الثالثة من التحويلت للوحدات الموؤ�ص�صية الأخرى بغية اإعادة 

توزيع الدخل اأو الثروة.

وقد ي�صم الإقليم الواحد عددا كبيرا من الوحدات الحكومية الم�صتقلة عند 

وجود م�صتويات مختلفة للحكومة، وتحديدا حكومة مركزية اأو حكومة ولية 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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ال�صمان  �صناديق  تعتبر  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  محلية.  حكومة  اأو 

الجتماعي اأي�صا بمثابة وحدات حكومية.

اع الحكومة العامة من الوزارات والفروع والوكالت  ويتاألف قط  92-4

غير  للربح  الهادفة  غير  والموؤ�ص�صات  والمعاهد  الوقفية  والموؤ�ص�صات 

الخا�صعة  الأخرى  والمنظمات  الحكومة،  عليها  ت�صيطر  التي  ال�صوقية 

الفقرة  طة غير �صوقية. وح�صبما ورد في  اأن�ص العامة وتمار�ض  لل�صيطرة 

من  كبير  حد  اإلى  والمعفاة  الخارج  في  الحكومة  عمليات  تعد   ،5-4

والقواعد  والقن�صليات  كال�صفارات  فيه،  توجد  الذي  الإقليم  قوانين 

الع�صكرية، جزءا من حكومة البلد الأم. وتقوم الوحدات الحكومية اأ�صا�صا 

ها باأ�صعار  باإنتاج ال�صلع والخدمات التي يمكن تقديمها بالمجان اأو بيع

الموؤ�ص�صات  العامة  الحكومة  وُت�صتبعد من فئة  اقت�صادية.  لها دللة  لي�ض 

الخا�صعة ل�صيطرة الحكومة والتي )اأ( تنتج مخرجات �صوقية، اأي تتقا�صى 

من  كاملة  مجموعات  تم�صك  و)ب(  اقت�صادية،  دللة  ذات  اأ�صعارا 

اع الملئم  ط ن ُتدرج �صمن الموؤ�ص�صات العامة في الق الح�صابات، على اأ

لل�صركات المالية اأو غير المالية. والمق�صود من �صرط اأن تكون الأ�صعار 

ذات دللة اقت�صادية اأن تكون هذه الأ�صعار مرتفعة بما يكفي لإحداث 

7
لب على �صلعة اأو خدمة اأو المعرو�ض منها. تاأثير على الط

ي الخارج مة ف ي ق ومية الم يانات الحك الك

اإذا ا�صتخدمت حكومة ما كيانا مقيما في الإقليم القت�صادي   93-4

المالية  طة  اأن�ص )اأي  العامة  الحكومة  طة  اأن�ص تنفيذ  بغية  اأخرى  لحكومة 

الفقرة  في  الوارد  التعريف  ح�صب  عامة،  �صركة  طة  اأن�ص ولي�ض  العامة، 

اع الحكومة العامة �صواء في  4-108(، ل يُدرج هذا الكيان كجزء من قط

الكيان. ول  التي ت�صتخدم  الحكومة  اقت�صاد  اأو  الذي يقيم فيه  القت�صاد 

تعاَمل هذه الكيانات بنف�ض الطريقة التي تعاَمل بها ال�صفارات والمناطق 

القت�صاد  قوانين  بموجب  وعملت  اأن�صئت  اإذا  الأخرى  الإقليمية 

الم�صيف. وح�صبما يرد في الفقرة 6-20 )د(، يمكن اأن تكون الحكومة 

من  الفقرات  في  يرد  ح�صبما  اأنه  غير  مبا�صرا.  م�صتثمرا  الحالة  هذه  في 

عمليات  اعتماد  يجري  و48-12،  و40-11،   ،26-8 اإلى   24-8

احت�صاب خا�صة للمعاملت والمراكز بين الحكومة والكيان ل�صمان اأن 

غير  الكيانات  خلل  من  ُتجرى  التي  العامة  المالية  عمليات  تنعك�ض 

المقيمة في معاملت ومراكز الحكومة المعنية.

احلكومة  ل�صيطرة  خا�صع  خا�ض”  غر�ض  ذو  حكومي  “�صندوق  تبويب  اإن    
7

للمعايري  وفقا  يتحدد  املالية  ال�رشكات  قطاع  اأو  العامة  احلكومة  قطاع  �صمن 

الواردة يف الفقرات من 4-63 اإىل 4-92، ومنها مثل ما اإذا كان يتقا�صى اأ�صعارا 

ذات دللة اقت�صادية مقابل خدماته. واإذا كان ال�صندوق كيانا موؤ�ص�صا يف اخلارج 

يف  امل�صتقلة  املوؤ�ص�صية  الوحدات  �صمن  يبوب  اخلارج،  يف  كائنة  �رشكة  �صبه  اأو 

قطاع ال�رشكات املالية املقيمة يف القت�صاد الذي تاأ�ص�ض فيه. راجع اأي�صا الفقرات 

من 6-93 اإىل 6-98 للطلع على مزيد من املعلومات عن “ال�صناديق احلكومية 

ذات الغر�ض اخلا�ض.” 

لة ك هيئات اإعادة الهي

�صركات  لبيع  ُتن�صاأ  كيانات  هي  يكلة  اله اإعادة  هيئات   94-4

يئات اأي�صا  واأ�صول اأخرى، ولإعادة هيكلة ال�صركات. وقد ُت�صتخدم هذه اله

في ف�صخ الأ�صول ال�صعيفة اأو �صداد خ�صوم كيانات مع�صرة في �صياق 

اإدارة  طة مثل  يكلة باأن�ص اله اإعادة  اأزمة م�صرفية غالبا. وتقوم هيئات 

اإلى  ال�صوق،  ها في  ال�صعيفة وبيع الأ�صول  واإدارة  الخ�صوم و�صدادها، 

جانب تمويل هذه العمليات.

يكلة ممولة من الحكومة ول تعتبر  واإذا كانت هيئة اإعادة اله  95-4

كبيرة  تديرها  التي  الدين  التزامات  لأن   - للمخاطرة  ها  نف�ص تعر�ض  اأنها 

بما ل يتنا�صب مع القيمة العادلة لأ�صولها مثل – فاإنها تعتبر وكاأنها 

تعمل لخدمة اأغرا�ض المالية العامة ولي�ض على اأ�صا�ض تجاري، وبالتالي 

اع الحكومة العامة. وعلى �صبيل المثال، اإذا  يئة جزءا من قط تعد هذه اله

من  اأعلى  باأ�صعار  اأ�صول  ب�صراء  عمدا  يكلة  اله اإعادة  هيئة  قامت 

�ض 
ِّ
اأ�صعار ال�صوق بدعم مالي مبا�صر اأو غير مبا�صر من الحكومة ولم ُتعر

المالية  اأغرا�ض  لخدمة  تعمل  كاأنها  تعتبر  فاإنها  للمخاطرة،  ها  نف�ص

اع الحكومة العامة. وبخلف  العامة وبالتالي ينبغي اأن تبوب �صمن قط

يكلة �صمن ال�صركات المالية ح�صب طبيعة  ذلك، تبوب هيئة اإعادة اله

المالية  الو�صاطة  لجهات  الفرعي  اع  ط الق �صمن  وعادة  ها،  عمليات

فعلى  التقاعد.  معا�صات  و�صناديق  التاأمين  �صركات  با�صتثناء  الأخرى 

معر�صة  ال�صوق  من  يكلة  اله اإعادة  هيئة  اقتر�صت  اإذا  المثال،  �صبيل 

التي  المالية  اأو غير  المالية  اأجل اقتناء الأ�صول  ها للمخاطرة من  نف�ص

تديرها بالفعل، ينبغي تبويبها �صمن ال�صركات المالية. وتبوب على هذا 

الم�صرفية  الأ�صول  تقتني  التي  الأ�صول  اإدارة  �صركات  اأي�صا  النحو 

ها للمخاطرة.  ال�صعيفة وتديرها وتت�صرف فيها وتعتبر اأنها تعر�ض نف�ص

ية ي�ش الأ�شر المع د- 

المرجع:

اع  الثاني والع�صرون، قط الف�صل  القومية لعام 2008،  الح�سابات  ام  نظ

الأ�صر المعي�صية

2008 SNA, Chapter 24, The Households Sector.

الأ�سخا�ص  من  مجموعة  باأنها  المعي�سية  الأ�سرة  تعرف   96-4

ي�ستركون في ال�سكن ويقومون بتجميع بع�ص اأو كل دخولهم وثرواتهم 

اأنواعا معينة من ال�سلع والخدمات ب�سورة جماعية،  لكون  معا وي�سته

الأ�صرة  تكون  ما  وغالبا  والغذاء.  الإ�سكان  من  معظمها  يتاألف 

ن اأفراد العائلة ل يكونون دائما اأفرادا  ابقة للعائلة. غير اأ المعي�صية مط

من  لي�ض  وبالمثل،  منف�صلين.  عا�صوا  اإذا  المعي�صية،  الأ�صرة  نف�ض  في 

اإذا  العائلة  نف�ض  اإلى  المعي�صية  الأ�صرة  نف�ض  اأفراد  ينتمي  اأن  ال�صروري 

لك. كانت هناك م�صاركة في الموارد وال�صته

وقد تكون الأ�صرة المعي�صية باأي حجم وتتخذ اأ�صكال متنوعة   97-4

والدين،  التقاليد،  ح�صب  وذلك  المختلفة،  الثقافات  اأو  المجتمعات  في 

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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الجتماعية- والعوامل  والتاريخ،  والجغرافيا،  والمناخ،  والتعليم، 

القت�صادية الأخرى. وت�صمل الأ�صر المعي�صية الموؤ�ص�صية الأ�صخا�ض في 

وائف الدينية. بيوت المتقاعدين، وال�صجون، والم�صت�صفيات، والط

كيانا  يعد  المعي�صية  الأ�صرة  اأفراد  من  فرد  كل  ن  اأ ورغم   98-4

قانونيا، فاإن الأ�صرة المعي�صية وحدة ملئمة للأغرا�ض الإح�صائية لأن 

عددا كبيرا من القرارات القت�صادية يُتخذ على م�صتوى الأ�صرة المعي�صية، 

الإح�صاءات  اق  نط عن  تخرج  المعي�صية  الأ�صرة  داخل  والمعاملت 

الإقليم  نف�ض  في  المعي�صية  الأ�صرة  اأفراد  جميع  ويقيم  القت�صادية. 

المعي�صية  الأ�صرة  مع  الدخل  بتجميع  يقوم  الذي  وال�صخ�ض  القت�صادي. 

في اإقليم اقت�صادي واحد، رغم اإقامته في اإقليم اقت�صادي اآخر، ل يبوب 

اأن ي�صكل  الواحد  المعي�صية. ويمكن لل�صخ�ض  الأ�صرة  اأفراد هذه  كفرد من 

اأ�صرة معي�صية.

لأفراد  المملوكة  الموؤ�ص�صات  المعي�صية  الأ�صر  اع  قط وي�صمل   99-4

بق عليها تعريف �صبه ال�صركة. فمثل، اإذا لم  الأ�صر المعي�صية التي ل ينط

لك  ال�صته عن  منف�صلة  المعي�صية  للأ�صرة  التجارية  ال�صوؤون  تكن 

ال�صخ�صي لأفرادها، لن ت�صتوفي �صروط �صبه ال�صركة وهي اأن تكون  قادرة 

كاأ�صباه  الم�صاهمة  غير  ال�صركات  بع�ض  )تعاَمل  ح�صابات  َم�ْصك  على 

�صركات، ح�صبما ورد في الفقرات من 4-34 اإلى 4-40 و49-4(.

ي تخدم الأ�شر  وؤ�ش�شات غير الهادفة للربح الت هـ- الم

ية ي�ش المع

المرجع:

والع�صرون،  الثالث  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

ام الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح في النظ

2008 SNA, Chapter 23, Non-profit Institutions in the 
SNA.

4- 100  الموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية 

اأو  اأ�سا�سا بتوفير ال�سلع والخدمات لالأ�سر المعي�سية  هي كيانات تقوم 

للمجتمع المحلي ككل بالمجان اأو باأ�سعار لي�ص لها دللة اقت�سادية 

)وبالتالي تبوب �سمن المنتجين غير ال�سوقيين(، با�ستثناء الموؤ�س�سات 

ومن  حكومية.  وحدات  اأ�سا�سية  ب�سورة  وتمولها  عليها  طر  ت�سي التي 

والمعونة  الإغاثة  ومنظمات  الخيرية،  الجمعيات  الموؤ�ص�صات  هذه  اأمثلة 

اإلى جانب نقابات العمال، والجمعيات  ل بتحويلت طوعية،  التي تموَّ

والموؤ�ص�صات  لكين،  الم�صته واتحادات  العلماء،  جمعيات  اأو  المهنية 

ية، حيث ل تتقا�صى هذه  الدينية، والنوادي الجتماعية والثقافية والترفيه

الموؤ�ص�صات اأ�صعارا ذات دللة اقت�صادية. وقد تكون �صركات اأو موؤ�ص�صات 

وقفية اأو �صناديق ا�صتئمانية اأو كيانات اأخرى غير م�صاهمة.

الأ�صر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات  وتح�صل    101-4

ها من الم�صاهمات، اأو ا�صتراكات الع�صوية،  المعي�صية على معظم تمويل

اع الموؤ�ص�صات  اأو عائدات حيازات الأ�صول العقارية اأو المالية. ويعد قط

من  جزئية  مجموعة  المعي�صية  الأ�صر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير 

اأ�صعارا  التي تتقا�صى  الموؤ�ص�صات  اأما  للربح.  الهادفة  الموؤ�ص�صات غير 

اع  قط اأو  المالية  ال�صركات  اع  قط �صمن  فتُدرج  اقت�صادية  دللة  ذات 

اع الأ�صر المعي�صية، ح�صبما يكون ملئما.  ال�صركات غير المالية اأو قط

للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات  اأي�صا  ال�صركات  اعات  قط �صمن  وُيدرج 

العمالية  والنقابات  التجارة  غرف  مثل  التجارية،  الأعمال  تخدم  التي 

هذا  ي�صير  وعندما  ها(.  ع�صويات ر�صوم  ب�صاأن   57-12 الفقرة  )راجع 

كافة  ي�صمل  ذلك  فاإن  للربح،  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات  اإلى  الدليل 

الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح.

و-  العالم الخارجي

اع العالم الخارجي من كافة الوحدات الموؤ�ص�صية  4-102  يتاألف قط

ترتبط  اأو  مقيمة،  وحدات  مع  معاملت  في  تدخل  التي  المقيمة  غير 

العالم  اع  قط ل  وي�صجَّ مقيمة.  وحدات  مع  اأخرى  اقت�صادية  بروابط 

الخارجي في الح�صابات القومية، رغم اأنه الطرف المقابل في كافة بنود 

الح�صابات الدولية.

المنظمات الدولية

4- 103  تت�صم المنظمات الدولية بالخ�صائ�ض التالية:

اأع�صاء المنظمة الدولية اإما دول قومية اأو منظمات دولية اأخرى   ) )اأ

طتها اإما مبا�صرة من  اأع�صاوؤها دول قومية؛ وبذلك ت�صتمد �صل

الدول القومية التي هي اأع�صاء فيها اأو ب�صورة غير مبا�صرة 

منها عن طريق منظمات دولية اأخرى؛

ها  )ب( هي كيانات من�صاأة باتفاقات �صيا�صية ر�صمية بين اأع�صائ

يكون لها �صفة المعاهدات الدولية؛ ووجودها معترف به قانونا 

في البلدان التي هي اأع�صاء فيها؛

)ج(   ُتن�صاأ المنظمات الدولية لأغرا�ض �صتى:

•    المنظمات الدولية المالية: تقوم هذه الكيانات بالو�صاطة المالية 	

المقر�صين  بين  الأموال  توجيه  )اأي  الدولي  الم�صتوى  على 

المركزي  البنك  ويعد  مختلفة(.  اقت�صادات  في  والمقتر�صين 

لمجموعة من القت�صادات )بما في ذلك البنوك المركزية لتحاد 

الأخرى �صندوق  الأمثلة  لمنظمة دولية مالية. ومن  العملة( مثال 

النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك الت�صويات الدولية، وبنوك 

التنمية الإقليمية؛ 

•    المنظمات الدولية الأخرى: تقدم هذه الكيانات خدمات غير �صوقية 	

الأع�صاء فيها، مثل حفظ  الدول  ذات طبيعة جماعية لفائدة 

ال�صلم والتعليم والعلوم وق�صايا ال�صيا�صات والبحوث الأخرى.

4- 104   وقد تكون المنظمات الدولية عالمية اأو اإقليمية. فاأي هيئة 

كالإدارة  عامة،  حكومة  عادة  بها  تقوم  وظائف  عن  م�صوؤولة  دولية 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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واأعمال ال�صرطة، تبوب �صمن المنظمات الدولية، لكن قد يكون من المفيد 

قيد هذه الوكالت كبند م�صتقل في الإح�صاءات.

في  مقيمة  غير  باعتبارها  الدولية  المنظمات  وتعاَمل    105-4

اأو  القوانين  من  معفاة  عام  بوجه  لأنها  فيها،  توجد  التي  الأقاليم 

من  جزءا  تعتبر  ل  وبالتالي  لها،  جزئيا  خا�صعة  اأو  الوطنية،  اللوائح 

القت�صاد الوطني للإقليم )اأو الأقاليم( الذي توجد فيه.

اع موؤ�ص�صي في بع�ض  ط 4- 106 ويمكن عر�ض المنظمات الدولية كق

اتحاد  اأو  عملة  اتحاد  بيانات  في  هر  ظ ت ن  اأ يمكن  اأول،  الحالت. 

مقيمة  للتحاد  الدولية  المنظمات  تعتبر  الحالة  هذه  وفي  اقت�صادي، 

بالن�صبة للتحاد ككل. ثانيا، قد يُ�صتعان ببيانات هذه المنظمات عند 

اع الطرف المقابل، ومن ذلك البيانات الخا�صة  اإعداد البيانات ح�صب قط

اأهمية  البيانات  لهذه  تكون  فقد  مثل.  الجارية  التحويلت  بم�صادر 

خا�صة بالن�صبة للقت�صادات التي يكون للمنظمات الدولية تواجد كبير 

فيها. 

التي  الموؤ�ص�صات  تعاَمل  ل  الدولية،  المنظمات  عك�ض  وعلى   107-4

بل  دولية،  منظمات  باعتبارها  اأكثر  اأو  حكومتان  ملكيتها  في  ت�صترك 

المنظمة  كانت  اإذا  ما  على  يقوم  والتمييز  اأخرى.  كموؤ�ص�صات  تعاَمل 

اإقامة  معاملة  اختلف  ب�صبب  مهم  وهو  ل،  اأم  لل�صوق  تنتج  الدولية 

الم�صتقلة  التقاعد  �صناديق  وتعاَمل  الدولية.  والموؤ�ص�صات  المنظمات 

ولي�ض  تقاعد،  �صناديق  باعتبارها  الدولية  المنظمات  في  للعاملين 

كمنظمات دولية. لذلك، تتحدد اإقامة هذه ال�صناديق ح�صبما يرد في الفقرة 

.141-4

ل اإ�شافية لل�شركات العامة ي ز-  تفا�ش

المرجع:

اعات  ط ام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الرابع، الوحدات والق نظ

اع  ط اع الحكومة العامة والق الموؤ�ص�صية والف�صل الثاني والع�صرون، قط

العام.

2008 SNA, Chapter 4, Institutional Units and Sectors, 
and Chapter 22, The General Government and 
Public Sectors.

طرة  ل�سي خا�سعة  كانت  اإذا  عامة  ك�سركة  ال�سركة  تعامل    108  -4

الحكومية  الوحدات  من  مزيج  اأو  اأخرى،  عامة  �سركة  اأو  حكومية،  وحدة 

طرة باأنها القدرة على تقرير ال�سيا�سة  ف ال�سي
َّ

وال�سركات العامة؛ حيث تعر

وم اأن تعبير »ال�صيا�صة العامة لل�صركة« كما هو  ه العامة لل�سركة. ومن المف

المالية  ال�صيا�صات  به  يق�صد  الوا�صع  بمعناه  الدليل  هذا  في  م�صتخدم 

لل�صركة كمنتِج  ال�صتراتيجية  بالأهداف  المتعلقة  الأ�صا�صية  والت�صغيلية 

لح  ط كم�ص العامة  لل�صركة  ال�صتخدام  هذا  بين  التمييز  )ينبغي  �صوقي. 

مها  ه لح لل�صركة العامة التي يتم تداول اأ�ص ط وبين ا�صتخدام نف�ض الم�ص

العامة كبنود تكميلية تحت  ال�صركات  العامة.( ويمكن قيد  في الأ�صواق 

اأو  المالية  غير  وال�صركات  المالية  ال�صركات  اعي  قط �صمن  »منها« 

اعات الفرعية لها، متى كان ذلك ملئما. ط الق

ات �صيادية عن طريق  ط 4- 109  ونظرا لأن الحكومات تمار�ض �صل

توخي  ينبغي  ذلك،  �صابه  وما  والأوامر  التنظيمية  واللوائح  الت�صريعات 

ات ترقى اإلى م�صاف  ط العناية عند تقرير ما اإذا كانت ممار�صة هذه ال�صل

تقرير ال�صيا�صة العامة ل�صركة معينة وبالتالي ال�صيطرة على هذه ال�صركة اأم 

بيق  التط واجبة  التنظيمية  واللوائح  القوانين  اإلى  يُنظر  األ  وينبغي  ل. 

اإلى  ترقى  اأنها  على  معينة  �صناعة  على  اأو  كفئة  الوحدات  كافة  على 

ال�صيا�صة  تقرير  على  القدرة  اأما  الوحدات.  هذه  على  ال�صيطرة  م�صاف 

العامة ل�صركة معينة فل تقت�صي بال�صرورة وجود �صيطرة مبا�صرة على 

طة اأو العمليات اليومية لل�صركة المعنية. ونظرا لأن ترتيبات ال�صيطرة  الأن�ص

على ال�صركات يمكن اأن تختلف اختلفا كبيرا، فلي�ض من المحبذ ول من 

الممكن عمليا و�صع قائمة نهائية بالعوامل التي ينبغي اأن توؤخذ في 

ن الموؤ�صرات الثمانية التالية تعتبر في الأحوال المعتادة  الح�صبان. غير اأ

اأهم العوامل:

ملكية اأغلبية ح�ص�ض الت�صويت؛ )اأ( 

هاز حاكم اآخر؛ ال�صيطرة على مجل�ض الإدارة اأو ج )ب(  

ال�صيطرة على تعيين الم�صوؤولين الأ�صا�صيين واإقالتهم؛ )ج(  

ال�صيطرة على اللجان الأ�صا�صية في الكيان المعني؛ )د(  

ها  ي حامل ط هم الذهبية تع هم الذهبية والخيارات. )الأ�ص الأ�ص )هـ(  

هم(؛  �صوت حا�صم، حتى دون امتلك ح�صة  م�صيطرة من الأ�ص

التنظيم وال�صيطرة؛ )و( 

يمن؛  �صيطرة العميل المه )ز(  

وال�صيطرة المرتبطة بالقترا�ض من الحكومة. )ح( 

4- 110  ورغم اأن موؤ�صرا واحدا يكفي لإثبات ال�صيطرة، ففي حالت 

اأخرى، نجد اأن عددا من الموؤ�صرات المنف�صلة قد ت�صير مجتمعة اإلى قيام 

الموؤ�صرات  مجموع  اإلى  ي�صتند  الذي  القرار  يكون  ن  اأ ويجب  ال�صيطرة. 

اأن يت�صاور معدُّو الح�صابات  بال�صرورة قرارا ذا طبيعة تقديرية. وينبغي 

الدولية مع خبراء اإح�صاءات مالية الحكومة ل�صمان ات�صاق المعاملت.

اعين العام والخا�ض هي عقود طويلة  ط 4-111   وال�صراكات بين الق

الأجل، يقوم بموجبها كيان خا�ض باقتناء اأو بناء اأ�صل، وت�صغيله 

لفترة وت�صليمه بعد ذلك للحكومة. وقد يكون هذا الكيان الخا�ض موؤ�ص�صة 

ا�صتثمار مبا�صر. وقد ت�صمى هذه النظم مبادرات تمويل خا�صة، ونظم 

هو  وكما  وغيرها.   ،)BOOT( الملكية  ونقل  والت�صغيل  والتملك  البناء 

للأ�صول  القت�صادي  المالك  يتحدد  الإيجار،  لعقود  بالن�صبة  الحال 

غالبية  تتحمل  التي  الوحدة  تحديد  على  بناء  الترتيب  بهذا  المرتبطة 

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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المخاطر والوحدة التي يُتوقع اأن تح�صل على غالبية مكا�صب الأ�صول. 

في  المو�صوع  هذا  حول  التفا�صيل  من  مزيد  على  الطلع  ويمكن 

ام الح�سابات القومية لعام 2008. الف�صل الثاني والع�صرين من نظ

4-112  ول تبوب �صمن ال�صركات العامة ال�صركات الخا�صعة ل�صيطرة 

حكومة ما وتقيم في اقت�صاد مختلف عن اقت�صاد الحكومة . وُتعزى تلك 

بحكومة  مرتبطة  عامة  �صركات  تعد  ل  ال�صركات  هذه  اأن  اإلى  المعاملة 

ال�صفارات والقواعد  القت�صاد الذي تقيم فيه. وتختلف هذه ال�صركات عن 

الع�صكرية في اأنها تخ�صع للقوانين المحلية وينبغي بالتالي اعتبارها 

جزءا من القت�صاد الذي توجد فيه.  

هـاء-  االإقامة

1- مبادئ عامة

المرجع:

اعات  ط ام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الرابع: الوحدات والق نظ

الموؤ�ص�صية، والف�صل ال�صاد�ض والع�صرون، ح�صابات العالم الخارجي.

2008 SNA, Chapter 4, Institutional Units and Sectors, 
and Chapter 26, The Rest of the World Accounts.

4- 113   تعتبر الوحدة الموؤ�س�سية مقيمة في الإقليم القت�سادي 

الم�سلحة  مركز  يمثل  الذي  الإقليم  اأي  غيره،  من  اأكثر  به  ط  ترتب الذي 

القت�سادية الأغلب لها. وتقيم كل وحدة اقت�صادية في اإقليم اقت�صادي 

واحد فقط يحدده يمثل مركز الم�صلحة القت�صادية الأغلب لها. وتحتوي 

الإقامة. وت�صتهدف  الم�صتخدمة في تحديد  المعايير  اللحقة على  الأجزاء 

القت�صادية  الم�صلحة  مركز  وم  ه مف بيق  ط ت اأدناه  الواردة  التعريفات 

الأغلب. ويف�صل ا�صتخدام هذه التعريفات عن الختيار التقديري من بين 

مختلف الجوانب الممكنة للم�صلحة القت�صادية.

اإقليم اقت�سادي ما  وتكون الوحدة الموؤ�س�سية مقيمة في    114-4

عندما يوجد، داخل هذا الإقليم، موقع، اأو م�سكن، اأو مكان اإنتاج، اأو مبان 

طة والمعامالت  ما من الأن�س اأخرى تمار�ص الوحدة فيها اأو منها قدرا مه

لفترة  اأو  م�سمى  غير  لأجل  اإما  ذلك  في  ال�ستمرار  وتعتزم  القت�سادية 

دام  ما  ثابتا  الموقع  يكون  ن  اأ يلزم  ول  طويلة.  ولكنها  محددة  زمنية 

قائما داخل الإقليم القت�سادي. ويُ�صتخدم الموقع الفعلي اأو المق�صود 

لمدة �صنة اأو اأكثر كتعريف عملي؛ ورغم اأن اختيار فترة عام واحد كفترة 

زمنية محددة يعد اختيارا جزافيا اإلى حد ما، يتم اعتماد هذا الختيار 

لتجنب عدم اليقين وتي�صير الت�صاق على الم�صتوى الدولي.

من  الفقرات  في  الوارد  المف�صل  التو�صيح  مراعاة  ومع    115  -4

المختارة، بوجه  الكيانات  اإقامة عدد من  اإلى 4-144، تتحدد   116-4

عام، كالتالي:

التي  المعي�صية  الأ�صرة  اإقامة  اأ�صا�ض  على  الأفراد  اإقامة  تتحدد  )اأ(  

اإذ  هم.  عمل مكان  اأ�صا�ض  على  ولي�ض  منها  جزءا  ي�صكلون 

يكون لجميع اأفراد الأ�صرة المعي�صية الواحدة نف�ض مكان اإقامة 

لق�صاء  اأو  للعمل  الحدود  عبروا  واإن  حتى  المعي�صية،  الأ�صرة 

فترات زمنية في الخارج. اأما اإذا عملوا واأقاموا في الخارج بحيث 

ي�صبح مركز م�صلحتهم القت�صادية الأغلب في الخارج، فاإنهم 

ل ي�صبحون اأفرادا في اأ�صرهم المعي�صية الأ�صلية؛

ل ُتعتبر الموؤ�ص�صات غير الم�صاهمة التي ل تعد اأ�صباه �صركات  )ب( 

وحدات موؤ�ص�صية م�صتقلة عن مالكيها، ولذلك، تكون لها نف�ض 

والواردة  بالفروع  العتراف  معايير  اأن  )غير  مالكيها.  اإقامة 

الكبيرة  التجارية  الموؤ�ص�صات  ن  اأ تعني    27-4 الفقرة  في 

العابرة الحدود ُيعترف بها غالبا كاأ�صباه �صركات.(؛

من المتوقع عادة اأن يكون لل�صركات والموؤ�ص�صات غير الهادفة  )ج( 

تاأ�ص�صت  الذي  القت�صاد  في  اقت�صادية  م�صلحة  مركز  للربح 

في  مقيمة  ال�صركات  تكون  ن  اأ ويمكن  قانونا.  فيه  و�ُصجلت 

اقت�صادات مختلفة عن اقت�صادات م�صاهميها، كما يمكن اأن 

عن  مختلفة  اقت�صادات  في  مقيمة  التابعة  ال�صركات  تكون 

اقت�صادات ال�صركات الأم. وعندما يكون ل�صركة، اأو لموؤ�ص�صة غير 

للقيام  اآخر  اإقليم  في  اإنتاج  موقع  اأو  مكتب  اأو  فرع  م�صاهمة، 

بعمليات اإنتاجية كبيرة على مدار فترة زمنية طويلة )�صنة اأو 

اأكثر عادة(، ولكن دون اأن تن�صئ �صركة لهذا الغر�ض، يعتبر الفرع 

اأو الموقع �صبه �صركة )اأي وحدة موؤ�ص�صية م�صتقلة(  اأو المكتب 

مقيمة في الإقليم الذي توجد فيه؛

بالن�صبة للكيانات التي لديها عدد قليل، اإن وجد، من خ�صائ�ض  )د( 

ُتحدَّد  الخا�ض،  الغر�ض  ذات  الكيانات  من  كبير  كعدد  الموقع، 

الإقامة ح�صب مكان تاأ�صي�ض هذه الكيانات؛

اأرا�ض ومبان، وموارد طبيعية  )هـ(   وعند امتلك كيان غير مقيم 

موؤ�ص�صية  لوحدة  مملوكة  الأ�صول  ُتعتبر  الأرا�صي،  عدا 

لم  واإن  فيه، حتى  توجد  الذي  القت�صاد  في  مقيمة  �صورية 

اأو يجر معاملت  اأخرى  اقت�صادية  طة  اأن�ص الكيان  يمار�ض هذا 

اأخرى في ذلك القت�صاد. لذلك فاإن جميع الأرا�صي والمباني 

بيعية عدا الأرا�صي تعتبر مملوكة لمقيمين. والموارد الط

ية ي�ص 2-  اإقامة االأ�صر المع

4-116  بينما يرتبط كثيرون ارتباطا قويا وا�صحا باقت�صاد واحد 

هم م�صالح اقت�صادية كبيرة باإقليمين  فقط، نجد اأن هناك اآخرين تربط

الرتباط  اإلى  ت�صير  قد  مختلفة  عوامل  فهناك  اأكثر.  اأو  اقت�صاديين 

والجن�صية  الأ�صول  وحيازات  والعمل  كالم�صكن  مختلفة  باقت�صادات 

والهجرة وموقف �صريبة الدخل والدخل الذي يتم الح�صول عليه والإنفاق 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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والم�صالح التجارية ومكان اأفراد العائلة المعالين. ولتحديد اقت�صاد الإقامة 

التالي  التعريف  ي�صتخدم  اأكثر،  اأو  ارتباط باقت�صاَدين  عندما يكون هناك 

لتحديد مركز الم�صلحة القت�صادية الأغلب.

القت�سادي  الإقليم  في  المعي�سية مقيمة  الأ�سرة  تعتبر    117  -4

الذي يحتفظ فيه اأفراد الأ�سرة اأو يعتزمون الحتفاظ فيه بم�سكن، اأو بعدد 

المعي�سية م�سكنهم  الأ�سرة  اأفراد  الم�ساكن لفترات متعاقبة، ويعتبره  من 

المعي�سية  الأ�سرة  اأفراد  وجود  ويعد  ال�سفة.  بهذه  وي�ستخدمونه  الرئي�سي 

ظين  لمدة عام اأو اأكثر في اإقليم ما اأو اعتزام ذلك كافيا لعتبارهم محتف

الم�صكن  ب�صاأن  �صكوك  واإذا ما ثارت  الإقليم بم�سكن رئي�سي.  في هذا 

الذي يعد الم�صكن الرئي�صي، يتم تحديده بناء على الفترة الزمنية التي يجري 

عائلة  اأفراد  وجود  مثل  اأخرى  عوامل  طريق  عن  ولي�ض  فيه،  ق�صاوؤها 

اآخرين فيه، اأو تكلفة الم�صكن، اأو حجمه، اأو مدة حيازته.

اأفراد الأ�صرة المعي�صية الواحدة مقيمين  اأن يكون  4- 118  ويجب 

في نف�ض الإقليم. وتنتفي �صفة انتماء الفرد للأ�صرة المعي�صية اإذا لم يعد 

اأ�صرته. ونتيجة لهذا التعريف، يتوافق  مقيما في الإقليم الذي تقيم فيه 

على  الإقامة  تحديد  مع  موؤ�ص�صية  كوحدة  المعي�صية  الأ�صر  ا�صتخدام 

اأ�صا�ض فردي.

4-119   واإلى جانب المبادئ العامة، ُت�صتخدم بع�ض العوامل الأخرى 

لب، والمر�صى،  في تحديد اإقامة فئات معينة. وتتاألف هذه الفئات من الط

والع�صكريين،  المختلفة،  البلدان  من  والدبلوما�صيين  ال�صفن،  واأطقم 

ات العلمية، وموظفي الخدمة المدنية الذين يعملون  والعاملين في المحط

الفقرة 5-4  )تتناول  لولية حكومات  التابعة  المناطق  في  الخارج  في 

)هـ( هذه المناطق(. وفي هذه الحالت، هناك روابط اأخرى ُتعتبر اأهم عند 

تحديد الإقامة. ففي حالة التنقلت ال�صكانية الكبيرة فيما بين اإقليمين 

معينين، ينبغي على معدِّي البيانات في كل اإقليم اأن يتعاونوا ل�صمان 

ات�صاق التعريفات والقيا�صات.

الطالب

4-120   عادة ما يظل الأفراد الذين يذهبون للخارج بغر�ض الدرا�صة 

ام الدوام الكامل مقيمين في الإقليم الذي كانوا يقيمون فيه قبل  بنظ

قد  درا�صتهم  مدة  اأن  رغم  المعاملة  هذه  وُتعتمد  الخارج.  في  الدرا�صة 

الذي  الإقليم  في  مقيمين  ي�صبحون  لب  الط ن  اأ غير  العام.  تتجاوز 

بعد  الدرا�صة  اإقليم  في  البقاء  موا�صلة  يعتزمون  عندما  فيه  يدر�صون 

اإقليم  قي لعدم تغيير  المنط الأ�صا�ض  هم. ويتمثل  النتهاء من درا�صات

ن الدافع للنتقال اإلى اإقليم اآخر يعتبر موؤقتا، اأي يظل  لب في اأ اإقامة الط

اإقامة  وتتحدد  الموطن.  اإقليم  في  الأغلب  القت�صادية  م�صلحتهم  مركز 

اإقامة  بها  تتحدد  التي  الطريقة  بنف�ض  لب  الط يعولونهم  الذين  المرافقين 

لب  الط ونفقات  الدرا�صة  ر�صوم  ال�صفر  بند  في  وُيدرج  لب.  الط هوؤلء 

الأخرى في القت�صادات الم�صيفة )راجع الفقرة 89-10(.

ى المر�ش

ظون  يحتف العلج  بغر�ض  للخارج  يذهبون  الذين  الأفراد     121-4

يقيمون  كانوا  الذي  الإقليم  في  الأغلب  القت�صادية  م�صلحتهم  بمركز 

لب علجا معقدا  تتط التي  النادرة  الحالت  العلج، حتى في  قبل  فيه 

لب، ُيعتبر الدافع للنتقال  ط يمتد ل�صنة اأو اأكثر. وكما هو الحال بالن�صبة لل

الطريقة  بنف�ض  المر�صى  يعولونهم  الذين  المرافقين  اإقامة  وتتحدد  موؤقتا. 

التي تتحدد بها اإقامة المر�صى.

م ال�شفن وغيرها اأطق

ط، اأو  ائرات، اأو من�صات النف 4-122   يعامل اأفراد اأطقم ال�صفن، اأو الط

خارج  تعمل  التي  الأخرى  المماثلة  المعدات  اأو  الف�صائية،  ات  المحط

اإقليم ما اأو عبر عدة اأقاليم معاملة المقيمين في اإقليم المقر الرئي�صي. 

هذه  فيه  تق�صي  الذي  المكان  اأ�صا�ض  على  الرئي�صي  المقر  ويتحدد 

بمهامها.  القيام  في  تق�صيه  الذي  الوقت  عدا  الوقت  معظم  الأطقم 

هة  اأو ج المتنقلة  المعدات  اأقوى من موقع  الرئي�صي رابطة  المقر  ويعتبر 

ها، رغم اأنه يمكن ق�صاء معظم الوقت في الموقع الثاني.  ت�صغيل

كريون وغيرهم يون والع�ش وما�ش الدبل

من  وغيرهم  ال�صلم  حفظ  واأفراد  البلدان،  دبلوما�صيي  اإن     123-4

الخارج  يعملون في  الذين  الآخرين  المدنية  الخدمة  الع�صكريين، وموظفي 

في المناطق التابعة لولية حكومات، اإلى جانب اأفراد اأ�صرهم المعي�صية 

ُيعتبرون مقيمين في الإقليم القت�صادي للحكومة التي يعملون لديها. 

الع�صكرية، وال�صفارات، وما �صابهها،  المناطق - كالقواعد  وت�صكل هذه 

الإقليم القت�صادي لهذه  الفقرة 4-5 )د( - جزءا من  ح�صبما يرد في 

الحكومة. ويظل هوؤلء الأفراد مقيمين في اقت�صادات الموطن حتى واإن 

هم.  التابعة لولية حكومات المناطق  كانوا يعي�صون في م�صاكن خارج 

وتدرج م�صروفات الدبلوما�صيين وغيرهم ممن يعملون في القت�صادات 

مو�صع  في  المدرجة  غير  الحكومية  والخدمات  ال�صلع  �صمن  الم�صيفة 

كالعاملين  الآخرون،  العاملون  ويعد   .)177-10 الفقرة  )راجع  اآخر 

المعينين محليا، مقيمين في محل �صكنهم الرئي�صي.

ي المنظمات الدولية ون ف العامل

4-124 يعد العاملون في المنظمات الدولية، بما في ذلك ذوي ال�صفة 

الدبلوما�صية والع�صكريين، مقيمين في اإقليم م�صكنهم الرئي�صي. وتختلف 

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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الدبلوما�صيين  معاملة  عن  الدولية  المنظمات  في  العاملين  معاملة 

الأخيرون  يظل  حيث  ال�صابقة،  الفقرة  في  ذكرهم  ورد  ممن  وغيرهم 

ها  لتوجيهات ويخ�صعون  بلدانهم  حكومات  من  رواتبهم  يتقا�صون 

هم  وغالبا ما ي�صغلون وظائف اأق�صر اأمدا ويتناوبون العودة اإلى اقت�صادات

الأ�صلية. 

عمال الحدود

4-125   يعبر عمال الحدود، والعمال المو�صميون، والعمال الآخرون 

ول  ما.  بعمل  للقيام  ق�صيرة  لفترة  الحدود  ق�صير  لأجل  الم�صتخدمون 

اإقامتهم ح�صب  العمال، وبالتالي تتحدد  وؤلء  له ُتعتمد معاملة خا�صة 

الم�صتخدمون  الحدود  عمال  ويعبر   .117-4 الفقرة  في  الواردة  المعايير 

العمال  ويعبر  هم.  عمل اأماكن  اإلى  للح�صور  اآخر  اإلى  اإقليم  من 

ال�صياحة،  اأو  الح�صاد  كموا�صم  معينة،  فترات  في  الحدود  المو�صميون 

هم. وقد يُ�صتخدم العمال الآخرون لأجل ق�صير  للح�صور اإلى اأماكن عمل

اأو  اإ�صلح،  اأو عمليات  بناء،  مة معينة، كم�صروع  بمه القيام  اأجل  من 

تقديم م�صورة، اأو غيرها. وفي كل حالة، ت�صتند اإقامة الأ�صخا�ض المعنيين 

اإلى الم�صكن الرئي�صي، ولي�ض اإلى اإقليم العمل.

ل الأفراد كثيرو التنق

اأو اأكثر. فعلى  4-126   بع�ض الأفراد لديهم روابط وثيقة باإقليمين 

يق�صون  واحد  اإقليم  من  اأكثر  في  م�صاكن  لديهم  يكون  المثال،  �صبيل 

فيها فترات زمنية طويلة. وبالن�صبة للأفراد الذين لي�ض لهم تواجد م�صتمر 

فعلي اأو مق�صود في اأي اإقليم واحد لمدة �صنة، يكون العتبار الأ�صا�صي 

ظون به. وفي حالة عدم وجود م�صكن  لإقليم الم�صكن الرئي�صي الذي يحتف

اأكثر، في القت�صادات المختلفة، يتحدد  اأو  اأو م�صكنين رئي�صيين  رئي�صي، 

اإقليم الإقامة على اأ�صا�ض الإقليم الذي ُيق�صى فيه اأغلب الوقت خلل 

العام. ورغم اأنه يتعين تبويب هوؤلء الأفراد كمقيمين في اقت�صاد واحد 

المعلومات  من  لمزيد  حاجة  هناك  تكون  فقد  الإح�صائية،  للأغرا�ض 

العاملين  تبويب  ويعتبر  اآخر.  باقت�صاد  قوية  روابط  بوجود  للعتراف 

اأثر ملئم  الزائرين لفترات طويلة كمقيمين في القت�صاد الم�صيف ذا 

في  لكهم  وا�صته هم  دخل يعاَمل  ل  حيث  الإح�صاءات،  نتيجة  على 

الإقليم الم�صيف كمعاملت دولية، وُتعاَمل المبالغ التي تر�صل بالفعل 

البديلة على تغيير  المعاملة  وي  الأم وحدها كذلك. وتنط القت�صاد  اإلى 

م�صار قيود الدخل الدائنة وقيود ال�صفر المدينة عمدا واإعادة عزوها لإقليم 

الموطن.

4-127  ومع ذلك، قد يكون من الم�صت�صوب لمعدِّي البيانات تقديم 

بيانات تكميلية عن مجموعات غير المقيمين التي لديها روابط قوية 

العائلة  لأفراد  الأموال  بتحويل  مثل،  قيامها،  خلل  من  القت�صاد  مع 

ها اأو  الباقين في هذا القت�صاد اأو باعتزامها العودة اإلى هناك بمدخرات

بيانات  توفير  اأي�صا  الم�صت�صوب  يكون من  وقد  التقاعدية.  ها  م�صتحقات

تكميلية عن اأولئك الذين يتم تبويبهم كمقيمين في القت�صاد، ولكنهم 

ظون بروابط قوية مع اقت�صادات اأخرى. ويتناول الملحق 5 بع�ض  يحتف

العرو�ض التكميلية للتدفقات المرتبطة ببع�ض هوؤلء الأفراد المتنقلين.  

الالجئون

4-128  ل ُتعتمد اأي معاملة خا�صة للجئين. وتتغير اإقامتهم من 

اأو  اإليه  اإذا ظلوا في المكان الذي لجاأوا  اإقليم اللجوء  اإلى  اإقليم الموطن 

اعتزموا البقاء فيه لمدة عام اأو اأكثر، حتي اإذا كانت الإقامة غير طوعية، 

ها الم�صتقبلي غير وا�صح. وعابرة، وو�صع

تطبيق مبادئ الإقامة

بق مبادئ الإقامة عادة على  ط 4-129   من الناحية العملية، ل ُت

يُ�صتدل  وبالتالي،  الأفراد.  من  عامة  مجموعات  على  بل  معينين،  اأفراد 

اأنماط  من  اأكثر  اأو  عام  لمدة  البقاء  اعتزام  مثل  عوامل  على  عادة 

مجموعات مماثلة في الما�صي. وقد يختلف تعريف الإقامة الذي ت�صتند 

التعريفات  عن  ما  حد  اإلى  الإدارية  البيانات  م�صادر  بع�ض  اإليه 

اإجراء بع�ض  فاإذا كانت الختلفات كبيرة، يمكن  الإح�صائية للإقامة. 

البيانات  م�صادر  عليه  تقوم  الذي  التعريف  ا�صتخدام  اأو  التعديلت، 

الإدارية باعتباره مقاربا للتعريفات الإح�صائية ومقبول من الناحية 

العملية.

4-130  ويوؤدي تحديد الإقامة اإلى تحديد كيفية معاملة دخل الأ�صر 

الح�صابات  اإح�صاءات  في  المالية  ومراكزها  واإنفاقها  المعنية  المعي�صية 

الدولية. ويعر�ض الجدول 4-3 موجزا مخت�صرا لبع�ض اآثار تبويب الأ�صر 

اأو غير مقيمة في القت�صاد القائم بالإبلغ على  المعي�صية كمقيمة 

�صبيل  الدولية. فعلى  الح�صابات  التدفقات في  اأنواع مختلفة من  ت�صجيل 

اإقليم ما  بالدرا�صة في  المقيمين  لب غير  الط ين�صاأ عن قيام  المثال، 

مدينة  قيود  وربما  والغذاء،  وال�صكن  التعليم  خدمات  �صمن  دائنة  قيود 

لب حا�صلين على منح درا�صية  اإذا كان هوؤلء الط �صمن التحويلت 

الب المقيم، تخرج هذه المعاملت  ط من القت�صاد الم�صيف. وبالن�صبة لل

في  التغيرات  اأثر   165-4 الفقرة  وتتناول  الدولية.  الح�صابات  اق  نط عن 

اإقامة الأ�صخا�ض.

وؤ�ص�صات  3- اإقامة الم

4-131   كمبداأ عام، تعد الموؤ�س�سة مقيمة في اإقليم اقت�سادي متى 

في  ما  مكان  من  الخدمات  اأو  ال�سلع  من  كبيرة  كمية  باإنتاج  قامت 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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اأخرى.  مبادئ   136-4 اإلى   134-4 من  الفقرات  وتتناول  الإقليم. 

والموؤ�ص�صة، ح�صبما ورد في الفقرة 4-23، هي وحدة موؤ�ص�صية م�صتغلة 

بالإنتاج، وقد تكون �صركة اأو �صبه �صركة، اأو موؤ�ص�صة غير هادفة للربح، اأو 

اع الأ�صر المعي�صية(. موؤ�ص�صة غير م�صاهمة )جزء من قط

4-132  وعلى عك�ض الأفراد والأ�صر المعي�صية، الذين قد يكون لديهم 

تقريبا  دائمة  ب�صفة  الموؤ�ص�صات  ترتبط  اأكثر،  اأو  اقت�صاَدين  مع  روابط 

لبات القانونية الأخرى، يُ�صتخدم  باقت�صاد واحد. وب�صبب ال�صرائب والمتط

اخت�صا�ض  قة  منط كل  في  للعمليات  م�صتقل  قانوني  كيان  غالبا 

م�صتقلة  موؤ�ص�صية  وحدة  بوجود  ُيعترف  ذلك،  جانب  واإلى  قانوني. 

عمليات  الواحد  القانوني  للكيان  كان  متى  الإح�صائية  للأغرا�ض 

كبيرة في اإقليمين اأو اأكثر )على �صبيل المثال في حالة الفروع، وملكية 

من  الفقرات  في  ورد  ح�صبما  الأقاليم،  متعددة  والموؤ�ص�صات  الأرا�صي، 

4-26 اإلى 4-44(. ونتيجة تق�صيم هذه الكيانات القانونية، تكون اإقامة 

ول  وا�صحة.  لحقا  بوجودها  ُيعترف  التي  الموؤ�ص�صات  من  موؤ�ص�صة  كل 

لح »مركز الم�صلحة القت�صادية الأغلب« اأنه لم تعد  ط يعني ا�صتخدام م�ص

في  كبيرة  عمليات  لديها  التي  الكيانات  تق�صيم  اإلى  حاجة  هناك 

اإقليمين اأو اأكثر.

4-133   ويُ�صترط بوجه عام للعتراف ب�صبه ال�صركة اأن يتحقق اإنتاج 

اأو اأن يكون من المزمع تحقيق اإنتاج في الإقليم خلل فترة عام اأو اأكثر. 

غير اأنه يجب اأن تكون كافة الموؤ�ص�صات مقيمة في مكان ما، وبالتالي 

اإذا كان الن�صاط الوحيد لوحدة موؤ�ص�صية فعلية هو عملية اإنتاج ُتجرى 

خلل فترة اأق�صر، ُتعتبر الوحدة مقيمة في اإقليم المكان الذي يجري فيه 

الإنتاج.

ط اأو منعدم ي ون وجودها المادي ب�ش ي يك ال�شركات الت

4-134  يعتبر الكيان القانوني مقيما في الإقليم القت�صادي الذي 

تابعة  �صركة  كان  فاإذا  قوانينه.  بموجب  الكيان  هذا  �ُصجل  اأو  تاأ�ص�ض 

�صورية مقيمة، يتم تجميع بياناته مع بيانات ال�صركة الأم المقيمة في 

يتم،  اأو   )18-4 )الفقرة  موؤ�ص�صية  وحدة  باعتبارهما  القت�صاد  نف�ض 

لأغرا�ض معينة، تجميع بياناته مع بيانات مجموعة موؤ�ص�صات محلية 

اأنه ل يجب تجميع بياناته مع بيانات كيانات  )الفقرة 4-55(. غير 

مقيمة في اقت�صادات اأخرى. واإذا كانت لديه عمليات كبيرة في اقت�صاد 

اآخر، يمكن العتراف بوجود فرع له هناك )الفقرة 4-26(. وفي بع�ض 

هد  ُيع حيث  منعدم،  اأو  ب�صيط  لل�صركة  المادي  الوجود  يكون  الحالت، 

ها بالكامل اإلى كيانات اأخرى مثل. وَيعمل بهذا الأ�صلوب غالبا  باإدارت

كل من البنوك، و�صركات التاأمين، و�صناديق ال�صتثمار )خلفا لمديريها(، 

هد  ووحدات التوريق، وبع�ض الكيانات ذات الغر�ض الخا�ض. وبالمثل، ُيع

في الت�صنيع الفترا�صي بكافة العمليات المادية اإلى وحدات اأخرى.

مناطق  �صجلت  في  الواحدة  ال�صركة  بيانات  تدَرج  وقد    135-4

اخت�صا�ض متعددة، ك�صجلت التاأ�صي�ض، و�صريبة الدخل، و�صريبة القيمة 

متفق  اخت�صا�ض  قة  منط هناك  يكون  وقد  معينة،  ولوائح  الم�صافة، 

ينبغي  الحالة،  هذه  وفي  بالموؤ�ص�صة.  المتعلقة  النزاعات  لت�صوية  عليها 

قة اخت�صا�ض القوانين المنظمة لإن�صاء الكيان وا�صتمرار  ا�صتخدام منط

اأو  الكيان  تاأ�صي�ض  عدم  حالة  وفي  الإقامة.  لتحديد  كمعيار  وجوده 

التاأ�صي�ض  وي�صكل  كمعيار.  القانوني  الإقامة  محل  يُ�صتخدم  ت�صجيله، 

الخت�صا�ض  قة  منط جانب  اإلى  بالقت�صاد،  كبيرا  ارتباطا  والت�صجيل 

ها. وعلى النقي�ض  القانوني التي يخ�صع لها وجود الموؤ�ص�صة وعمليات

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق

الجدول 4-3: بع�ض اآثار و�صع اإقامة االأ�صر المعي�صية على اإح�صاءات االقت�صاد الم�صيف

اأ�صرة معي�صية غير مقيمة اأ�صرة معي�صية مقيمة    

التدفق اأو المركز القت�صادي  )مثل: العامل الزائر لفترة طويلة(   )مثل: العامل الزائر لفترة ق�صيرة(

دخل اأ�صا�صي تعوي�صات عاملين يتم الح�صول عليها من      ل يعد معاملة دولية 

موؤ�ص�صات في القت�صاد القائم بالإبلغ   

خدمات: �صفر ب�صفة اأ�صا�صية اإنفاق �صخ�صي في القت�صاد القائم بالإبلغ      ل يعد معاملة دولية 

تحويلت للأقارب في القت�صاد الأم      تحويلت جارية اأو راأ�صمالية   تحويلت فيما بين المقيمين داخل القت�صاد الأم، 

وبالتالي ل تقيد في ميزان المدفوعات

)غير اأنه يمكن اأن تدخل �صمن معاملت الح�صاب المالي      

اإذا اأُجريت من بنك في القت�صاد الم�صيف(   

   

ُتدرج في الح�صابات الدولية البات مالية م�صتحقة لوحدة موؤ�ص�صية      ل ُتدرج في الح�صابات الدولية  مط

مقيمة على الأ�صرة المعي�صية اأو خ�صوم 

م�صتحقة على الوحدة للأ�صرة المعي�صية      

خ�صم ا�صتثمار مبا�صر في الوحدة ال�صورية المقيمة على    الأرا�صي والمباني في القت�صاد الم�صيف      ل ُتدرج في و�صع ال�صتثمار الدولي  

القت�صاد القائم بالإبلغ     

ل ُتدرج في و�صع ال�صتثمار الدولي الأرا�صي والمباني في القت�صاد الأم      اأ�صل ا�صتثمار مبا�صر في الوحدة  

     ال�صورية المقيمة 
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من ذلك، قد تكون روابط اأخرى مثل الملكية اأو مكان الأ�صول اأو مكان 

المديرين اأو الإدارة اأقل و�صوحا.

قر  قدم من الم الإنتاج الم

يُ�صتخدم  موقع  الموؤ�ص�صة  لدى  يكون  الحالت،  بع�ض  وفي     136-4

النقل  في  الأ�صلوب  هذا  ويُ�صتخدم  اأخرى.  لمواقع  الخدمات  لتقديم  كمقر 

الفقرة  في  المتنقلة  المعدات  تحت  ورد  )ح�صبما  المثال  �صبيل  على 

مثل  الخدمات،  من  عديدة  اأنواع  تقديم  في  اأي�صا  يُ�صتخدم  وقد   )31-4

الإ�صلحات في موقع العمل، واأعمال البناء ق�صيرة الأجل، واأنواع عديدة 

على  الموؤ�ص�صة  اإقامة  تتحدد  الحالت،  هذه  وفي  التجارية.  الخدمات  من 

موقع  اأو  الت�صليم  طة  نق اأ�صا�ض  على  ولي�ض  ها،  عمليات مقر  اأ�صا�ض 

بما  كبيرة  الت�صليم  طة  نق في  طة  الأن�ص تكن  لم  ما  المتنقلة،  المعدات 

فعلى  اآنفا.   27-4 الفقرة  في  ورد  ح�صبما  فرعا،  لعتبارها  يكفي 

اأعالي  في  ال�صفن  بت�صغيل  القائمة  الموؤ�ص�صية  الوحدة  المثال،  �صبيل 

المعايير  ح�صب  اإقامتها  تتحدد  المختلفة  الإقليمية  المياه  وفي  البحار 

الواردة في الفقرات من 4-131 اإلى 4-135، ول يكون اقت�صاد الإقامة 

اأو  بال�صرورة هو نف�ض القت�صاد الذي تق�صي فيه ال�صفن معظم الوقت 

اإقليم ت�صجيل ال�صفن. والموؤ�ص�صة القائمة بت�صغيل ال�صفن لي�صت بال�صرورة 

تح�صل  عندما  يحدث  مثلما  ال�صفن،  تمتلك  التي  الموؤ�ص�صة  نف�ض  هي 

الموؤ�ص�صة القائمة بت�صغيل ال�صفينة على عقد تاأجير ت�صغيلي من مالك 

ال�صفينة الذي يكون مقيما في اقت�صاد اآخر. وتتحدد اإقامة الموؤ�ص�صة التي 

اإلى   131-4 من  الفقرات  في  الواردة  المعايير  ح�صب  ال�صفينة  تمتلك 

4-135. ول يحدِّد علم )اأعلم( الم�صلحة الذي ت�صتخدمه الموؤ�ص�صة اإقامة 

واحدة  هة  لدى ج يكون  اأن  يمكن  بل  ال�صفينة،  بت�صغيل  القائمة  الجهة 

اإقامة  لت�صغيل ال�صفن �صفن م�صجلة في عدة اقت�صادات. وبالمثل، تتحدد 

ها، ولي�ض بعلم  الموؤ�ص�صة التي ت�صتاأجر ال�صفن ح�صب موقع مقر عمليات

)باأعلم( اأو مواقع �صفن معينة. ول يكون مقر العمليات بال�صرورة هو 

بت�صغيل  تقوم  التي  ال�صركة  تكون  فقد  الموؤ�ص�صة.  منه  ُتدار  الذي  الموقع 

المعدات المتنقلة مقيمة قانونا في اقت�صاد ما ولكنها ُتدار من اقت�صاد 

اآخر.

اآثار معاملة  4-137  ويعر�ض الجدول 4-4 موجزا مخت�صرا لبع�ض 

من  مختلفة  اأنواع  ت�صجيل  على  مقيمة  غير  اأو  كمقيمة  الموؤ�ص�صات 

اإمكانية  الفقرة 167-4  الدولية. وتتناول  الح�صابات  والمراكز في  التدفقات 

قيام الموؤ�ص�صات بتغيير اإقامتها.

ية االأخرى وؤ�ص�ص 4- اإقامة الوحدات الم

ومة العامة اأ- الحك

الموطن،  اإقليم  خارج  العمليات  ت�صمل  العامة  الحكومة     138-4

التابعة  الأخرى  والمناطق  الع�صكرية،  والقواعد  والقن�صليات،  كال�صفارات، 

لولية حكومات اأجنبية، بما في ذلك تلك التي تقدم التدريب وغيره من 

موؤ�ص�صية  وحدات  عادة  العمليات  هذه  ُتعتبر  ول  الم�صاعدة.  اأ�صكال 

اإقليم  في  مقيمة  تعتبر  فاإنها  كذلك،  كانت  ن  اإ حتى  لكن  م�صتقلة، 

الموطن، ولي�ض في اإقليم الم�صيف الذي توجد فيه وجودا ماديا. وُتعتمد 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

يف ص ى اإح�صاءات االقت�صاد الم� يم عل كها كيان غير مق ل ع اإقامة موؤ�ص�صة يم الجدول 4-4: بع�ض اآثار و�ص

موؤ�ص�صة غير مقيمة موؤ�ص�صة مقيمة    

التدفق اأو المركز القت�صادي  )مثل: م�صروع بناء طويل الأجل(   )مثل: م�صروع بناء ق�صير الأجل(

مبيعات الموؤ�ص�صة لمقيمين             ل تعد معاملة دولية              واردات من ال�صلع والخدمات

م�صتريات الموؤ�ص�صة من مقيمين             ل تعد معاملة دولية              �صادرات من ال�صلع والخدمات

 تعوي�صات العاملين م�صتحقة الدفع              ل تعد معاملة دولية اإذا كانت م�صتحقة القب�ض              تعوي�صات عاملين

لمقيمين في القت�صاد الم�صيف

تعوي�صات العاملين م�صتحقة الدفع             تعوي�صات عاملين              ل تعد معاملة في القت�صاد الم�صيف

لمقيمين في القت�صاد الأم

 فائ�ض الت�صغيل ال�صافي             توزيعات اأرباح م�صتحقة الدفع اأو اأرباح               ل تعد معاملة دولية

              معاد ا�صتثمارها )الموؤ�ص�صة تعد موؤ�ص�صة 

             ا�صتثمار مبا�صر(  

 �صخ اأموال من المالكين             خ�صوم ا�صتثمار مبا�صر على القت�صاد              ل تعد معاملة دولية 

              القائم بالإبلغ )الموؤ�ص�صة تعد موؤ�ص�صة  

             ا�صتثمار مبا�صر(

البات مالية م�صتحقة لوحدة موؤ�ص�صية             ل ُتدرج في الح�صابات الدولية              ُتدرج في الح�صابات الدولية مط

مقيمة على الموؤ�ص�صة اأو خ�صوم م�صتحقة

على الوحدة للموؤ�ص�صة
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من  الح�صانة  من  بقدر  عادة  تتمتع  العمليات  هذه  لأن  المعاملة  هذه 

لإقليم  امتدادا  الدولي  القانون  بموجب  وُتعتبر  الم�صيف  اإقليم  قوانين 

ن الكيان الذي تن�صئه حكومة ما بموجب قوانين  حكومة الموطن. غير اأ

القت�صاد  في  مقيمة  موؤ�ص�صة  يعد  الم�صيفة  الخت�صا�ض  قة  منط

اع الحكومة العامة في اأي من القت�صاَدين.  الم�صيف ولي�ض جزءا من قط

الحالت.(  هذه  حول  النقا�ض  من  لمزيد   93-4 الفقرة  اأي�صا  )راجع 

وتتناول الفقرة 4-123 اإقامة العاملين في هذه العمليات.

ب- المنظمات الدولية

اإلى   103-4 من  الفقرات  في  الدولية  المنظمات  ف 
َّ
ُتَعر   139  -4

4-107. وتعتبر المنظمات الدولية مقيمة في اأقاليم اقت�صادية خا�صة 

هذه  بق  ط وُت ماديا.  وجودا  فيه  توجد  الذي  القت�صاد  في  ولي�ض  بها، 

اإقليم واحد فقط  المعاملة على كل من المنظمات الدولية التي تقع في 

اإقامة   124-4 الفقرة  وتتناول  اأكثر.  اأو  اإقليمين  في  تقع  التي  وتلك 

العاملين في هذه الجهات.

والقوات  ال�صلم  حفظ  قوات  تدير  التي  الدولية  والمنظمة    140-4

ظل  ت ما  اإقليم  في  موؤقتة  اإدارة  ها  بو�صف تعمل  اأو  الأخرى  الع�صكرية 

منظمة دولية ول تعتبر مقيمة في ذلك الإقليم، حتى اإذا قامت بوظائف 

الحكومة العامة هناك. وفي الحالت التي تكثر فيها هذه المنظمات، من 

الم�صت�صوب قيدها كبند منف�صل. 

4-141  ول ُيعامل �صندوق تقاعد المنظمة الدولية الذي تاأ�ص�ض على 

وتتحدد  مالية،  �صركة  ُيعتبر  لكنه  الدولية،  المنظمة  معاملة  منف�صل  نحو 

اإلى   131-4 من  الفقرات  في  الواردة  العامة  المبادئ  ح�صب  اإقامته 

4-135، اأي اأنه يعتبر مقيما في الإقليم الذي يوجد فيه، واإذا لم يكن 

ل فيه. له وجود مادي، يعتبر مقيما في القت�صاد الذي تاأ�ص�ض اأو �ُصجِّ

مية ي ج- المنظمات الدولية الإقل

ي بع�ض المنظمات الدولية مجموعة من القت�صادات  ط 4-142   تغ

اأو  القت�صادية  للتحادات  بالن�صبة  الحال  هو  كما  معين،  اإقليم  في 

اتحادات العملة. واإذا تم اإعداد اإح�صاءات لهذا الإقليم ككل، تعتبر هذه 

المنظمات الإقليمية مقيمة في هذا الإقليم ككل، رغم اأنها غير مقيمة 

من  مزيد  على  للطلع   3 الملحق  )راجع  ع�صو  اقت�صاد  اأي  في 

المعلومات في حالة التحادات النقدية والقت�صادية(.

يتم  الإقليمية،  اأو  الدولية  البيانات  مجاميع  اإعداد  وعند    143-4

ل�صتخل�ض  القومية  البيانات  مع  الدولية  المنظمات  بيانات  تجميع 

مجاميع البيانات الدولية والإقليمية، كما هو الحال بالن�صبة للمعاملت 

والمراكز الدولية التي يعدها �صندوق النقد الدولي.

ي تخدم الأ�شر  وؤ�ش�شات غير الهادفة للربح الت د- الم

ية ي�ش المع

4- 144  للموؤ�ص�صة غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�صر المعي�صية 

وُيعترف  قانونا،  فيه  اأُن�صئت  الذي  القت�صاد  في  اقت�صادية  مركز م�صلحة 

ومن  اجتماعي.  اأو  قانوني  ككيان  فيه  و�ُصجلت  ر�صميا،  فيه  بها 

الناحية العملية، يمكن تحديد اإقامة الغالبية العظمى من هذه الموؤ�ص�صات 

تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صة  تقوم  عندما  ولكن  لب�ض.  دون 

اق دولي، قد يكون  الأ�صر المعي�صية باأعمال الخير اأو الإغاثة على نط

ن ُتعاَمل معاملة  لديها عمليات كبيرة في فرادى الأقاليم بحيث يمكن اأ

الفروع. وح�صبما ورد في الفقرة 4-27، عادة ما يمول مثل هذا الفرع 

راأ�صمالية من  اأو  اأو بالكامل عن طريق تحويلت جارية  اإلى حد كبير 

الأ�صر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات  تعد  ول  الخارج. 

التي  تلك  على  تقت�صر  المنظمات  فهذه  دولية،  منظمات  المعي�صية 

ها الحكومات. تن�صئ

صايا مرتبطة باالإقامة واو-  ق�

اأ�صول وخ�صوم المجموعات التي ت�صم مقيمين   -1

وغير مقيمين

اأقاليم  في  مقيمون  مالكون  المالية  الأ�صول  لبع�ض    145-4

اأو حالت  اأمثلة ذلك الح�صابات البنكية الم�صتركة  اقت�صادية مختلفة. ومن 

اأخرى ي�صرح فيها �صاحب ح�صاب لأقاربه ب�صحب اأموال من الح�صاب. 

اأن يكون عزو الأ�صول المالية بين المالكين  وفي هذه الحالت، يمكن 

غير وا�صح:

•   في حالة ودائع العمال المهاجرين في اقت�صادات الموطن التي 	

في  اأ�صرهم  اأفراد  جانب  من  بحرية  لل�صتخدام  قابلة  تكون 

اقت�صادات الموطن، يمكن اعتماد قاعدة تق�صي بمعاملة هذه 

الأ�صول على اأنها في حيازة مقيمين في القت�صاد الأم.

• القت�صاد 	 في  المهاجرين  العمال  لودائع  بالن�صبة  وبالمثل،   

اأفراد  جانب  من  بحرية  لل�صتخدام  قابلة  تكون  التي  الم�صيف 

الأ�صول  هذه  بمعاملة  تق�صي  قاعدة  اعتماد  يمكن  اأ�صرهم، 

على اأنها في حيازة كيان مقيم في القت�صاد الم�صيف.

)راجع الفقرة 3-46 من المر�سد اإلى اإعداد الإح�ساءات النقدية والمالية(

ويمكن اأن يعتمد معدُّو البيانات معاملة اأخرى اإذا توفرت معلومات 

اأف�صل. فنظرا لأن هذه الح�صابات يمكن ا�صتخدامها في اإجراء تحويلت، 

)ح�صب  ال�صحب  عند  اأو  الإيداع  عند  اإما  المعاملت  هذه  قيد  المهم  من 

القاعدة التي يتم اعتمادها(. ومن المهم اأي�صا اأن يناق�ض معدُّو البيانات 

البيانات  والمالية ومعدِّي  النقدية  الإح�صاءات  المتبعة مع معدِّي  الطرق 

في  وواقعية  مت�صقة  معاملت  اعتماد  بهدف  المناظر  القت�صاد  في 

الحالت التي تكون فيها القيم كبيرة.

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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2- البيانات ح�صب االقت�صاد ال�صريك

4-146  يبين العر�ض الأ�صا�صي للح�صابات الدولية المراكز والمعاملت 

المراكز  بيانات  تق�صيم  لكن  اإجمالي،  كرقم  المقيمين  غير  جميع  مع 

والمعاملت مع غير المقيمين ح�صب فرادى القت�صادات ال�صريكة يت�صم 

البيانات ح�صب  اإمكانية تق�صيم  الفقرة 57-4  باأهمية كبيرة. )تتناول 

بميزان  متعلقة  البيانات  تكون  وقد  ال�صريك.(  الموؤ�ص�صي  اع  ط الق

المدفوعات اأو و�صع ال�صتثمار الدولي ككل، اأو بمكونات محددة كال�صلع، 

بالن�صبة  كذلك  الحافظة.  ا�صتثمار  اأو  المبا�صر،  ال�صتثمار  اأو  الخدمات،  اأو 

الثنائية،  المقارنات  اإجراء  ال�صركاء  بيانات  تي�صر  القت�صادي،  للتحليل 

�صبيل  فعلى  البيانات.  م�صكلت  عن  الك�صف  في  ت�صاعد  وبالتالي 

المن�صق  »الم�صح  في  اأ�صا�صيا  عن�صرا  ال�صركاء  بيانات  تعد  المثال، 

اللذَين  المبا�صر«  لل�صتثمار  المن�صق  و«الم�صح  الحافظة«  ل�صتثمارات 

الدولية  الم�صرفية  الإح�صاءات  جانب  اإلى  الدولي  النقد  �صندوق  يعدهما 

ال�صادرة عن بنك الت�صويات الدولية.

4-147  وتعد بيانات ال�صركاء غالبا لمجموعات من القت�صادات اأو 

لأن  )ونظرا  الرئي�صية.  ال�صريكة  القت�صادات  وفرادى  مجموعات  من  مزيج 

البيانات  على  لق  يط اأقاليم،  اإلى  غالبا  تق�صم  ال�صريكة  القت�صادات 

اأحيانا قوائم البيانات الإقليمية.( ومن الم�صت�صوب اتباع قوائم موحدة 

النقد  و�صندوق  المتحدة  بالأمم  الخا�صة  كتلك  والأقاليم،  بالقت�صادات 

من  لمجموعات  المن�صورة  ال�صركاء  بيانات  تجميع  ويمكن  الدولي. 

القت�صادات نظرا لعتبارات ال�صرية ولتجنب الفئات ذات القيم ال�صئيلة. 

التي  للفئات  حاجة  هناك  تكون  والأقاليم،  القت�صادات  جانب  واإلى 

ال�صركاء �صرورية  بيانات  وتعد  الدولية.  للمنظمات  مقابلة  اأطرافا  تعتبر 

اإعداد بيانات اتحاد  اأي�صا لتجميع بيانات من الدول الأع�صاء بغر�ض 

العملة. وتتناول الفقرات من 21 اإلى 28 في الملحق 3 مزيدا من المعلومات 

عن بيانات ال�صركاء.

ال�صريك  القت�صاد  للبيانات ح�صب  الأ�صا�صي  المبداأ  وي�صتند    148-4

المركز  اأو  المعاملة  في  المقابل  بالطرف  الخا�ض  الإقامة  اقت�صاد  اإلى 

بيق نف�ض المبادئ الخا�صة بتحديد الإقامة، ح�صبما  ط المالي. ويمكن ت

اأ�صعب  يكون  ها  بيق ط ت لكن  الف�صل،  هذا  من  »هـ«  الق�صم  في  وردت 

من  عدد  وفي  بالمعلومات.  المقيم  المقابل  الطرف  معرفة  لعدم  غالبا 

يتوفر  ل  قد   ،164-4 اإلى   149-4 من  الفقرات  في  الواردة  الحالت 

بيق  لتط اللزمة  لبات  المتط للمعلومات  المحتمل  الرئي�صي  بالَم�صدر 

البيانات  معدُّو  ي�صير  اأن  ينبغي  الحالة،  هذه  وفي  الم�صت�صوب.  الأ�صا�ض 

هناك  كانت  اإذا  ما  لتقرير  اأهميتها  موا  يقيِّ ن  واأ الختلفات  هذه  اإلى 

من  ككل  المدفوعات  ميزان  ك�صف  ويتوازن  تعديلت.  اإجراء  اإلى  حاجة 

تدفقين مت�صاويين؛  وي على  المفاهيمية لأن كل معاملة تنط الناحية 

الناحية  من  )حتى  يتوازن  ل  قد  الثنائي  المدفوعات  ميزان  ن  اأ غير 

النظرية( )راجع الفقرة 73 في الملحق 3(.

اأ- الوكالء

له.  ممثل  اأو  اآخر  طرف  عن  نيابة  يعمل  طرف  الوكيل    149-4

اأن تعزى  ل ينبغي  اأحد الوكلء نيابة عن موكِّ والمعاملت التي يرتبها 

ل ل اإلى الوكيل. فمثل، اإذا اأ�صدر الوكيل تذاكر نيابة عن �صركة  اإلى الموكِّ

طيران مقيمة في اقت�صاد اآخر، تعزى المعاملت والمراكز المتعلقة بهذه 

ن الوكيل يمكنه اأي�صا اأن يُجري معاملت  يران. غير اأ التذاكر اإلى �صركة الط

ل. لح�صابه الخا�ض، بما في ذلك خدمات الوكالة التي يقدمها للموكِّ

لع ب- ال�ش

اأو  بائع  اإقامة  تعد  الملكية،  في  التغير  مبداأ  مع  تم�صيا    150-4

الناحية  فمن  ال�صريك.  لتحديد  المف�صل  وم  ه المف هي  ال�صلعة  م�صتري 

اقت�صاد  اأو   
8
المن�صاأ، اقت�صاد  اإلى  المتوفرة  البيانات  ت�صتند  قد  العملية، 

ال�صحن، اأو اقت�صاد المق�صد، اأو معايير اأخرى تختلف عن اقت�صاد البائع/

المق�صد  اقت�صاد  ُيعتبر  عام،  وبوجه  الحالت.  بع�ض  في  الم�صتري 

الذي  الطرف  الأرجح  على  هو  الت�صدير(  عمليات  في  )لل�صريك  النهائي 

في  )لل�صريك  المن�صاأ  اقت�صاد  ُيعتبر  وبالمثل،  ال�صلع.  ملكية  اإليه  توؤول 

ملكية  منه  تنتقل  الذي  الطرف  الأرجح  على  هو  ال�صتيراد(  عمليات 

ال�صلع. غير اأن معايير اقت�صاد المن�صاأ، واقت�صاد المق�صد، واقت�صاد ال�صحن 

وال�صلع  المتاجرة  حالتي  في  بالملكية  يتعلق  فيما  م�صللة  تكون  قد 

اإجراء  النظر في  ينبغي  الحالتين،  اأتعاب. ففي هاتين  المجهزة مقابل 

تعديلت من اأجل التوافق قدر الإمكان مع مبداأ التغير في الملكية.

ج- ال�شحن والتاأمين

في  دِّر  الُم�صَ حدود  وراء  فيما  والتاأمين  ال�صحن  يُحت�صب    151-4

جانب  من  الدفع  م�صتحقا  باعتبارهما  الدولية  الح�صابات  اإح�صاءات 

دِّر، اأو بائع الجملة، اأو  ما هو الُم�صَ ه الم�صتورد، حتى اإذا كان الذي يدفع

اأ�ص�ض  على  البيانات  قيد  يمكن  العملية،  الناحية  ومن  اآخر.  ثالث  طرف 

دَر، اأو اقت�صاد مق�صد ال�صلع المنقولة، اأو اقت�صاد  اأخرى، مثل اقت�صاد الَم�صْ

تعديلت  اإجراء  اأمكن،  متى  ينبغي،  ذلك،  حدوث  وعند  ال�صفينة.  ت�صجيل 

مقابل الأثر الناتج عن هذه العوامل.

 د- الأدوات المالية

اإلى  الأ�صول  بمراكز  المتعلقة  ال�صركاء  بيانات  ُتبوب    152-4

اأخرى  لعوامل  ولي�ض وفقا  الإ�صدار،  هة  اإقامة ج ال�صريك ح�صب  القت�صاد 

مثل مكان الإ�صدار، اأو اإقامة ال�صامن، اأو عملة الإ�صدار. وبالمثل، تبوب 

الدولية  التجارة  "اإح�ساءات  من   139 الفقرة  يف  املن�صاأ  اقت�صاد  يعرف   
8

للب�سائع: مفاهيم وتعاريف"باأنه املكان الذي اأُنتجت فيه ال�صلع بالكامل، اأو جرى 

عليها »حتول جوهري«، وذلك يف احلالت التي يتم فيها الإنتاج يف اقت�صاَدين اأو 

اأكرث.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الناحية  ومن  المالك.  ح�صب  الخ�صوم  بمراكز  المتعلقة  ال�صركاء  بيانات 

المالية،  الأوراق  المقابل بالن�صبة لمراكز  الطرف  العملية، ي�صعب تحديد 

هة الإ�صدار ل  ( اأن ج والدخل، والمعاملت، وذلك لعدة اأ�صباب، منها: )اأ

ن  اأ )ب(  الحاليين،  المالية  الأوراق  بحاملي  دائما  علم  على  تكون 

وية  المتعاملين في اأ�صواق الأوراق المالية قد ل يكونون على علم به

الطرف المقابل، )ج( اأن حاملي الأوراق المالية قد ل يكونون على علم 

باأن الدخل على مراكز الأوراق المالية قد يكون م�صتحق الدفع من جانب 

المالية،  الورقة  في  عك�صي  مركز  اأو  “مك�صوف”  مركز  اأن�صاأ  مالي  و�صيط 

هة اإ�صدار الورقة المالية. ولي�ض من جانب ج

ميزان  في  المالية  الأدوات  معاملت  تبويب  ويوؤدي    153-4

المدفوعات ح�صب ال�صريك اإلى اإثارة بع�ض الق�صايا الأخرى بجانب تلك 

واهتمام  البيانات  توفر  حيث  من  الدولي،  ال�صتثمار  بو�صع  المتعلقة 

ها  ببيع قائمة  اأداة  حامل  قيام  عند  الق�صايا  هذه  وتن�صاأ  الم�صتخدم. 

اأ�صول،  تبادل  �صوى على  المعاملة  وي مثل هذه  تنط اآخر. ول  لطرف 

وي على اإن�صاء خ�صم  على عك�ض الإ�صدار الأوَّلي لأداة جديدة الذي ينط

بق هذا الو�صع لي�ض على الأوراق المالية فح�صب، بل اأي�صا  جديد. وينط

الورقية  والنقود  والودائع،  كالقرو�ض،  تداولها،  يجري  اأخري  اأدوات  على 

والمعدنية.

على  ال�صريك  اإلى  المدفوعات  ميزان  معاملت  عزو  ويمكن    154-4

لق عليه منهج  اأ�صا�ض طرفي المعاملة )وهم الم�صتري والبائع، وهو ما ُيط

الإ�صدار  هة  ج اإقامة  اأ�صا�ض  على  اأو  المعاملة(،  في  المقابل  الطرف 

المدين-الدائن(.  لق عليه منهج  ُيط المملوكة )وهو ما  بالن�صبة للأ�صول 

المملوكة  الأ�صول  لعزو  قاعدة  اعتماد  المقبول  الحالت، من  وفي هذه 

هة  اإلى ال�صريك على اأ�صا�ض اإقامة اإما الطرف المقابل في المعاملة اأو ج

دائما  المتاحة  المعلومات  ت�صمح  ل  العملية،  الناحية  ومن  الإ�صدار. 

بتحديد طرفي المعاملة. وح�صبما يرد في الفقرة 14-24، يمكن اأن يكون 

اأهمية تحليلية.  المعاملة  المقابل في  المدين-الدائن والطرف  لأ�صا�صي 

)راجع اأي�صا الفقرتين 3-7 و8-3(.

هـ- الأوراق المالية

4- 155  وتعزى مراكز الخ�صوم اأو اإ�صدار الخ�صوم اإلى ال�صريك على 

�صوق  في  مالية  ورقة  اإ�صدار  حالة  وفي  الإ�صدار.  هة  ج اإقامة  اأ�صا�ض 

خا�صة.  عناية  اإلى  الأمر  يحتاج  الإ�صدار،  هة  ج اإقامة  مكان  عدا  اأخرى 

اأ�صا�ض  عل  ال�صند  رقم  يقوم  ن  اأ يمكن  مثل،  الدين  �صندات  حالة  ففي 

اقت�صاد الإ�صدار.

و- ال�شتثمار المبا�شر

4- 156  بالن�صبة لل�صتثمار المبا�صر، قد يكون هناك ت�صل�صل للقوة 

الت�صويتية، مثلما هو الحال عندما يكون لم�صتثمر مبا�صر في القت�صاد 

A �صركة تابعة في القت�صاد B ويكون لهذه ال�صركة اأي�صا �صركة تابعة 
لل�صتثمار  بالن�صبة  الو�صع  يكون  الحالة،  هذه  ففي   .C القت�صاد  في 

المبا�صر في القت�صاد C كالتالي:

(   القت�صاد B هو القت�صاد �صاحب الملكية المبا�صرة؛  )اأ

)ب( والقت�صاد A هو القت�صاد الم�صتثمر النهائي.

ال�صتثمار  ومراكز  معاملت  عن  الإبلغ  ينبغي  اأ�صا�صي،  وكمبداأ 

القت�صاد  اأ�صا�ض  على  ال�صريك  القت�صاد  ح�صب  الموزعة  المبا�صر 

اأ�صا�ض  على  اأي  المبا�صرة،  الملكية  �صاحب  الم�صتثمر  اأو  الم�صيف 

ال�صريك  القت�صاد  اأ�صا�ض  على  ولي�ض  الأطراف  بين  المبا�صرة  العلقات 

النهائي اأو اإقامة الطرف المقابل النهائي. ويقوم العزو اإلى ال�صريك على 

هة الإ�صدار بالن�صبة للمعاملت  اأ�صا�ض اقت�صاد المدين )وهو اقت�صاد ج

في  المقابل  الطرف  اقت�صاد  اأ�صا�ض  على  ولي�ض  المالية(  الأوراق  في 

المعاملة، اإذا كان مختلفا. غير اأنه يجب اأن يدخل مقيم وغير مقيم في 

ميزان  في  المعاملة  ُتدرج  حتى  البع�ض  ما  ه بع�ص مع  معاملة 

المدفوعات.

ال�صتثمار  مراكز  عن  تكميلية  بيانات  اإعداد  ويمكن   157  -4

النهائي  الم�صيف  والقت�صاد  النهائي  دَر  الَم�صْ اإلى  وفقا  المبا�صر 

الأ�سا�سي  التعريف  من  الرابعة  بعة  الط وتحتوي  المق�صد(.  )اقت�صاد 

لال�ستثمار الأجنبي المبا�سر ال�سادرة عن منظمة التعاون والتنمية في 

دَر  الَم�صْ لتحديد  اللزمة  المعلومات  من  مزيد  على  القت�سادي  الميدان 

النهائي. وعند توجيه ال�صتثمار المبا�صر من خلل كيانات و�صيطة، 

كال�صركات القاب�صة اأو الكيانات ذات الغر�ض الخا�ض، قد تت�صم البيانات 

التكميلية باأهمية خا�صة كالتالي:

اأ�صا�ض  على  البيانات  الأ�صلي،  دَر  الَم�صْ اقت�صادات  في      ) )اأ

ف النهائي؛  ي ص � االقت�صاد الم

اأ�صا�ض  على  البيانات  النهائي،  المتلقي  اقت�صادات  في  )ب(  

يطرة  الم�ص االأم  ال�صركة  اأو  النهائي  الم�صتثمر  اقت�صاد 

النهائية؛ 

المارة.   االأموال  بيانات  ُت�صتبعد  الو�صيطة،  القت�صادات  وفي  )ج(   

)راجع الفقرة 33-6.(

وفي حالة تدوير الأموال، ح�صبما يرد في الفقرة 6-46، يكون القت�صاد 

الم�صتثمر النهائي هو نف�صه القت�صاد الم�صيف النهائي.

ز- الأوراق المالية المجردة من الفائدة

الفائدة كخ�صم  من  المجردة  المالية  الأوراق  معاملة  يمكن   158-4

هة الإ�صدار الأ�صلية اإذا لم يكن هناك اأي ورقة مالية جديدة، اأو  على ج

على الطرف المن�صئ للأوراق المالية المجردة من الفائدة في حالة اإن�صاء 

ورقة مالية جديدة )ح�صبما يرد في الفقرة 50-5(.

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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ح-  اتفاقات اإعادة �شراء الأوراق المالية

ق  الأورا معاملة   54-5 اإلى   52-5 من  الفقرات  تتناول    159-4

ال�صراء.  اإعادة  كاتفاقات  عك�صية،  معاملت  اإطار  في  المقتناة  المالية 

اإطار  في  المقتناة  المالية  الأوراق  تعتبر  المعاملة،  هذه  فبموجب 

طرف الذي يقدم الورقة  معاملت عك�صية كما لو كانت ل تزال مملوكة لل

المالية، نظرا لعدم حدوث تغير في الملكية القت�صادية.

ط-  ح�شابات التداول بالوكالة واأمناء الحفظ

الأ�صول  لحيازة  قانونية  و�صيلة  هي  الوكيلة  ال�صركات    160-4

في  بها  المحتفظ  والأ�صول  الم�صلحة.  اأو  بال�صرية  تتعلق  لأ�صباب 

ن ُتعزى للمالك الم�صتفيد، ولي�ض لل�صركة  ح�صابات تداول بالوكالة ينبغي اأ

الأوراق  اإ�صدار  هات  ج على  ال�صعب  من  يكون  قد  اأنه  غير  الوكيلة. 

المالية تحديد ما اإذا كانت ال�صركات الوكيلة تحتفظ بالأ�صول لح�صابها 

الخا�ض اأم ك�صركات وكيلة. اإلى جانب ذلك، اإذا تم الحتفاظ بالأ�صول 

طرف �صركة وكيلة، فمن الم�صلم به اأن تحديد المالك الم�صتفيد قد يكون 

اأمرا �صعبا.

ي- اإي�شالت الإيداع

ق  الأورا ملكية  تمثل  مالية  اأوراق  هي  الإيداع  اإي�صالت    161-4

هة اإيداع )راجع الفقرة 5-23 للطلع على  المالية المحتفظ بها لدى ج

مزيد من المعلومات(. ويختلف اقت�صاد اإ�صدار الأوراق المالية الأ�صا�صية 

الإيداع  اإي�صالت  وتتيح  الإيداع.  اإي�صالت  فيه  ت�صدر  الذي  القت�صاد  عن 

اأخرى،  اقت�صادات  في  كائنة  �صركات  في  ح�صة  اقتناء  للم�صتثمرين 

وا�صتخدام نظم الدفع والت�صوية واإجراءات الت�صجيل الخا�صة باقت�صاد اآخر. 

الورقة  اإ�صدار  هة  ج على  م�صتحقة  البة  ط كم الإيداع  اإي�صالت  وتعاَمل 

هة اإ�صدار اإي�صال الإيداع. المالية الأ�صا�صية، ولي�ض على ج

ي الذهب النقدي ك- �شبائك الذهب المدرجة ف

فاإنه  مقابل،  خ�صم  له  لي�ض  المالي  الأ�صل  هذا  لأن  نظرا    162-4

ُيدرَج كبند غير م�صنف �صمن الأ�صول المق�صمة ح�صب الطرف المقابل 

في بيانات المركز المالي. اأما البيانات المتعلقة بمعاملت ال�صركاء، فمن 

الممكن عزوها اأي�صا اإلى اقت�صاد �صريك �صمن بند غير م�صنف اأو متبق، 

هة  ج اإلى  المعاملة  بعزو  تق�صي  عليها  المتعارف  القاعدة  كانت  اإذا 

الإ�صدار.

)SDRs( وق ال�شحب الخا�شة ل- حق

وتقوم  الأدوات.  هذه   35-5 و   34-5 الفقرتان  تتناول    163-4

اإدارة  في  الأع�صاء  بين  تعاوني  ترتيب  على  الخا�صة  ال�صحب  حقوق 

هم  اأنف�ص الأع�صاء  ويتحمل  اآخرين.  وم�صتركين  الخا�صة  ال�صحب  حقوق 

)الم�صتركون في اإدارة حقوق ال�صحب الخا�صة( مراكز الأ�صول والخ�صوم. 

ام حقوق ال�صحب  البات الم�صتحقة على الأع�صاء في نظ ط ونظرا لأن الم

ُت�صتخدم  اأ�صا�ض تعاوني،  الخا�صة والخ�صوم الم�صتحقة لهم ُتعزى على 

لحيازات  المقابل  الطرف  باعتبارها  متبق  اأو  م�صنف  غير  �صريك  فئة 

وتخ�صي�صات حقوق ال�صحب الخا�صة.

م- اأ�شباه ال�شركات

م�صتقلة  موؤ�ص�صية  وحدات  اإلى  حقيقي  كيان  تق�صيم  عند    164-4

والوحدات  والفروع،  الم�صتركة،  الإدارة  لمناطق  بالن�صبة  الحال  هو  )كما 

في  ورد  ح�صبما  الأقاليم،  متعددة  والموؤ�ص�صات  المقيمة،  ال�صورية 

نحو  على  تق�صيمه  ينبغي   ،)44-4 اإلى   26-4 ومن   10-4 الفقرات 

مت�صق فيما بين ال�صركاء، وذلك لأغرا�ض اإعداد الإح�صاءات في اقت�صادات 

الأطراف المقابلة.

ية وؤ�ص�ص يرات في اإقامة الوحدات الم التغ  -3

أ ي اإقامة الأفراد	- ير ف  التغ

4-165   قد تغير الأ�صر المعي�صية اأو اأي فرد من اأفرادها اإقليم الإقامة. 

ونظرا لأن جميع اأفراد الأ�صرة المعي�صية يقيمون في نف�ض الإقليم، فاإن 

انتقال اأحد اأفرادها قد ي�صتلزم اأن يترك الفرد اإحدى الأ�صر وي�صبح مقيما 

لدى اأ�صرة اأخرى. وتغيير اإقامة مالك لأ�صل ما اأو �صخ�ض عليه خ�صم ما 

ي�صتلزم اإجراء تعديل في التبويب لعدم حدوث مبادلة بين طرفين، وبالتالي 

عدم اإجراء معاملة. )القيود تتناولها الفقرتان 9-21 و22-9(.

يانات ما بين الك لة في ول المتنق ب- الأ�ش

ال�صركات«، هناك حالتان،  عليه »هجرة  لق  ُيط لما  بالن�صبة    166-4

اإحداهما تحدث عندما تنتقل الأ�صول فيما بين الكيانات، والثانية تحدث 

ما  �صركة  اإن  يقال  فعندما  الإقامة.  بتغيير  ها  نف�ص ال�صركة  تقوم  عندما 

وي عادة على  قة اخت�صا�ض اأخرى، فاإن ذلك ينط تنقل مقرها اإلى منط

معاملت لنقل الأ�صول من �صركة في اقت�صاد ما اإلى �صركة مرتبطة في 

اإلى 8-22، »تغيير �صفة  اقت�صاد مختلف )راجع الفقرات من 19-8 

يكلة الأخرى«(. اأي تنتقل ملكية الأ�صول،  ال�صركات وعمليات اإعادة اله

بدل من تغيير الكيان نف�صه لإقامته.

ي اإقامة كيانات اأخرى عدا الأ�شخا�س ير ف ج- التغ

ما  كيان  يغير  النادرة،  الحالت  بع�ض  المقابل، وفي  في    167-4

هذه  تن�صاأ  وقد  اآخر(.  كيان  ملكية  اإلى  الأ�صول  نقل  دون  )اأي  اإقامته 

ذلك،  جانب  اإلى  الحكومات.  بين  فيما  الأقاليم  تبادل  نتيجة  الحالت 

الحالت  بع�ض  في  ال�صتئمانية  ال�صناديق  اأو  ال�صركات  قوانين  ت�صمح 

قد  المثال،  �صبيل  )على  الداخل.  اإلى  /اأو  الخارج  اإلى  الكيانات  بهجرة 

يُ�صمح بذلك داخل التحاد القت�صادي، لكن ل يكون الأمر كذلك عادة 

و�صع  على  الآثار  وتعاَمل  الخت�صا�ض.(  مناطق  لمعظم  بالن�صبة 

يعاَمل  التي  الطريقة  بنف�ض  الحجم  في  اأخرى  كتغيرات  الدولي  ال�صتثمار 

بها التغير في اإقامة فرد ما، حيث ُت�صجل في ح�صاب التغيرات الأخرى 

في الأ�صول والخ�صوم المالية. )تتناول الفقرة 9-23 هذه الحالت.(

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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4- بدائل مفهوم االإقامة

4-168  في ظل العولمة، يتزايد عدد الكيانات التي ترتبط باقت�صاَدين 

وم  ه لمف بدائل  الإ�صافية  البيانات  مجموعات  بع�ض  وتوفر  اأكثر.  اأو 

المتعلقة  البيانات  في  )كما  الملكية  على  القائمة  كالبيانات  الإقامة، 

 ،4 الملحق  في  يرد  ح�صبما  الجن�صيات،  متعددة  الموؤ�ص�صات  طة  باأن�ص

على  اإ�صافية،  معلومات  جانب  اإلى  الموحدة(  الم�صرفية  والإح�صاءات 

اإلى  تحويلت  ير�صلون  الذين  المقيمين  العاملين  عن  المثال  �صبيل 

الخارج )ح�صبما يرد في الملحق 5(. وفي الإح�صاءات الم�صرفية الموحدة، 

العالمية  ها  وعمليات الم�صرفية  المجموعات  بيانات  عن  الإبلغ  يتم 

ل�صيطرة  الخا�صعة  المنت�صبة  الموؤ�ص�صات  كافة  ن  اأ )اأي  واحد  ككيان 

موؤ�ص�صة ما تعزى اإلى اقت�صاد المقر الرئي�صي(.

اعات الموؤ�ص�صية والإقامة ط الف�صل 4 ♦ الإقليم القت�صادي والوحدات والق
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الف�صل

وم المالية5 ول والخ�ص تبويب الأ�ص

المالية  والخ�صوم  الأ�صول  تبويبات  الف�صل  هذا  يتناول   1-5

المراكز،  على  التبويبات  هذه  بق  ط وُت الدولية.  الح�صابات  في  الم�صتخدمة 

وما يرتبط بها من معامالت الدخل والح�صاب المالي، والتغيرات الأخرى 

لتجميع  التبويبات  وُت�صتخدم  المالية.  والخ�صوم  بالأ�صول  المتعلقة 

العنا�صر المتماثلة معا، وف�صل العنا�صر ذات الخ�صائ�ص المختلفة عن 

ها البع�ص. ويتناول الف�صل ال�صاد�ص الفئات الوظيفية للح�صابات  بع�ص

الدولية وعالقتها بتبويب الأدوات.

األف - تعاريف الأ�صول والخ�صوم القت�صادية

المراجع:

الح�صاب  ع�صر:  الحادي  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

المالي، والف�صل الثالث ع�صر: الميزانية العمومية.

 ،2000 لعام  والمالية  النقدية  الإح�ساءات  دليل  الدولي،  النقد  �صندوق 

الف�صل الرابع: ت�صنيف الأ�صول المالية.

والمالية،   النقدية  الإح�ساءات  اإعداد  اإلى  المر�سد  الدولي،  النقد  �صندوق 

.)2008(

�صندوق النقد الدولي، المر�سد اإلى اإعداد موؤ�سرات ال�سالمة المالية )2006(، 

القومية  والمحا�صبة  المر�صد  منهجية  بين  ابقة  ط الم الرابع:  الملحق 

والتجارية.

الدولي،  النقد  و�صندوق  الأوروبي،  المركزي  والبنك  الدولية،  الت�صويات  بنك 

كتيب اإح�ساءات الأوراق المالية )قيد الإ�صدار(.

2008 SNA, Chapter 11, The Financial Account, and 
Chapter 13, The Balance Sheet.

IMF, MFSM 2000, Chapter 4, Classification of Finan-
cial Assets.

IMF, Monetary and Financial Statistics Compilation 
Guide, 2008.

IMF, Financial Soundness Indicators: Compilation 
Guide, 2006, Appendix IV, Reconciliation Between 
the Guide’s Methodology and National and Com-
mercial Accounting.

BIS, ECB, and IMF, Handbook on Securities Statistics 
(forthcoming).

ول القت�صادية بوجه عام 1- الأ�ص

الأ�سول القت�سادية هي موارد ت�سري عليها حقوق ملكية   2-5

الأ�صول  وت�صمل  للمالك.  م�ستقبلية  اقت�سادية  منافع  منها  يتدفق  وقد 

وير، التي ت�صتخدم مرارا اأو با�صتمرار في  الثابتة، كالمعدات والبحوث والتط

الإنتاج لمدة تزيد عن �صنة. وت�صمل المخزونات، والنفائ�ص، والأ�صول غير 

المنتَجة، والأ�صول المالية.

لالأ�سل  القت�سادي  والمالك  مالك.  اقت�سادي  اأ�سل  ولكل   3-5

هو الطرف الذي يتحمل مخاطر الملكية ويتمتع بمزاياها. وت�صمل مزايا 

منه  الدخل  توليد  اأو  تاأجيره،  اأو  الأ�صل،  ا�صتخدام  حق  عادة  الملكية 

نتيجة  المحتملة  الخ�صائر  المخاطر  وت�صمل  بيعه.  اأو  اأخرى،  بطريقة 

التلف، اأو ال�صرقة، اأو خ�صائر الحيازة، اأو زيادة تكاليف الإدارة اأو التحويل 

اأو ال�صيانة عما كان متوقعا، وفي حالة الأ�صول المالية، نتيجة تخلف 

مثل  لتكاليف  اأي�صا  الملكية  تخ�صع  وقد  ال�صداد.  عن  المقابل  الطرف 

ال�صيانة وال�صرائب. وعادة ما يكون المالك القت�صادي هو نف�صه المالك 

ما قد يختلفان في حالت مثل عقود التاأجير التمويلي.  القانوني، لكنه

وبمقت�صى بع�ص الترتيبات القانونية، تتقا�صم اأطراف مختلفة عنا�صر 

المخاطر والمزايا، وبالتالي من ال�صروري تحديد الطرف الذي يعود عليه 

الجانب الأكبر من المخاطر والمزايا من اأجل تحديد الملكية القت�صادية. 

التي  للقيمة  كمخزن  ويعمل  ملمو�صة،  قيمة  اقت�صادي  اأ�صل  ولكل 

عليها  الح�صول  لمالكه  يمكن  التي  القت�صادية  المنافع  حجم  تعك�ص 

بحيازته، اأو ا�صتخدامه، اأو تقديمه ب�صورة موؤقتة لكيان اآخر. وقد يكون 

المنافع  من  مختلفة  اأنواع  وهناك  ملمو�ص.  غير  اأو  ملمو�صا  الأ�صل 

القت�صادية التي يمكن الح�صول عليها من الأ�صول، منها ما يلي:

القدرة على ا�صتخدام اأ�صول، كالمباني اأو الآلت، في الإنتاج؛  ) )اأ

)ب(  توليد خدمات، كتاأجير اأ�صول منتَجة لكيان اآخر؛

توليد دخل ملكية )كالفائدة وتوزيعات الأرباح التي يح�صل  )ج( 

عليها مالكو الأ�صول المالية(؛ 

واإمكانية بيع الأ�صل وبالتالي تحقيق مكا�صب الحيازة. )د( 

المك�صوفة حالة خا�صة وتقيد كاأ�صول �صالبة ح�صبما  المراكز  وتعتبر 

يرد في الفقرة 28-7.

القت�صادية  الأ�صول  تبويب  ام  نظ  1-5 الجدول  ويو�صح   4-5

المعمول به في مجموعات البيانات القت�صادية الكلية. وفي الح�صابات 
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الدولية، تدرج الأ�صول المنتَجة في ح�صاب ال�صلع والخدمات، بينما تدرج 

الأ�صول غير المالية غير المنتَجة في الح�صاب الراأ�صمالي، اأما الأ�صول 

الدولي.  ال�صتثمار  وو�صع  المالي  الح�صاب  في  فتدرج  المالية  والخ�صوم 

ويتناول هذا الف�صل تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية.

2-  الأدوات المالية

ت�سم الأدوات المالية جميع اأنواع العقود المالية التي تبرم   5-5

البات مالية  المالية مط الأدوات  ين�صاأ عن  الموؤ�س�سية. وقد  الوحدات  بين 

الفقرات من  اأو ل ين�صاأ )ح�صبما يرد في  الفقرة 6-5(  )ح�صبما يرد في 

5-10 اإلى 13-5(.

3-  المطالبات

يقابله  اقت�سادي  اأ�سل  عنها  ين�ساأ  مالية  اأداة  البة  ط الم  6-5

البات من العالقات التعاقدية التي تبرم على اأ�صا�ص  ط خ�سم. وتن�صاأ الم

هد وحدة موؤ�ص�صية بتقديم اأموال اأو موارد اأخرى اإلى وحدة اأخرى في  تع

الم�صتقبل )عادة ما ُتقدَّم الأموال اأو الموارد في بداية العالقة، لكن ذلك 

التي ل  الوحيدة  المالية  والأداة  الم�صتقبلية.(  العقود  ل يحدث في حالة 

البة هي �صبائك الذهب التي ُتدرج �صمن الذهب النقدي.  ين�صاأ عنها مط

البة بمعان مختلفة في �صياق التاأمين، راجع  ط لح الم ط )يُ�صتخدم م�ص

الفقرة 5-64 )ب(.(

البة اأ�صال ماليا يقابله خ�صم. ويعني وجود  وتعد كل مط  7-5

البة اأنها يمكن اأن تن�صاأ عبر الحدود. وتعد ح�ص�ص الملكية  ط طرفين للم

البة المالك على القيمة الباقية للكيان. البة لأنها تمثل مط مط

المقابل،  وفي  ها خ�صوما.  يقابل ل  المالية  غير  والأ�صول   8-5

اأ�صواق  في  الأ�صا�صية  وال�صلع  النبعاثات  حقوق  في  التجار  يمكن 

ها  منظمة مماثلة لأ�صواق الأ�صول المالية المتداولة، لكن دون اأن يقابل

خ�صوما. وفي المقابل، الم�صتقة المالية المرتبطة ب�صعر �صلعة اأ�صا�صية 

ها خ�صما، وتعد اأ�صال ماليا. ل يقابل

ول المالية 4- الأ�ص

�سبائك  وعن�سر  البات  مط من  المالية  الأ�سول  تتكون   9-5

ح�ص�ص  من  المالية  الأ�صول  وتتاألف  النقدي.  الذهب  �سمن  الذهب 

المالية  والم�صتقات  الدين،  واأدوات  ال�صتثمار،  �صناديق  هم  واأ�ص الملكية 

وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين، والذهب النقدي. ويمكن التمييز 

بين الأ�صول المالية والأدوات المالية كالتالي:

بع�ص الأدوات المالية ل ين�صاأ عنها اأ�صول مالية، ح�صبما يرد  )اأ( 

المالية  الأدوات  اأمثلة  اإلى 5-14. ومن  الفقرات من 10-5  في 

التي ل تدرج �صمن الأ�صول ال�صمانات التي ُتمنح مرة واحدة 

وط  كخط المتحققة  غير  واللتزامات  بعد  ها  تفعيل يجر  ولم 

ابات العتماد؛  ط هدات بالإقرا�ص، وخ الئتمان، والتع

فاإنها  نقديا،  ذهبا  باعتبارها  الذهب  �صبائك  حيازة  وعند  )ب( 

البة على كيان  ُتعتبر اأ�صال ماليا ل ين�صاأ باأداة ول يمثل مط

و�صائل  من  كو�صيلة  دورها  ب�صبب  ماليا  اأ�صال  وُتعتبر  اآخر. 

المدفوعات الدولية وكمخزن للقيمة يمكن الحتفاظ به �صمن 

الف�صل 5 ♦ تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية

ول القت�صادية الجدول 5-1 تبويب الأ�ص

)يت�سمن رموز نظام الح�سابات القومية لعام 2008(

الأمثلة فئات الأ�صول 

AN الأ�صول غير المالية
AN1 الأ�صول المنتَجة

الأ�صول الملمو�صة: الم�صاكن؛ والمباني والإن�صاءات الأخرى؛ والآلت والمعدات؛ نظم   AN11 الأ�صول الثابتة 
الأ�صلحة؛ والموارد البيولوجية الفالحية.  

وير؛ ا�صتك�صاف المعادن؛ برامج وقواعد بيانات الحا�صب       الأ�صول غير الملمو�صة: البحوث والتط

ية، والأدبية، والفنية الأ�صلية.   الآلي؛ الأعمال الترفيه  

المواد واللوازم، والأعمال قيد الإنجاز، وال�صلع مكتملة الت�صنيع، وال�صلع المعدة لإعادة البيع.  AN12 المخزونات 

ع الأثرية، والأعمال الفنية الأخرى.  ط المعادن النفي�صة والأحجار الكريمة، والق AN13 النفائ�ص 

AN2 الأ�صول غير المنتَجة
يف   الأرا�صي والأ�صول الجوفية، الموارد البيولوجية غير الفالحية، الموارد المائية، الط بيعية  AN21 الموارد الط

الترددي.   

بيعية، وتراخي�ص   عقود التاأجير الت�صغيلي القابلة للتداول، وتراخي�ص ا�صتخدام الموارد الط AN22 العقود، وعقود الإيجار، والتراخي�ص 
طة محددة، والحق الح�صري في الح�صول على �صلع وخدمات في الم�صتقبل. القيام باأن�ص  

بوعات الموؤ�ص�صة، والعالمة التجارية. ال�صم التجاري، وتروي�صة مط هرة والأ�صول الت�صويقية  AN23 ال�ص

راجع الجدول 3-5. AF الأ�صول المالية 
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المخ�ص�ص  غير  الذهب  ح�صاب  )عن�صر  الحتياطية.  الأ�صول 

الفقرة  في  يرد  ح�صبما  البة،  مط يقابله  النقدي  الذهب  �صمن 

).74-5

من  �ص يد  تق ل  التي  الأخرى  المالية  الأدوات   -5

ول المالية الأ�ص

تعاقدية  مالية  ترتيبات  هي  الم�سروطة  والخ�سوم  الأ�سول   10-5

�سواء  م�سروطة  غير  لبات  متط عنها  ين�ساأ  ل  الموؤ�س�سية  الوحدات  بين 

هذه  تقيد  ول  قيمة.  ذات  اأخرى  اأ�سياء  بتقديم  اأو  مدفوعات  باأداء 

الترتيبات �صمن الأ�صول اأو الخ�صوم المالية قبل الوفاء ب�صرط )�صروط(. 

ومع ذلك، يمكن اأن يكون لها اأثر اقت�صادي على الأطراف المعنية لما 

القرارات في  توؤثر على  قد  التزامات معينة  اأو  يترتب عليها من حقوق 

اأو  الأ�صول  عن  تكميلية  معلومات  تقديم  يمكن  وبالتالي،  الم�صتقبل. 

المبيعة  الم�صروطة  البة  ط الم وتبوب  الأهمية.  ذات  الم�صروطة  الخ�صوم 

في  درج  ُتُ ول  والتراخي�ص،  الإيجار  وعقود  العقود  بند  تحت  اآخر  لطرف 

ها خ�صم. و�صع ال�صتثمار الدولي، ول يقابل

النا�صئة  الم�صتقبلية  المدفوعات  قيمة  من  التاأكد  عدم  ورغم   11-5

بموؤ�صر،  المربوطة  والأدوات  المالية،  والم�صتقات  الملكية،  ح�ص�ص  عن 

تقيد  فاإنها  الموحدة،  ال�صمانات  ومخ�ص�صات  التاأمين،  واحتياطيات 

وجود  ورغم  الم�صروطة.  الأ�صول  �صمن  ولي�ص  المالية،  الأ�صول  �صمن 

خ�صوم في هذه الحالت، فاإن المبالغ م�صتحقة الدفع تعتمد على اأحداث 

لحقة.

لمرة  ثالثة  اأطراف  تمنحها  التي  الدفع  �صمانات  وتعتبر   12-5

الأ�صلي عن  المدين  اإذا تخلف  اإل  الدفع  يُ�صترط  واحدة م�صروطة حيث ل 

ب�صمانات  الم�صمولة  البات  ط الم ية  ط تغ مخ�ص�صات  اأن  غير  ال�صداد. 

ال�صمانات  هذه  بموجب  الدفع  توقعات  لأن  م�صروطة  تعتبر  ل  موحدة 

الموحدة تكون اأكثر قابلية للتنبوؤ. )تحتوي الفقرة 5-68 على تعريف 

ال�صمانات الموحدة وال�صمانات التي ُتمنح مرة واحدة.(

هدات  ابات العتماد، والتع ط وط الئتمان، وخ ط ورغم اأن خ  13-5

بالإقرا�ص ت�صمن توفر الأموال، ل ين�صاأ اأي اأ�صل مالي )اأي قر�ص( اإلى 

هدات بالدفع  ابات العتماد تع ط ن ُتقدَّم الأموال بالفعل. ول تعتبر خ اأ

يالت  ه ت�ص وت�صمن  العقد.  عليها  ين�ص  معينة  م�صتندات  تقديم  عند  اإل 

ُت�صِدره  ما  بيع  على  المعنية  الأطراف  قدرة  الإذنية  ال�صندات  اإ�صدار 

هذه  تقدم  التي  المالية  ال�صركات  وقيام  الأجل  ق�صيرة  مالية  اأوراق  من 

تح�صل  ول  ال�صوق.  في  تباع  ل  اإذنية  �صندات  اأي  ب�صراء  يالت  ه الت�ص

يالت على اأ�صل فعلي يمكن قيده  ه ال�صركة المالية التي تقدم هذه الت�ص

ويعتبر  لوبة.  ط الم الأموال  اإتاحتها  بعد  اإل  العمومية  الميزانية  في 

مي غير المدفوع م�صروطا ما لم يكن هناك التزام بدفع  ه راأ�ص المال ال�ص

المبلغ.

ول تقيد المبالغ التي ُتجنَّب في ح�صابات الأعمال التجارية   14-5

ول  الخ�صوم.  �صمن  م�صتقبلية  نفقات  اأو  م�صتقبلية  خ�صوم  ية  ط لتغ

الفعلية  الخ�صوم  اإل  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  �صمن  �صراحة  ُيدرج 

الخ�صوم  اأخرى. وعندما ت�صبح  اأطراف  اأو  اآخر  الم�صتحقة لطرف  الجارية 

لالإيرادات،  م�صتقبلي  تدفق  واأي  ها.  اإدراج يتم  حقيقية،  المتوقعة 

يقيد  ل  الم�صتقبل،  في  الإتاوات  مقبو�صات  اأو  ال�صرائب  كتح�صيالت 

�صمن الأ�صول المالية.

صايا اأخرى 6- ق�

ال�سمة  اأدوات دين وح�س�ص ملكية لها  المالية هي  الأوراق   15-5

تنتقل  ن  اأ يمكن  القانونية  ملكيتها  ن  اأ اأي  التداول.  لقابلية  زة  المميِّ

ن اأي اأداة  ير. وبينما نجد اأ ه ولة من وحدة اإلى اأخرى بالت�صليم اأو التظ ه ب�ص

مالية قد يجري تداولها اأو ل، فاإن الأوراق المالية م�صممة خ�صي�صا لهذا 

»الأ�صواق  اأو  المنظمة  الأ�صواق  الغر�ص، حيث يجري تداولها عادة في 

غير الر�صمية.« )ال�صوق غير الر�صمية تتعلق باأطراف تتفاو�ص مبا�صرة 

للتداول  والقابلية  عامة.(  �صوق  خالل  من  ولي�ص  البع�ص،  ها  بع�ص مع 

لي�صت م�صاألة تتعلق بال�صكل القانوني لالأداة. فقد تكون بع�ص الأوراق 

المالية قابلة للتداول قانونا، لكن ل توجد، في واقع الأمر، �صوق عالية 

ولة. والم�صتقات  ه ال�صيولة يمكن من خاللها �صراء اأو بيع هذه الأوراق ب�ص

هادات خيار ال�صراء، تعتبر في بع�ص  المالية الم�صجلة في البور�صة، ك�ص

الأحيان اأوراقا مالية.

ويحتوي الملحق الثاني من دليل الإح�ساءات النقدية والمالية   16-5

وكيفية  الإ�صالمية  ال�صيرفة  اأدوات  حول  مناق�صة  على   2000 لعام 

معاملتها من حيث تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية.

وم المالية  ول والخ�ص باء - تبويب الأ�ص

ح�صب نوع الأداة

ينة وم مالية مع ول وخ�ص 1- مقدمة في تبويب اأ�ص

والخ�صوم  لالأ�صول  عامة  فئات  ثالث  الدليل  هذا  ي�صتخدم   17-5

و)2(  ال�صتثمار،  �صناديق  هم  واأ�ص الملكية  ح�ص�ص   )1( هي:  المالية، 

من  كل  وي�صتخدم  الأخرى.  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  و)3(  الدين،  اأدوات 

اأكثر  اآخر  تبويبا  الدليل  وهذا   2008 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

تف�صيال لالأ�صول والخ�صوم المالية. وي�صتند التبويب اأ�صا�صا اإلى ال�صمات 

القانونية التي تحدد �صكل العالقة الأ�صا�صية بين اأطراف اأداة ما، وهي 

ال�صمات التي ترتبط اأي�صا ب�صيولة هذه الأداة والغر�ص القت�صادي منها. 

يهدف  جديدة،  اأدوات  ور  ه ظ اإلى  توؤدي  المالية  البتكارات  ن  اأ ورغم 

التبويب اإلى تقديم فئات عامة ت�صمح باإجراء المقارنات على الم�صتوى 

الدولي واإدراج اأدوات جديدة �صمن الفئات الموجودة.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الح�سابات  ام  نظ في  الأدوات  تبويب   2-5 الجدول  ويبين   18-5

القومية ونوع الدخل المقابل الذي تولده هذه الأدوات. وي�صاعد ربط الدخل 

تفيد  التي  العائد  معدلت  ح�صاب  على  المقابلة  والخ�صوم  بالأ�صول 

ام  ها. ويبين الجدول 5-3 التبويب في نظ في تحليل البيانات وتدقيق

الح�سابات القومية والفئات العامة المقابلة.

ية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار ك ل 2- ح�ص�ص الم

�صمة  ال�صتثمار  �صناديق  هم  واأ�ص الملكية  لح�ص�ص  ن  اإ  19-5

الوحدة  اأ�صول  البات على  لهم مط تتبقى  اأ�صحابها  ن  اأ مميزة وهي 

الموؤ�ص�صية التي اأ�صدرت الأداة. فح�ص�ص الملكية تمثل اأموال المالكين 

ح�ص�ص  ي  ط تع ل  الدين،  اأدوات  عك�ص  وعلى  الموؤ�ص�صية.  الوحدة  في 

اأو  �صلفا  الح�صول على مبلغ محدد  الحق في  ها  لمالك الملكية عادة 

مبلغ يحدد على اأ�صا�ص �صيغة ثابتة.

الو�صاطة  في  متخ�ص�ص  دور  ال�صتثمار  �صناديق  هم  ولأ�ص  20-5

اأخرى،  اأ�صول  في  الجماعي  ال�صتثمار  اأنواع  اأحد  باعتبارها  المالية 

ا�صتثمارات  دخل  معاملة  تختلف  كذلك  منف�صل.  كبند  ُتدرج  وبالتالي 

�صناديق  هم  اأ�ص من  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  ن  اأ في  الحافظة 

ال�صتثمار يتم احت�صابها )ح�صبما يت�صح في الفقرات من 11-37 اإلى 

.)39-11

ية ك ل اأ- ح�ص�ص الم

التي  وال�سجالت  الأدوات  كافة  الملكية  ح�س�ص  ت�سمل   21-5

الوفاء  بعد  �سركة،  �سبه  اأو  ل�سركة  الباقية  القيمة  على  البات  مط تثبت 

البات كافة الدائنين. وتعاَمل ح�ص�ص الملكية باعتبارها خ�صما  ط بم

على الوحدة الموؤ�ص�صية الُم�صِدرة لها )�صركة اأو وحدة اأخرى(.

اإثبات ملكية ح�ص�ص الملكية في الكيانات  وعادة ما يتم   22-5

 ”share« هم )وي�صار اإليها في اللغة الإنجليزية بكلمة القانونية بالأ�ص

هادات الم�صاركة، اأو باإي�صالت اإيداع، اأو ما�صابهها.  اأو “stock”(، اأو ب�ص

تتيح  التي  هم  الأ�ص هي  الأرباح  في  الم�صاركة  الممتازة  هم  والأ�ص

هذه  وتعد  م�صاهمة.  موؤ�ص�صة  ت�صفية  عند  الباقية  القيمة  في  الم�صاركة 

الف�صل 5 ♦ تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية

قابل الذي تولده وم المالية: الأدوات المالية ونوع الدخل الم ول/الخ�ص ى الأ�ص وائد عل الجدول 5-2: الع
)يت�سمن رموز نظام الح�سابات القومية لعام 2008(

نوع الدخل م�صتحق التح�صيل/م�صتحق الدفع على الأداة الأداة المالية 

هم �صناديق ال�صتثمار ح�ص�ص الملكية واأ�ص

D42 دخل ال�صركات الموزع AF51 ح�ص�ص الملكية 
1
D43 الأرباح المعاد ا�صتثمارها   

2
D41 الفائدة   

D421 الأرباح الموزعة هم م�صجلة وغير م�صجلة في البور�صة      AF512+AF511 اأ�ص
1
D43 الأرباح المعاد ا�صتثمارها   

2
D41 الفائدة   

D422 الم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات     AF519 ح�ص�ص الملكية الأخرى 
1
D43 الأرباح المعاد ا�صتثمارها   

2
D41 الفائدة   

هم �صناديق ال�صتثمار )الأرباح   D443 دخل ال�صتثمار الذي يعزى اإلى حملة اأ�ص هم/وحدات �صناديق ال�صتثمار  AF52 اأ�ص
الموزعة والأرباح المعاد ا�صتثمارها(  

اأدوات الدين

D41 الفائدة AF12 حقوق ال�صحب الخا�صة 
D41 الفائدة AF2 العملة والودائع 
D41 الفائدة AF3 �صندات الدين 
D41 الفائدة AF4 القرو�ص 

D44 دخل ال�صتثمارات الأخرى AF6 نظم التاأمين، ومعا�صات التقاعد، وال�صمانات الموحدة 
D41 الفائدة AF81 الئتمانات وال�صلف التجارية 
D41 الفائدة AF89 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ص/الدفع 

الأ�صول والخ�صوم المالية الأخرى

2
D41 الفائدة  

3
AF11 الذهب النقدي

ل يوجد AF7 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 

 الأرباح المعاد ا�صتثمارها - ح�ص�ص ملكية ال�صتثمار المبا�صر فقط.
1

 كما جرى العرف، ُتبوب ر�صوم الإقرا�ص على �صندات الملكية، وقرو�ص الذهب، ومبادلت الذهب باعتبارها فائدة )راجع الفقرة 67-11(.
2        

 يتكون الذهب النقدي من �صبائك الذهب وح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة. ول يوجد خ�صم مقابل ل�صبائك الذهب. اأما ح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة فتقيد الخ�صوم المقابلة لها �صمن الودائع.
3         
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�صيغة  اأ�صا�ص  على  الدخل  َتحدَّد  �صواء  ملكية  �صندات  اأي�صا  هم  الأ�ص

الأرباح،  في  الم�صاركة  غير  الممتازة  هم  لالأ�ص )بالن�صبة  ل.  اأم  معينة 

اأن تتاأثر قيمة  هم، يمكن  راجع الفقرة 5-46.( واإلى جانب �صراء الأ�ص

هم،  ح�ص�ص الملكية بمجموعة من العوامل، منها عالوات اإ�صدار الأ�ص

اإعادة  فروق  اأو  المحتجزة،  اأو  ا�صتثمارها  المعاد  المتراكمة  الأرباح  اأو 

ح�ص�ص  يُزيد  ن  اأ المبا�صر  للم�صتثمر  يمكن  ذلك،  جانب  اإلى  التقييم. 

ملكيته في موؤ�ص�صة منت�صبة بتقديم �صلع وخدمات )راجع الفقرة 17-8( 

ل دين )الفقرة 8-45 )ج((. اأو بتحمُّ

الأوراق  ملكية  تمثل  مالية  اأوراق  الإيداع  اإي�سالت  وتعهد   23-5

المالية الم�سجلة في اقت�سادات اأخرى. وتمثل اإي�صالت الإيداع الم�صجلة 

بور�صة  في  الم�صجلة  المالية  الأوراق  ملكية  البور�صات  اإحدى  في 

اأخرى، وتعاَمل ملكية اإي�صالت الإيداع باعتبارها تمثل ملكية مبا�صرة 

في  المعامالت  الإيداع  اإي�صالت  وتي�صر  الأ�صا�صية.  المالية  لالأوراق 

فيها.  الم�صجلة  القت�صادات  غير  اأخرى  اقت�صادات  في  المالية  الأوراق 

وقد تكون الأوراق المالية الأ�صا�صية ح�ص�ص ملكية اأو �صندات دين.

اأ�صا�ص تكميلي، اإلى ما  وقد تنق�صم ح�ص�ص الملكية، على   24-5

يلي:

هم م�صجلة في البور�صة؛  اأ�ص  ) )اأ

هم غير م�صجلة في البور�صة؛  اأ�ص )ب( 

و ح�ص�ص ملكية اأخرى. )ج( 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

قابلة لها  ومية لعام 2008 )والفئات العامة الم الجدول 5-3: تبويب الأدوات المالية في نظام الح�صابات الق

ل ميزان المدفوعات - الطبعة ال�صاد�صة( في دلي

ام الح�سابات القومية لعام 2008( )يت�سمن رموز نظ

الفئة العامة في الح�صابات الدولية )دليل ميزان المدفوعات -    ام الح�سابات القومية لعام 2008  تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية في نظ

بعة ال�ساد�سة( الط  

AF11 الذهب النقدي
{الأ�صول والخ�صوم المالية �صبائك الذهب 

{   الأخرى  ح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة 

اأدوات الدين AF12 حقوق ال�صحب الخا�صة 

{اأدوات الدين AF2 العملة والودائع 
} AF21 العملة 
} AF221 مراكز الأ�صول والخ�صوم بين البنوك 
} AF229 ودائع اأخرى قابلة للتحويل 
} AF29 ودائع اأخرى 

اأدوات الدين AF3 �صندات الدين 

اأدوات الدين AF4 القرو�ص 

{ح�ص�ص الملكية  هم �صناديق ال�صتثمار  AF5 ح�ص�ص الملكية واأ�ص
} AF51 ح�ص�ص الملكية 
} هم م�صجلة في البور�صة  AF511 اأ�ص
} هم غير م�صجلة في البور�صة  AF512 اأ�ص
} AF519 ح�ص�ص الملكية الأخرى 
} هم/وحدات �صناديق ال�صتثمار  AF52 اأ�ص
} هم/وحدات �صناديق �صوق المال  AF521 اأ�ص
} هم/وحدات �صناديق ال�صتثمار الأخرى  AF522 اأ�ص

{اأدوات الدين AF6 نظم التاأمين، ومعا�صات التقاعد، وال�صمانات الموحدة 
} AF61 الحتياطيات الفنية للتاأمين على غير الحياة 
} AF62 م�صتحقات التاأمين على الحياة والتاأمين الدخاري 
} AF63 م�صتحقات تقاعدية 
} البات �صناديق التقاعد على الجهات الكفيلة  AF64 مط
} AF65 م�صتحقات المزايا غير التقاعدية 
} البات الم�صمولة ب�صمانات موحدة  ط ية الم ط AF66 مخ�ص�صات تغ

{الأ�صول والخ�صوم المالية  AF7 الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 
{   الأخرى AF71 الم�صتقات المالية 

} AF711 العقود من النوع الآجل 
} AF712 الخيارات 
} AF72 خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 

{اأدوات الدين AF7 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ص/الدفع 
} AF81 الئتمانات وال�صلف التجارية 
} AF89 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ص/الدفع 
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في  م�صجلة  غير  اأم  م�صجلة  كانت  �صواء  ملكية  �صندات  هم  الأ�ص وتعد 

هم الم�سجلة  ف الأوراق المالية في الفقرة 5-15(. والأ�س
َّ
البور�صة )ُتعر

اأحيانا  اإليها  ي�صار  وقد  البور�سات.  اإحدى  في  الم�سجلة  هم  الأ�س هي 

هم  الأ�ص على  لق  يط ن  اأ ويمكن  البور�صة.  في  الم�صجلة  هم  بالأ�ص

؛ وغالبا ما ياأخذ راأ�ص المال 
1
غير الم�صجلة ح�ص�ص الملكية الخا�صة

المخاطر هذا ال�صكل اأي�صا.

هم الم�صجلة في البور�صة  ويعني وجود اأ�صعار معلنة لالأ�ص  25-5

اإلى  وبالإ�صافة  عادة.  ولة  ه ب�ص تتوفر  ال�صوق  في  الجارية  الأ�صعار  ن  اأ

وغير  الم�صجلة  هم  الأ�ص ت�صدر  ما  غالبا  بالتقييم،  المتعلقة  الجوانب 

و�صركات  تابعة  )�صركات  ال�صركات  اأنواع مختلفة من  الم�صجلة من جانب 

اأ�صغر حجما( وتخ�صع عادة ل�صروط تنظيمية مختلفة.

تاأخذ  ل  ملكية  ح�س�ص  هي  الأخرى  الملكية  وح�س�ص   26-5 

اأ�صباه  في  ملكية  ح�ص�ص  ت�صمل  ن  اأ ويمكن  المالية.  الأوراق  �سكل 

الم�صوؤولية  ال�صركات، كالفروع، وال�صناديق ال�صتئمانية، وال�صركات محدودة 

و�صركات الت�صامن الأخرى، وال�صناديق غير الم�صاهمة، والوحدات ال�صورية 

الأخرى. كذلك  بيعية  الط والموارد  العقارات  امتالك  ُتن�صاأ في حالة  التي 

هم،  الأ�ص �صكل  تاأخذ  ل  الدولية  المنظمات  من  العديد  ملكية  ن  اأ نجد 

ح�ص�ص  اأن  )رغم  اأخرى  ملكية  ح�ص�ص  باعتبارها  تبوب  وبالتالي 

هم غير الم�صجلة في  الملكية في بنك الت�صويات الدولية تاأخذ �صكل الأ�ص

البور�صة(. وُتدرج ملكية البنوك المركزية لتحاد العملة �صمن ح�ص�ص 

الملكية الأخرى )راجع الفقرة 44 في الملحق 3(.

من  الفقرات  في  الواردة  للتقييم  العامة  المبادئ  بق  ط وت  27-5

قد  الأ�صعار  لأن  نظرا  لكن  الملكية.  ح�ص�ص  على   91-3 اإلى   84-3

ومراكز  الم�صجلة  غير  هم  لالأ�ص بالن�صبة  ظة  للمالح ها  اإخ�صاع يتعذر 

طرق  على   18-7 اإلى   15-7 من  الفقرات  تحتوي  الأخرى،  هم  الأ�ص

اأخرى.

ب- اأ�صهم اأو وحدات �صناديق اال�صتثمار

ا�ستثمار جماعي يقوم  ال�ستثمار هي م�ساريع  �سناديق   28-5

الم�ستثمرون من خاللها بتجميع الأموال ل�ستثمارها في اأ�سول مالية 

حالة  )في  ما  ه اأ�ص ال�صناديق  هذه  وت�صدر  ما.  كليه اأو  مالية  غير  اأو 

ا�صتئماني(.  كيان  كونها  حالة  )في  وحدات  اأو  م�صاهم(  كيان  كونها 

وت�صمل �صناديق ال�صتثمار �صناديق �صوق المال و�صناديق ال�صتثمار 

في  التف�صيل  من  بمزيد  يرد  ح�صبما  وذلك  المال،  �صوق  �صناديق  عدا 

هم اأو وحدات �صناديق ال�صتثمار  الفقرتين 4-73 و4-74. وت�صير اأ�ص

ال�صتثمار  و�صناديق  ال�صتثمار  �صناديق  من  ال�صادرة  هم  الأ�ص اإلى 

هم التي قد تحوزها. الم�صترك، ولي�ص اإلى الأ�ص

و�سناديق �سوق المال هي �سناديق ا�ستثمار ت�ستثمر على   29-5

�سبيل الح�سر اأو ب�سفة اأ�سا�سية في اأوراق �سوق المال ق�سيرة الأجل، 

هو  امللكية  ح�ص�ص  اأموال  م�صدر  اأن  اإىل  ت�صري  اخلا�صة  امللكية  ح�ص�ص   
1

الأ�صواق اخلا�صة؛ ومع ذلك، ميكن ا�صتخدام ح�ص�ص امللكية اخلا�صة يف ال�صتثمار 

يف الأ�صهم امل�صجلة يف البور�صة، مبا يف ذلك يف �رشاء �رشكات اأ�صهمها مطروحة 

للتداول العام، واإلغاء اإدراجها يف البور�صة. 

بع�ص  وفي  التجارية.  ق  والأورا الإيداع،  هادات  و�س الخزانة،  اأذون  مثل 

الناحية  من  المال  �صوق  �صناديق  ووحدات  هم  اأ�ص ت�صبه  الأحيان، 

ي امتيازات  ط الوظيفية الودائع القابلة للتحويل، مثل الح�صابات التي تع

�صوق  �صناديق  هم  اأ�ص اإدراج  تم  ما  واإذا  قيود.  بال  ال�صيكات  اإ�صدار 

بالإبالغ،  القائم  القت�صاد  في  الوا�صع  بمعناها  النقود  �صمن  المال 

الإح�صاءات  مع  ابقتها  مط يمكن  حتى  منف�صل  كبند  قيدها  ينبغي 

النقدية. )راجع اأي�صا الفقرة 4-73 عن �صناديق �صوق المال باعتبارها 

اعا فرعيا.( قط

وت�صتثمر �صناديق ال�صتثمار في مجموعة من الأ�صول لمثل   30-5

�صندات الدين؛ وح�ص�ص الملكية؛ وال�صتثمارات المربوطة باأ�صعار ال�صلع؛ 

يكلة.  المه والأ�صول  الأخرى؛  ال�صتثمار  �صناديق  هم  واأ�ص والعقارات؛ 

وقد تكون البيانات المتعلقة بتكوين اأ�صول هذه ال�صناديق مفيدة في 

القت�صادات التي تت�صم فيها �صناديق ال�صتثمار بالأهمية.

3- اأدوات الدين

المرجع:

اإح�ساءات الدين الخارجي: مر�سد  �صندوق النقد الدولي وموؤ�ص�صات اأخرى، 

لمعديها وم�ستخدميها، الفقرات من 2-3 اإلى 11-2 

IMF and others, External Debt Statistics: Guide for 
Compilers and Users, paragraphs 2.3–2.11.

و/اأو  الأ�سلي  المبلغ  دفع  ت�ستلزم  اأدوات  هي  الدين  اأدوات   31-5

على  الدين  اأدوات  وت�صتمل   
2
الم�ستقبل. في  ما  )اأوقات(  وقت  في  الفائدة 

والقرو�ص،  الدين،  و�صندات  والودائع،  والعملة  الخا�صة،  ال�صحب  حقوق 

بها  يرتبط  وما  التقاعدية  والم�صتحقات  الفنية،  التاأمين  واحتياطيات 

ب�صمانات  الم�صمولة  البات  ط الم ية  ط تغ ومخ�ص�صات  م�صتحقات،  من 

لح  ط م�ص بق  وينط القب�ص/الدفع.  م�صتحقة  الأخرى  والح�صابات  موحدة، 

البة المقابلة له. وبع�ص الأدوات،  ط اأداة الدين على كل من الخ�صم والم

التاأمين  لنظم  وبالن�صبة  فائدة.  تدر  ل  الودائع،  وبع�ص  كالعملة 

لق على تدفق الدخل دخل ال�صتثمار الذي يعزى  ومعا�صات التقاعد، يط

لق عليه فائدة. اإلى حملة الوثائق، ول ُيط

هم  واأ�ص الملكية  وح�ص�ص  الدين  اأدوات  بين  التمييز  ويمكن   32-5

ي ح�ص�ص  ط ال�صتثمار من حيث طبيعة الخ�صم والمخاطر. فحيثما تع

على  الدين  اأداة  وي  تنط الكيان،  اأ�صول  على  باقية  البة  مط الملكية 

محددة  �صيغة  اأ�صا�ص  على  الفائدة  و/اأو  الأ�صلي  المبلغ  بدفع  التزام 

ن الدائن يتعر�ص لمخاطر اأقل. وتعد  �صلفا عادة، وهو ما يعني عادة اأ

التزامات الدين اإلى حد كبير ثابتة اأو مربوطة على اأ�صا�ص �صيغة معينة 

ن  اأ �صريطة  وذلك  معين،  بند  �صعر  اأو  �صوقي  فائدة  ك�صعر  اآخر  بمتغير 

 مدفوعات الفائدة هي مدفوعات دورية لتكاليف الفائدة. وكافة املدفوعات 
 2

الدين هي مدفوعات الأ�صل. ويتوفر مزيد من املعلومات يف  اأدوات  الأخرى على 

قيا�ص  الثاين،  الف�صل  وم�ستخدميها،  ملعديها  مر�سد  اخلارجي:  الدين  اإح�ساءات 

م�رشد   ،3 وامللحق  الأ�صا�صية  املحا�صبية  املبادئ  التعريف  اخلارجي:  الدين 

م�صطلحات الدين اخلارجي.

الف�صل 5 ♦ تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية
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عائد  يعتمد  المقابل،  وفي  بالتزاماته.  الوفاء  على  قادرا  المدين  يكون 

ونظرا  الإ�صدار.  لجهة  القت�صادي  الأداء  على  كبير  حد  اإلى  هم  الأ�ص

وتختلف  للتحليل.  مة  مه فئة  الدين  يعد  المخاطر،  طبيعة  لختالف 

الم�صتقات المالية - �صواء العقود الآجلة اأو عقود الخيارات - عن اأدوات 

الدين لعدم تقديم اأي مبلغ اأ�صلي يلزم �صداده، وعدم ا�صتحقاق اأي فائدة 

على اأي م�صتقة مالية. اأي اأنه على خالف الم�صتقات المالية، لأدوات الدين 

مبلغ اأ�صلي، يرتبط عادة بتقديم موارد مالية اأو موارد اأخرى.

وي على التزام ب�صداد مبلغ اأ�صلي،  ونظرا لأن اأدوات الدين تنط  33-5

تكون هناك اأهمية تحليلية للتبويب ق�صير اأو طويل الأجل )اإما على 

من  الفقرات  وتتناول  المتبقي(.  اأو  الأ�صلي  ال�صتحقاق  اأجل  اأ�صا�ص 

5-103 اإلى 5-105 تق�صيم اآجال ال�صتحقاق.

وق ال�صحب الخا�صة اأ- حق

دولية  احتياطية  اأ�سول  هي  الخا�سة  ال�سحب  حقوق   34-5

ل�ستكمال  لأع�سائه  ها  ويخ�س�س الدولي  النقد  �سندوق  ها  ين�سئ

ال�صحب  حقوق  حيازة  وتقت�صر  الموجودة.  الر�سمية  الحتياطيات 

ات النقدية لأع�صاء �صندوق النقد الدولي وعدد محدود  ط الخا�صة على ال�صل

حيازات  وتمثل  بالحيازة.  لها  الم�صرح  الدولية  المالية  الموؤ�ص�صات  من 

النقد  على  الح�صول  في  م�صروطة  غير  حقوقا  الخا�صة  ال�صحب  حقوق 

الآخرين.  ال�صندوق  اأع�صاء  من  اأخرى  احتياطية  اأ�صول  اأو  الأجنبي 

)لمزيد من المعلومات، راجع الفقرة 83-7.(

حقوق  من  الدولي  النقد  �صندوق  اأع�صاء  حيازات  وتقيد   35-5

حقوق  تخ�صي�ص  يقيد  بينما  اأ�صال،  باعتبارها  الخا�صة  ال�صحب 

ال لخ�صم من جانب الع�صو الذي يح�صل  ال�صحب الخا�صة باعتباره تحمُّ

واأي�صا  معينة،  ظروف  في  التخ�صي�ص  �صداد  �صرط  لوجود  )نظرا  عليها 

ب�صبب ا�صتحقاق الفائدة(. وينبغي عر�ص الحيازات والتخ�صي�صات على 

اأ�صا�ص اإجمالي، ولي�ص على اأ�صا�ص �صاف.

لة والودائع ب- العم

لة العم

القيم  ذات  والمعدنية  الورقية  النقود  من  العملة  تتكون   36-5

اأو  اأو ت�سرح باإ�سدارها البنوك المركزية  ال�سمية الثابتة والتي ت�سدرها 

الحكومات.

لقيمتها  بها  يُحتفظ  ذهبية  نقودا  البلدان  بع�ص  وت�صدر   37-5

ع  ط الذاتية، اأو نقودا معدنية تذكارية يُحتفظ بها لقيمتها في درا�صة الق

النقدية. وما لم تكن هذه النقود متداولة بالفعل، ل تبوب �صمن الأ�صول 

�صمن  تبوب  التي  الذهبية  النقود  )با�صتثناء  ال�صلع  �صمن  بل  المالية 

البنك  حيازات  فاإن  وبالمثل،   .)78-6 الفقرة  راجع  النقدي؛  الذهب 

الم�صحوبة من  اأو  دَرة  الُم�صْ غير  العملة  المركزية من  الحكومة  اأو  المركزي 

النقدية  طة  ال�صل �صراء  ال�صلع  )ُيدرج �صمن  اأ�صول مالية.  تعتبر  التداول ل 

هات ت�صنيع  دَرة من دور طباعة العمالت الورقية اأو ج للعملة غير الُم�صْ

العمالت المعدنية؛ راجع الفقرة 10-17 )اأ(.(

وتقيد العملة الأجنبية المتداولة، بما فيها العملة القانونية،   38-5

المقيم،  العملة  لحائز  مملوكة  عملة  �صورة  في  اأ�صول  باعتبارها 

هة الإ�صدار. وتعد المعامالت التي ُتجرى بين المقيمين  وخ�صما على ج

التمييز  ويمكن  محلية.  معامالت  المتداولة  الأجنبية  بالعملة  وت�صوَّى 

كافة  وتبويب  الق�صم،  هذا  في  يرد  ح�صبما  كاأداة،  العملة  تبويب  بين 

اأنواع الأدوات اإما كعملة محلية اأو عملة اأجنبية )ح�صبما يرد بمزيد من 

التف�صيل في الفقرات من 3-98 اإلى 103-3(.

الودائع

المركزي،  البنك  على   ) )اأ البات  ط الم كافة  الودائع  ت�سمل   39-5

و�سركات تلقي الودائع عدا البنك المركزي، وفي بع�ص الحالت، الوحدات 

تكون  ما  وعادة  اإيداع.  هادات  ب�س والمثبتة  )ب(  الأخرى؛  الموؤ�س�سية 

باإيداع مبلغ  ور بوجه عام، وي�صمح  يا يتاح للجمه ط الوديعة عقدا نم

متغير من المال. وعادة ما تكون القيمة ال�صمية للودائع ثابتة من 

حيث العملة التي ُتقوَّم بها الودائع. وفي بع�ص الحالت، يمكن التعبير 

اأو  اأو ربط هذه القيمة ب�صعر �صلعة، كالذهب  عن قيمة الودائع بموؤ�صر 

للمعادن  المخ�ص�صة  غير  الح�صابات  وتعد  هم.  اأ�ص باأ�صعار  اأو  ط،  النف

غير  الذهب  ح�صابات  با�صتثناء   - اأي�صا  الودائع  قبيل  من  الثمينة 

الحتياطيات  لأغرا�ص  النقدية  ات  ط ال�صل بها  تحتفظ  التي  المخ�ص�صة 

- حيث ُيُدرج الأ�صل في هذه الحالة �صمن الذهب النقدي )ويدرج الخ�صم 

المقابل �صمن الودائع - راجع الفقرة 77-5(. 

الو�صف  اأ�صا�ص  على  والقرو�ص  الودائع  بين  التمييز  ويتم   40-5

ما. وهناك حالت ل يكون  الوارد في الم�صتندات الم�صتخدمة كدليل عليه

ها.  فيها الفرق وا�صحا نتيجة عدم تاأكد الأطراف المعنية اأو اختالف اآرائ

الآخر  والطرف  الودائع  لتلقي  �صركة  المعاملة  طرفي  اأحد  يكون  وعندما 

بتبويب  الطرفين  قيام  هو  المتبع  العرف  يكون  اأن  يمكن  كذلك،  لي�ص 

قبيل  من  الودائع  تلقي  �صركة  ها  اعتبرت اإذا  القرو�ص  �صمن  المعاملة 

ها  الأ�صول. وبالمثل، يبوب الطرفان المعاملة �صمن الودائع اإذا اعتبرت

�صركة تلقي الودائع خ�صما م�صتحقا لكيان اآخر. وتتناول الفقرة 42-5 

تبويب مراكز الأ�صول والخ�صوم بين البنوك �صمن الودائع.

الودائع القابلة للتحويل

( التي يمكن  ت�سمل الودائع القابلة للتحويل كافة الودائع )اأ  41-5

لب بقيمتها ال�سمية وبدون  مبادلتها بعمالت ورقية ومعدنية عند الط

اأداء مدفوعات  في  مبا�سرة  ا�ستخدامها  يمكن  والتي  )ب(  قيد  اأو  غرامة 

مبا�سرة  دائنة  اأو  مدينة  بقيود  اأو  بريدية،  اأو  م�سرفية،  حوالة  اأو  ب�سيك، 

بع�ص  وي  تنط ول  الأخرى.  المبا�سر  الدفع  هيالت  ت�س من  غيرها  اأو 

اأنواع ح�صابات الإيداع اإل على عدد محدود من �صمات قابلية التحويل، 

فعلى �صبيل المثال، تخ�صع بع�ص اأنواع الودائع لقيود كالتي ُتفر�ص 

على عدد المدفوعات التي يمكن اأداوؤها للغير كل فترة محددة اأو القيود 

التي توؤدى للغير. وتبوب �صمن  المدفوعات  الأدنى لفرادى  على الحجم 

يالت ال�صحب  ه القرو�ص المبالغ الم�صحوبة على المك�صوف بموجب ت�ص

على المك�صوف المرتبطة بح�صابات الودائع القابلة للتحويل. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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وم بين البنوك ول والخ�ص مراكز االأ�ص

كعن�صر  البنوك  بين  والخ�صوم  الأ�صول  مراكز  قيد  يمكن   42-5

منف�صل من عنا�صر الودائع. وقد توجد حالت يكون فيها تبويب هذه 

المراكز غير وا�صح، على �صبيل المثال لعدم تاأكد الطرفين، اأو لأن طرفا 

المتبع �صمانا  العرف  لذا، يكون  يعتبرها قر�صا والآخر يعتبرها وديعة. 

عدا  البنوك،  بين  والخ�صوم  الأ�صول  مراكز  تبويب جميع  لالت�صاق هو 

الأوراق المالية والح�صابات م�صتحقة القب�ص/الدفع، �صمن الودائع.

الودائع االأخرى

الودائع  عدا  البات،  ط الم كافة  من  الأخرى  الودائع  تتاألف   43-5

الأخرى  الودائع  وتت�صمن  اإيداع.  هادات  ب�س المثبتة  للتحويل،  القابلة 

غير  الإيداع  هادات  و�ص الأجل،  محددة  والودائع  الدخارية  الودائع 

الدين.(  �صندات  للتداول �صمن  القابلة  هادات  ال�ص )تبوب  للتداول.  القابلة 

ف باأنها الودائع التي يكون ال�صحب 
َّ
وتت�صمن الودائع المقيدة، التي ُتعر

جانب  اإلى  تجارية  اأو  تنظيمية  اأو  قانونية  لبات  بمتط مقيدا  منها 

ال�صادرة  المماثلة  الإيداع  هادات  �ص اأو  هم  الأ�ص اأي�صا  الأخرى  الودائع 

عن جمعيات الدخار والإقرا�ص، وجمعيات البناء، واتحادات الت�صليف، 

وما �صابهها. وت�صمل الودائع الأخرى اأي�صا الخ�صوم تحت فئة اتفاقات 

اإعادة �صراء الأوراق المالية التي تدخل �صمن المقايي�ص الوطنية للنقود 

بمعناها الوا�صع )بينما ُتدرج الخ�صوم تحت فئة اتفاقات اإعادة ال�صراء 

الأخرى �صمن القرو�ص(. وت�صمل الودائع الأخرى و�صع الحتياطي في 

�صندوق النقد الدولي )راجع الفقرة 85-6(. 

ج- �صندات الدين 

�سندات الدين هي اأدوات قابلة للتداول ت�ستخدم كاإثبات لوجود   44-5

هادات الإيداع  دين. وهي ت�صمل الكمبيالت وال�صندات وال�صندات الإذنية، و�ص

القابلة للتداول، والأوراق التجارية، و�صندات الدين غير الم�صمونة، والأوراق 

من  �صابهها  وما  المال،  �صوق  واأدوات  باأ�صول،  الم�صمونة  المالية 

ف الكمبيالة باأنها 
َّ
اأدوات يجري تداولها عادة في الأ�صواق المالية. ُتعر

ها حقا غير م�صروط في الح�صول على مبلغ  ي حامل ط ورقة مالية تع

على  بخ�صم  عامة  الكمبيالت  وت�صدر  معين.  تاريخ  في  محدد  ثابت 

القيمة ال�صمية يتوقف على �صعر الفائدة والمدة المتبقية حتى تاريخ 

ال�صتحقاق، ويجري تداولها عادة في اأ�صواق منظمة. ومن اأمثلة الأوراق 

للتداول،  القابلة  الإيداع  هادات  و�ص الخزانة،  اأذون  الأجل  ق�صيرة  المالية 

ي  ط هادات القبول الم�صرفي، وال�صندات الإذنية، والأوراق التجارية. وتع و�ص

مدفوعات  على  الح�صول  في  م�صروط  غير  حقا  حامليها  الدين  �صندات 

ثابتة اأو مدفوعات متغيرة تتحدد عن طريق التعاقد، اأي ل يتوقف الدخل 

الإيداع  اإي�صالت  الدين  �صندات  وت�صمل  المدينين.  اأرباح  على  الفائدة  من 

التي تعد اأوراقها المالية الأ�صا�صية �صندات دين )راجع الفقرة 23-5(.

من  اإمكانية تعديل تبويب القرو�ص المتداولة واإدراجها �ص

االأوراق المالية

القرو�ص التي اأ�صبحت قابلة للتداول من مالك اإلى اآخر يعدل   45-5

تبويبها من قرو�ص اإلى �صندات دين في ظروف معينة. ولإجراء هذا التعديل 

ال�صوق  في  القرو�ص  هذه  تداول  على  دليل  وجود  ينبغي  التبويب،  في 

الثانوية، بما في ذلك وجود �صانعي ال�صوق، وتواتر ت�صعير الأداة كما 

ي�صتدل عليه من الفروق بين �صعري ال�صراء والبيع. 

وال�صندات  االأرباح  ي  ف الم�صاركة  غير  الممتازة  االأ�صهم 

القابلة للتحويل

هم  الأ�ص هي  الأرباح  في  الم�صاركة  غير  الممتازة  هم  الأ�ص  46-5

التي تدر دخال ثابتا ولكنها ل تتيح الم�صاركة في توزيع القيمة الباقية 

�صندات  �صمن  هم  الأ�ص هذه  وتبوب  ت�صفيتها.  عند  م�صاهمة  لموؤ�ص�صة 

هم الممتازة الم�صاركة في  الدين )راجع اأي�صا الفقرة 5-22 ب�صاأن الأ�ص

�صمن  هم  اأ�ص اإلى  للتحويل  القابلة  ال�صندات  تبويب  وينبغي  الأرباح.( 

ها فيه. �صندات الدين قبل التاريخ الذي يتم تحويل

ول ونة باأ�ص م ص االأوراق المالية الم�

الدين  والتزامات  باأ�صول،  الم�صمونة  المالية  ق  الأورا  47-5

الم�صمونة باأ�صول، واللتزامات الم�صمونة برهن عقاري هي ترتيبات 

تكون بموجبها مدفوعات الفائدة والأ�صل م�صمونة بمدفوعات على 

ي تكون م�صمونة برهون عقارية،  اأ�صول اأو بتدفقات دخل محددة. فه

الممتلكات  جانب  اإلى  اأخرى  وديون  طالب،  وقرو�ص  عقارية،  وقرو�ص 

ل  اأ�صول  في  ال�صيولة  الأ�صول  هذه  توريق  ويوفر  المجمعة.  الموؤجرة 

 وقد يتم اإ�صدار الأوراق المالية الم�صمونة 
3
تتوفر فيها ال�صيولة لول ذلك.

مالية  اأوراقا  ُت�صدر  التي  لالأ�صول  الحائزة  الوحدات  اإحدى  من  باأ�صول 

الأ�صا�صية  الأ�صول  قيمة  لدفع  الالزمة  الأموال  جمع  بغر�ص  ها  لبيع

باأ�صول �صمن  الم�صمونة  المالية  الأوراق  الأ�صلي. وتبوب  للمقر�ص 

اأداء  عليها  يتعين  المالية  الأوراق  اإ�صدار  هات  ج لأن  الدين  �صندات 

البة باقية على الأ�صول  مدفوعات، بينما ل يكون لدى حامليها مط

البة باقية على الأ�صول الأ�صا�صية،  الأ�صا�صية؛ اأما اإذا كان لديهم مط

ال�صتثمار  �صناديق  هم  اأ�ص اأو  الملكية  ح�ص�ص  �صمن  الأداة  ُتدرج 

الم�صترك. و تكون الأوراق المالية الم�صمونة باأ�صول م�صمونة باأنواع 

اقات  بط وقرو�ص  العقارية  الرهون  )مثل  المالية،  الأ�صول  من  متعددة 

الئتمان(، اأو باأ�صول غير مالية، اأو بتدفقات دخل م�صتقبلية - كدخل 

اأحد المو�صيقيين اأو اإيراد اإحدى الحكومات في الم�صتقبل - ل تقيد في 

القت�صادية  الإح�صاءات  في  القت�صادية  الأ�صول  �صمن  ها  ذات حد 

الكلية.

“التمويل املهيكل.” وي�صري هذا امل�صطلح  اآخر ي�صتخدم وهو    هناك م�صطلح 
3

اأو  القرو�ص،  اأو  املالية،  الأوراق   - املوجودة  املالية  الأ�صول  تغليف  اإعادة  اإىل 

الأ�صول الأخرى - لت�صبح اأدوات جديدة يجري هيكلتها لتلبية اختيارات ال�صيولة 

الرتتيبات  هذه  ت�صمل  وقد  معينني.  م�صتثمرين  لدى  والعائد  الئتمانية  واجلدارة 

اأي�صا امل�صتقات املالية.

الف�صل 5 ♦ تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية
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 �صهادات القبول الم�صرفي

�سركة  قبول  على  الم�سرفي  القبول  هادات  �س وي  تنط  48-5

مالية، مقابل ر�سم معين، لحوالة اأو كمبيالة وعلى تعهد غير م�سروط 

عمليات  من  كبير  جانب  ل  ويموَّ محدد.  تاريخ  في  محدد  مبلغ  بدفع 

تحت  الم�صرفي  القبول  هادات  �ص وتبوب  الطريقة.  بهذه  الدولية  التجارة 

غير  البات  مط الم�صرفي  القبول  هادات  �ص وتمثل  الدين.  �صندات  فئة 

ها والتزاما غير م�صروط من جانب ال�صركة المالية  م�صروطة من جانب حامل

البة على  المالية مط ال�صركة  لدى  المقابل  الأ�صل  ها؛ ويمثل  التي تقبل

تاريخ  من  مالية  اأ�صول  باعتبارها  هادات  ال�ص هذه  وُتعاَمل  ها.  عميل

قبولها، حتى واإن لم يتم تبادل اأي اأموال اإل في مرحلة لحقة. 

وؤ�صر االأوراق المالية المربوطة بم

ط  الأوراق المالية المربوطة بموؤ�سر هي اأوراق مالية يتم رب  49-5

اأ�سعار  كموؤ�سر  اآخر،  ببند  كالهما  اأو  ق�سائمها  اأو  الأ�سلية  قيمتها 

الأدوات  �صمن  المالية  الأوراق  هذه  وتبوب  اأ�سا�سية.  �سلعة  �سعر  اأو 

المتعلقة  والق�صايا  الفقرة 113-5(.  )راجع  المتغير  الفائدة  �صعر  ذات 

ومن   34-9 الفقرات  تتناولها  والفائدة  التقييم  اإعادة  فروق  بقيا�ص 

11-59 اإلى 11-65، على التوالي. 

االأوراق المالية المجردة من الفائدة

الأوراق المالية المجردة من الفائدة هي الأوراق المالية التي   50-5

ها من مبلغ اأ�سلي بمدفوعات فائدة اإلى �سل�سلة من ال�سندات  تم تحويل

مع  تتوافق  ال�ستحقاق  اآجال  من  مجموعة  لها  فائدة،  ق�سائم  بدون 

ـم وتاريخ ا�سـتـرداد المبلـغ الأ�سلـي  اريـخ )تواريـخ( دفـع القـ�سائ ـ ت

)المبالغ الأ�سلية(. والغر�ص من نزع ق�صائم الفائدة هو اأنه يمكن تلبية 

مزيج  عن  مختلفة  بطرق  معينة  نقدية  لتدفقات  الم�صتثمرين  اختيارات 

هة اإ�صدار الأوراق  التدفقات النقدية للورقة المالية الأ�صلية. وقد تكون ج

هة الإ�صدار الأ�صلية؛ وفي هذه  المالية المجردة من الفائدة مختلفة عن ج

الحالة تن�صاأ خ�صوم جديدة. وهناك حالتان لالأوراق المالية المجردة من 

الفائدة، هما:

• اقتناء طرف ثالث لالأوراق المالية الأ�صلية وا�صتخدامها ل�صمان 	

اإ�صدار الأوراق المالية المجردة من الفائدة. وفي هذه الحالة يتم 

جمع اأموال جديدة ويكون هناك اأداة مالية جديدة.

• الأوراق 	 على  الم�صتحقة  الق�صائم  ونزع  جديدة  اأموال  جمع  عدم 

هة  ج جانب  من  م�صتقلة  ب�صورة  ها  وت�صويق الأ�صلية  المالية 

اء الأوراق المالية المجردة من  ط الإ�صدار اأو عن طريق وكالء )و�ص

هة الإ�صدار.  الفائدة( يعملون بموافقة ج

المالية  الأوراق  على  الفائدة  ح�صاب  كيفية   58-11 الفقرة  )تتناول 

المجردة من الفائدة على اأ�صا�ص ال�صتحقاق.(

د- القرو�ص

الدائن  يقوم  حين  تن�ساأ   ) )اأ مالية  اأ�سول  هي  القرو�ص   51-5

غير  بوثائق  مثبتة  وتكون  )ب(  مبا�سرة،  المدين  اإلى  اأموال  باإقرا�ص 

القرو�ص  ذلك  في  بما  القرو�ص  كل  الفئة  هذه  وت�صمل   
4
للتداول. قابلة 

الح�صابات  عدا  المك�صوف،  على  ال�صحب  يالت  ه ت�ص بند  تحت  المدرجة 

الأ�صول  فئات  تعامل كفئة منف�صلة من  التي  القب�ص/الدفع،  م�صتحقة 

اأ�صبحت �صندات دين  التي  القرو�ص  اأي�صا  القرو�ص  المالية. وُت�صتبعد من 

طة،  المق�ص القرو�ص  الفئة  الفقرة 5-45(. وت�صمل هذه  )ح�صبما يرد في 

وائتمان ال�صراء التاأجيري، وقرو�ص تمويل الئتمان التجاري. كذلك تندرج 

اأو  الدولي  النقد  �صندوق  على  الم�صتحقة  البات  ط الم الفئة  هذه  �صمن 

في  ال�صندوق(  ائتمان  ا�صتخدام  ذلك  في  )بما  له  الم�صتحقة  الخ�صوم 

القرو�ص  معاملة  ب�صاأن   85-6 الفقرة  اأي�صا  )راجع  قرو�ص  �صكل 

المقدمة لح�صاب الموارد العامة لل�صندوق؛ والمرفق 7-1 ب�صاأن القرو�ص 

الم�صحوبة  المبالغ  القرو�ص  �صمن  وتبوب  ال�صندوق(.  من  والئتمان 

المرتبطة  المك�صوف  على  ال�صحب  يالت  ه ت�ص بموجب  المك�صوف  على 

غير  الئتمان  وط  ط خ اأن  غير  للتحويل.  القابلة  الودائع  بح�صابات 

الم�صحوبة ل تقيد �صمن الخ�صوم. وتجري مناق�صة الفرق بين القرو�ص 

والودائع تحت بند الودائع في الفقرة 40-5.

اتفاقات اإعادة �صراء الأوراق المالية ومبادلت الذهب

المرجع:

ور الأ�سواق  ط المالية: ت اإقرا�ص الأوراق  عمليات  الدولية،  الت�صويات  بنك 

بوعة 32، لجنة نظم الدفع والت�صوية، يوليو 1999 ط وانعكا�ساته، الم

BIS, Securities Lending Transactions: Market Devel-
opment and Implications, CPSS Publications No. 
32, July 1999.

اتفاق اإعادة �سراء الأوراق المالية هو ترتيب يتم بموجبه   52-5

تقديم الأوراق المالية مقابل الح�سول على نقدية مع اللتزام باإعادة 

�سراء نف�ص الأوراق المالية اأو اأوراق مالية م�سابهة ب�سعر ثابت. واللتزام 

في  )يكون  محدد  م�صتقبلي  تاريخ  في  يكون  ن  اأ اإما  ال�صراء  باإعادة 

اأي�صا  التفاق، ولكنه يمتد  تاريخ  اأيام من  اأو ب�صعة  يوم  الغالب بعد 

لحات  ط لأبعد من ذلك في الم�صتقبل( اأو باأجل ا�صتحقاق »مفتوح«. وم�ص

نقدي،  ب�صمان  المالية  ق  الأورا واإقرا�ص  ال�صراء،  اإعادة  اتفاقات 

لها  لترتيبات  مختلفة  لحات  ط م�ص هي  البيع/ال�صراء  اإعادة  وعمليات 

ها  نف�ص الأثر القت�صادي لتفاق اإعادة �صراء الأوراق المالية - فجميع

اأو كوديعة. وي�صتخدم  لقر�ص  اأوراق مالية ك�صمان  تقديم  يتم بموجبه 

في  المالية،  الورقة  مقدم  منظور  من  لح  ط كم�ص ال�صراء  اإعادة  اتفاق 

ن اتفاق اإعادة ال�صراء المقابل ي�صتخدم من منظور متلقي الورقة  حين اأ

المالية. وتعتبر اتفاقات اإعادة �صراء الأوراق المالية مجموعة جزئية من 

عمليات اإعادة ال�صراء المقابلة )ح�صبما تتناولها الفقرات من 7-58 اإلى 

.)61-7

لكن  القرو�ص،  تداول  يجري  وقد   .15-5 الفقرة  يف  التداول  قابلية  تعرف   
4

�صكلها القانوين ل ي�صتهدف القابلية للتداول كما هو احلال بالن�صبة ل�صندات الدين. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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اإعادة  وُتعاَمل الأموال المقدمة والمتلقاة بموجب اتفاقات   53-5

عام  بوجه  ي  فه ودائع.  اأو  قرو�صا  باعتبارها  المالية  الأوراق  �صراء 

وت على خ�صوم م�صتحقة  قرو�ص، لكنها تبوب �صمن الودائع اإذا ما انط

على �صركة لتلقي الودائع وُتدرج �صمن مقيا�ص النقود بمعناها الوا�صع 

و اتفاق اإعادة �صراء الأوراق المالية  على الم�صتوى الوطني. واإذا لم ينط

اأحد  يقدِّم  اأو  باأخرى،  مالية  ورقة  مبادلة  تتم  )كاأن  نقدية  تقديم  على 

وديعة.  اأو  قر�ص  هناك  يكون  ل  �صمان(،  بدون  مالية  ورقة  الأطراف 

وتبوب �صمن القرو�ص اأي�صا طلبات اإيداع هام�ص ال�صمان نقدا بموجب 

اتفاق اإعادة ال�صراء.

وُتعاَمل الأوراق المالية المقدمة ك�صمان بموجب ترتيبات   54-5

اإقرا�ص الأوراق المالية، بما في ذلك اتفاق اإعادة �صراء الأوراق المالية، 

باعتبار اأنها لم تغير الملكية القت�صادية، وذلك ح�صبما يرد في الفقرة 

اأي  عن  الناتجة  المزايا  اأو  المخاطر  لأن  المعاملة  هذه  وُتعتمد   .58-7

)ُتعتمد  النقدية.  متلقي  ن�صيب  ظل من  ت المالية  الورقة  �صعر  في  تغير 

نف�ص المعاملة بالن�صبة لتفاقات اإعادة ال�صراء بدون �صمان نقدي. ول 

الأوراق  في  معامالت  الحالة  هذه  في  ال�صراء  اإعادة  اتفاقات  عن  تن�صاأ 

المالية اأو قرو�ص(.

وي مبادلة الذهب على مبادلة الذهب بودائع بالعملة  وتنط  55-5

متفق  تاريخ  في  مقابلة  معاملة  اإجراء  على  التفاق  مع  الأجنبية 

متلقي  يقوم  ول  للذهب.  عليه  متفق  وب�سعر  الم�ستقبل  في  عليه 

ل  كما  العمومية،  ميزانيته  في  الذهب  بقيد  عادة  النقدية(  )مقدم  الذهب 

الذهب من ميزانيته  با�صتبعاد  النقدية( عادة  )متلقي  الذهب  يقوم مقدم 

العمومية. وعلى هذا النحو، تت�صابه هذه المعاملة مع اتفاق اإعادة ال�صراء 

وينبغي قيدها كقر�ص م�صمون اأو وديعة م�صمونة. وتعد مبادلت الذهب 

ن ال�صمان يكون  �صبيهة باتفاقات اإعادة �صراء الأوراق المالية عدا اأ

5
ذهبا.

ي ويل ود التاأجير التم عق

المراجع:

ق�صايا  ع�صر:  ال�صابع  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

جامعة واأخرى خا�صة

الجزء الخام�ص: العقود وعقود الإيجار، والتراخي�ص

التقارير  لإعداد  الدولية  المعايير  المحا�صبية،  للمعايير  الدولي  المجل�ص 

المالية، المعيار المحا�صبي الدولي رقم 17: عقود الإيجار

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Spe-
cial Issues, Part 5, Contracts, leases and licences.

International Accounting Standards Board, Interna-
tional Financial Reporting Standards, Interna-
tional Accounting Standard 17, Leases.

الموؤجر  بموجبه  يقوم  عقد  هو  التمويلي  التاأجير  عقد   56-5

ملكية  ومزايا  مخاطر  كافة  بتحويل  لالأ�سل  القانوني  المالك  ب�سفته 

التي ين�صاأ عنها م�صتقة مالية.   ل ينبغي اخللط بني مبادلة الذهب واملبادلة 
5

املخاطر؛  بتحويل  يتعلق  فيما  خمتلفة  تاأثريات  الرتتيبات  من  النوعني  فلهذين 

ومبوجب مبادلة الذهب ل تنتقل امللكية القت�صادية للذهب )راجع الفقرة 91-5(.

المالك  الم�صتاأجر  ي�صبح  اأخرى،  وبعبارة  للم�ستاأجر.  تقريبا  الأ�سل 

ن الموؤجر  القت�صادي لالأ�صل. وبموجب عقد التاأجير التمويلي، يعتبر اأ

طة هذا القر�ص.  يمنح قر�صا للم�صتاأجر الذي يح�صل على الأ�صل بوا�ص

ر في الميزانية العمومية للم�صتاأجر ولي�ص  وبالتالي، يقيد الأ�صل الموؤجَّ

ر وخ�صم على الم�صتاأجر.  ر؛ ويقيد القر�ص المقابل كاأ�صل للموؤجِّ الموؤجِّ

ومن اأمثلة الحالت التي توؤدي عادة اإلى تبويب عقد الإيجار   57-5

�صمن عقود التاأجير التمويلي ما يلي:

اإذا حول عقد الإيجار الملكية القانونية للم�صتاأجر في نهاية   ) )اأ

مدة الإيجار؛ 

على  الح�صول  خيار  للم�صتاأجر  الإيجار  عقد  ى  ط اأع اإذا  اأو  )ب( 

الملكية القانونية في نهاية مدة الإيجار ب�صعر منخف�ص بما 

يكفي لأن تكون ممار�صة الخيار موؤكدة اإلى حد معقول؛ 

العمر  من  الأكبر  الجزء  ي  ط تغ الإيجار  مدة  كانت  اإذا  اأو  )ج( 

القت�صادي لالأ�صل؛ 

اأو اإذا كانت القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار، عند اإبرام العقد،  )د( 

تعادل اإلى حد كبير كل قيمة الأ�صل؛ 

اأو اإذا كان في مقدور الم�صتاأجر اإلغاء عقد الإيجار، فاإنه يتحمل  )هـ( 

خ�صائر الموؤجر؛ 

المتبقي  الأ�صل  الخ�صائر في قيمة  اأو  المكا�صب  اإذا كانت  اأو  )و( 

ت�صتحق للم�صتاأجر؛ 

اإذا كان في مقدور الم�صتاأجر موا�صلة الإيجار لفترة ثانية  اأو  )ز( 

مقابل مبلغ يقل كثيرا عن القيمة ال�صوقية.

المخاطر  كافة  تحويل  تم  قد  اأنه  على  تاأكيدا  الأمثلة  هذه  تمثل  ل  وقد 

تقريبا؛ فعلى �صبيل المثال، اإذا تم نقل ملكية الأ�صل اإلى الم�صتاأجر 

ر  الموؤجِّ فاإن  التاريخ،  هذا  في  العادلة  بقيمته  الإيجار  مدة  نهاية  في 

التاأجير  عقود  على  لق  ويط بالملكية.  تتعلق  كبيرة  مخاطر  يتحمل 

التمويلي اأي�صا عقود التاأجير المالي اأو عقود التاأجير الراأ�صمالي، مما 

ن الدافع هو تمويل اقتناء الأ�صل. وُيعترف في الممار�صات  يوؤكد على اأ

التعريف.  اأ�صا�ص هذا  التمويلي على  التاأجير  المحا�صبية عادة بعقود 

ح�صابات  في  بها  ُيعترف  التي  التمويلي  التاأجير  عقود  جانب  واإلى 

العام  اعين  ط الق بين  ال�صراكات  لبع�ص  ُتعتمد  التجارية،  الأعمال 

الف�صل  )راجع   
6
التمويلي التاأجير  لعقود  مماثلة  معاملة  والخا�ص 

اع الحكومة  ام الح�صابات القومية لعام 2008: قط الثاني والع�صرين من نظ

اع العام(. ط العامة والق

عن  البتعاد  التمويلي  التاأجير  عقود  معاملة  وت�صتهدف   58-5

الترتيبات،  لهذه  القت�صادي  الواقع  هار  اإظ بغية  القانونية  الترتيبات 

وذلك من خالل معاملة الأ�صول بموجب عقد التاأجير التمويلي وكاأن 

اإذا  المثال،  �صبيل  فعلى  وامتالكها.  ها  ب�صرائ قام  الذي  هو  الم�صتخدم 

لتحويل  امللكية  ونقل  والتملك  للبناء  نظام  و�صع  ميكن  املثال،  �صبيل  على   
6

اخلا�ص  القطاع  من  ال�رشيك  يعاَمل  وبالتايل  للحكومة،  امللكية  ومزايا  خماطر 

باعتبار اأنه يقدم خدمات اإيجار متويلي.
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يعتبر  الذي  الوقت  في  طيران،  ل�صركة  طائرة  بتاأجير  البنوك  اأحد  قام 

قيد  يتم  ال�صركة،  اإلى  انتقلت  قد  ائرة  ط لل القت�صادية  الملكية  ن  اأ فيه 

يقيد  بينما  يران،  الط ل�صركة  العمومية  الميزانية  في  كاأ�صل  ائرة  الط

اأي �صوف ُيدرج في و�صع ال�صتثمار الدولي قر�ص بين  القر�ص كخ�صم. 

يران والبنك. �صركة الط

الإيجار  عقد  اإبرام  عند  الخ�صوم  �صمن  الدين  قيمة  وُتح�صب   59-5

ل هذا الدين بقر�ص بنف�ص القيمة ويعد  على اأ�صا�ص قيمة الأ�صل، ويموَّ

مدة  خالل  مدفوعات  طريق  عن  القر�ص  وي�صدَّد  الم�صتاأجر.  على  خ�صما 

العقد )ت�صمل الفائدة، والمبلغ الأ�صلي، كما ت�صمل - في حالة وجود 

و�صيط مالي - عنا�صر خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة غير 

مبا�صرة( واأي دفعة باقية في نهاية مدة العقد )اأو كبديل لذلك، باإعادة 

ر(. ويحتوي الملحق 6 )ب( على اإ�صارة لالأجزاء المتعددة  ال�صلعة للموؤجِّ

التي تتناول عقود التاأجير التمويلي في هذا الدليل.

العقود  اأنواع  عن  التمويلي  التاأجير  عقود  تختلف  وقد   60-5

مخاطر  كل  لأن  الكلية،  القت�صادية  الإح�صاءات  في  الواردة  الأخرى 

اإلى  ر(  )الموؤجِّ القانوني لل�صلعة  المالك  الملكية تقريبا تنتقل من  ومزايا 

م�صتخدمها )الم�صتاأجر(. وفيما يلي اأنو،اع العقود الأخرى:

(    عقود التاأجير الت�صغيلي: عقد التاأجير الت�صغيلي هو العقد الذي  )اأ

المالك  اأي�صا  هو  المنتَج  لالأ�صل  القانوني  المالك  فيه  يكون 

الت�صغيلية  والمزايا  المخاطر  عليه  تعود  كما  القت�صادي، 

عقد  على  الدالة  الموؤ�صرات  واأحد  الأ�صل.  ملكية  عن  النا�صئة 

التاأجير الت�صغيلي هو م�صوؤولية المالك القانوني عن توفير ما 

التاأجير  عقد  وبموجب  لالأ�صل.  و�صيانة  اإ�صالح  من  يلزم 

ر. وين�صاأ  الت�صغيلي يظل الأ�صل في الميزانية العمومية للموؤجِّ

من  بمزيد  يرد  ح�صبما  خدمات،  الت�صغيلي  التاأجير  عقود  عن 

التف�صيل في الفقرات من 10-153 اإلى 157-10.

المالك  بموجبه  يقوم  عقد  هو  الموارد  عقد  الموارد:  )ب(عقود 

القانوني لمورد طبيعي عمره غير محدود باإتاحة هذا المورد 

لم�صتاأجر مقابل دفعات منتظمة تقيد كاإيجار. ويظل المورد 

ر رغم ا�صتخدام الم�صتاأجر  مقيدا في الميزانية العمومية للموؤجِّ

يمكن  طبيعية  بموارد  تتعلق  اأخرى  ترتيبات  وهناك  له. 

للم�صتاأجر  مبا�صرة  طبيعي  مورد  بيع  حد  اإلى  ت�صل  ن  اأ

يف الترددي لفترة طويلة، راجع الفقرة 9-13(.  )كتراخي�ص الط

كتراخي�ص  بيعية،  الط الموارد  اإيجار  عقود  بع�ص  وتوؤدي 

التعدين الممنوحة لغير مقيمين، اإلى قيد وحدة �صورية مقيمة 

اإلى 4-40(، وبالتالي يكون عقد  الفقرات من 34-4  )راجع 

الإيجار بين مقيمين، وت�صجل المعامالت الدولية المرتبطة بعقد 

الإيجار باعتبارها ا�صتثمارا مبا�صرا في ح�ص�ص الملكية في 

الوحدة ال�صورية. 

القابل  الإيجار  عقد  والتراخي�ص:  الإيجار،  وعقود  العقود،  )ج(  

تعريف  مع  يتفق  الذي  التمويلي  التاأجير  عقد  عدا  للتحويل 

الأ�صل القت�صادي يقيد في الح�صاب الراأ�صمالي كاأ�صل غير 

مالي غير منتَج، وذلك ح�صبما يرد في الفقرات من 13-11 اإلى 

.15-13

ى المخاطر المالية اأو المحدودة اإعادة التاأمين عل

المحدودة  اأو  المالية  المخاطر  على  التاأمين  اإعادة  ف 
َّ

ُتعر  61-5

مخاطر  تحويل  على  وي  تنط التي  التاأمين  وثائق  من  نوع  باأنها 

محدودة جدا اأو عدم تحويل مخاطر على الإطالق. وقد تبوب باعتبارها 

ها.  اأو وثيقة تاأمين، وذلك ح�صب حجم المخاطر التي يتم تحويل قر�صا 

تاأمين  اإعادة  وثيقة  تاأمين  �صركة  لدى  يكون  قد  المثال،  �صبيل  فعلى 

البات  محدودة المخاطر ت�صمح لها باقترا�ص اأموال في حالة تحمل مط

بقيم كبيرة. لكن نظرا لأن هذه المبالغ متوجبة ال�صداد، يكون للوثيقة 

الوثيقة  بموجب  الم�صحوبة  المبالغ  تبوب  وبالتالي  تمويلي،  غر�ص 

الوثيقة  بموجب  المبالغ  تكن  لم  اإذا  المقابل،  وفي  القرو�ص.  �صمن 

متوجبة ال�صداد، يتم تحويل المخاطر اإلى �صركة اإعادة التاأمين، وبالتالي 

الوثيقة الت�صامن في توزيع المخاطر وت�صبح جزءا  يكون الغر�ص من 

من التاأمين.

مانات  ص هـ- نظم التاأمين، ومعا�صات التقاعد، وال�

الموحدة

ت�سمل نظم التاأمين، ومعا�سات التقاعد، وال�سمانات الموحدة   62-5

ما يلي:

(    الحتياطيات الفنية للتاأمين على غير الحياة؛ )اأ

م�ستحقات التاأمين على الحياة والتاأمين الدخاري؛ )ب( 

على  التقاعد  �سناديق  البات  ومط التقاعدية،  الم�ستحقات  )ج( 

الجهات الكفيلة، وم�ستحقات ال�سناديق غير التقاعدية؛ 

البات الم�سمولة ب�سمانات موحدة. ط ية الم ط ومخ�س�سات تغ )د( 

والمخ�ص�صات  والم�صتحقات،  الحتياطيات،  هذه  وتمثل   63-5

هة اإ�صدار  خ�صوما على �صركة التاأمين، اأو �صندوق معا�صات التقاعد، اأو ج

وثائق  لحملة  مقابلة  اأ�صول  تمثل  اأنها  كما  الموحدة،  ال�صمانات 

التاأمين اأو الم�صتفيدين. ويمكن تقدير القيم الإجمالية للخ�صوم اكتواريا 

حيث يكون لدى ال�صركة اأو ال�صندوق خ�صوم مجمعة، غير اأن تقدير قيمة 

الأ�صول يكون اأكثر �صعوبة. وعادة ما تقوم �صركات التاأمين، و�صناديق 

الأ�صول  من  مجموعة  بحيازة  ال�صامنة  والجهات  التقاعد،  معا�صات 

ها، غير اأن هذه الأ�صول ل ت�صاوي بال�صرورة  تتيح لها الوفاء بالتزامات

الخ�صوم من المخ�ص�صات والم�صتحقات.

ى غير الحياة االحتياطيات الفنية للتاأمين عل

ما  الحياة  غير  على  للتاأمين  الفنية  الحتياطيات  وت�صمل   64-5

يلي:
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احتياطيات اأق�صاط التاأمين غير المكت�صبة التي تمثل اأق�صاطا  )اأ( 

التي  الفترة  بداية  في  عادة  ُتدفع  فالأق�صاط  �صلفا.  مدفوعة 

ُتكت�صب  ال�صتحقاق،  لأ�صا�ص  ووفقا  الوثيقة.  يها  ط تغ

المدفوع  المبلغ  يمثل  وبالتالي،  الوثيقة،  مدة  الأق�صاط خالل 

اأي�صا هذا البند احتياطيات  في البداية دفعة مقدمة. ويت�صمن 

المخاطر القائمة.

الأموال  القائمة، وهي  التاأمين  البات  ية مط ط احتياطيات تغ )ب( 

ية المبالغ التي  ط التي تفيدها �صركات التاأمين في دفاترها لتغ

البات  ط الم ت�صوية  تتم  اأحداث وقعت ولم  نتيجة  ها  تتوقع دفع

المتعلقة بها بعد. وقد تقيد �صركات التاأمين احتياطيات اأخرى 

في دفاترها، كاحتياطيات الت�صوية. غير اأن هذه الحتياطيات 

عند  اإل  المقابلة  والأ�صول  الخ�صوم  �صمن  ُتدرج  ل  الأخرى 

وقوع حدث ين�صاأ عنه خ�صم. وفيما عدا ذلك، فاإن احتياطيات 

الت�صوية تعتبر قيودا محا�صبية داخلية تثبتها �صركة التاأمين 

ية كوارث تحدث ب�صورة غير منتظمة،  ط في �صكل مدخرات لتغ

البات مقابلة لحملة الوثائق. وبالتالي فاإنها ل تمثل اأي مط

واإعادة  الحياة  غير  على  المبا�صر  التاأمين  من  كل  البند  هذا  في  ويُدرج 

لحاته  ط التاأمين على غير الحياة. ويتناول الملحق 6 )ج( التاأمين وم�ص

بمزيد من التف�صيل.

ى الحياة والتاأمين االدخاري م�صتحقات التاأمين عل

المرجع:

ق�صايا  ع�صر:  ال�صابع  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

جامعة واأخرى خا�صة، الجزء الأول: معاملة التاأمين .

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Spe-
cial Issues, Part 1, The treatment of insurance.

على  التاأمين  �صركات  احتياطيات  الفئة  هذه  ت�صمل   65-5

الأق�صاط  ية  ط لتغ الدخاري  التاأمين  خدمات  تقديم  هات  وج الحياة 

المدفوعة مقدما والخ�صوم الم�صتحقة لحملة وثائق التاأمين على الحياة 

على  التاأمين  م�صتحقات  وُت�صتخدم  الدخاري.  التاأمين  من  والم�صتفيدين 

عند  التاأمين  وثائق  لحملة  مزايا  تقديم  في  الدخاري  والتاأمين  الحياة 

وثائق  حملة  وفاة  عند  الم�صتفيدين  تعوي�ص  في  اأو  الوثيقة،  انتهاء 

الم�صاهمين.  اأموال  عن  الم�صتحقات  هذه  ف�صل  يتم  وبالتالي  التاأمين، 

لحملة  واأ�صول  التاأمين  �صركات  على  خ�صوما  الم�صتحقات  هذه  وتعتبر 

الدخاري  التاأمين  م�صتحقات  وتح�صب  والم�صتفيدين.  التاأمين  وثائق 

تلتزم  التي  الم�صتقبلية  للدخول  الحالية  القيمة  اأ�صا�ص  على  اكتواريا 

هم. ها للم�صتفيدين لحين وفات �صركات التاأمين بدفع

الم�صتحقات التقاعدية

المرجع:

ق�صايا  ع�صر:  ال�صابع  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

جامعة واأخرى خا�صة، الجزء الثاني، نظم التاأمين الجتماعي.

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Spe-
cial Issues, Part 2, Social insurance schemes.

المالية  البات  ط الم حجم  التقاعدية  الم�صتحقات  تبين   66-5

اأو  العمل  رب  على  اإما  والم�صتقبليين  الحاليين  للمتقاعدين  الم�صتحقة 

المكت�صبة  التقاعد  معا�صات  لدفع  العمل  رب  يخ�ص�صه  �صندوق  على 

يختلف  وقد  والعاملين.  العمل  رب  بين  تعوي�صات  اتفاقية  من  كجزء 

اقت�صاد الإقامة الخا�ص بنظم معا�صات التقاعد عن اقت�صاد اإقامة بع�ص 

الم�صتفيدين من هذه النظم، وتحديدا عمال الحدود، والعمال الزائرون الذين 

مختلف،  اقت�صاد  في  يتقاعدون  الذين  والأفراد  الموطن،  لبلد  يعودون 

عبر  الموؤ�ص�صات  بمجموعات  والعاملين  الدولية،  بالمنظمات  والعاملين 

جانب  واإلى  المجموعة.  لكل  واحد  تقاعد  �صندوق  لديها  التي  الوطنية 

خ�صوم �صناديق معا�صات التقاعد، ُتدرج في هذه الفئة اأي�صا خ�صوم 

وطرق مختلفة  افترا�صات  بق  ط وت الممولة.  غير  التقاعد  معا�صات  نظم 

تبين  اأن  ينبغي  لذا  التقاعد،  معا�صات  �صناديق  م�صتحقات  تقدير  عند 

معا�صات  جانب  واإلى  والتقدير.  ية  ط التغ طبيعة  الو�صفية  البيانات 

التقاعد، قد يكون لبع�ص النظم خ�صوم اأخرى ذات �صلة، مثل الخ�صوم 

غير  المزايا  م�صتحقات  �صمن  ُتدرج  التي  ال�صحية  المزايا  في  المتمثلة 

من  للم�صتفيدين  التقاعدية  الم�صتحقات  خ�صوم  جانب  واإلى  التقاعدية. 

البة على رب  �صندوق معا�صات التقاعد، قد يكون لل�صندوق اأحيانا مط

باإدارة  القائمة  الجهة  اآخر مثل  اأو طرف  اأخرى،  هة كفيلة  اأو ج العمل، 

الطرف  اأو  الكفيلة  للجهة  يكون  اأن  يمكن  اأخرى،  ناحية  من  ام.  النظ

البات تحت بند  ط الم ال�صندوق. وُتدرج هذه  البة على فائ�ص  الآخر مط

البات �صناديق التقاعد على الجهات الكفيلة. مط

ال�صمان  نظم  توؤديها  ن  اأ يُحتمل  التي  المدفوعات  ُتدرج  ول   67-5

حالة  في  اأما  المالية.  الخ�صوم  اأو  الأ�صول  فئة  �صمن  الجتماعي 

)كما  للتقاعد  اأي�صا كنظم  التي تعمل  الجتماعي  ال�صمان  �صناديق 

بالحكومة  للعاملين  تقدم  التي  للمزايا  بالن�صبة  اأحيانا  الحال  هو 

مع  الفئة  هذه  �صمن  التقاعدية  اللتزامات  ُتدرج  وال�صابقين(،  الحاليين 

ا�صتبعاد التزامات ال�صمان الجتماعي.

مانات  ص ب� ولة  م الم�ص المطالبات  تغطية  مخ�ص�صات   

موحدة

المرجع:

ق�صايا  ع�صر:  ال�صابع  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  ام  نظ

القرو�ص في  الثالث: معاملة �صمانات  الجزء  واأخرى خا�صة  جامعة 

ام الح�صابات القومية نظ

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Spe-
cial Issues, Part 3, The treatment of loan guaran-
tees in the SNA.

ُتقدم  ل  التي  ال�سمانات  باأنها  الموحدة  ال�سمانات  ف 
َّ

ُتعر  68-5

ُتقدم  بل  الئتمان(،  مخاطر  مبادلت  )مثل  مالية  م�ستقة  طريق  عن 

اأنواع  ال�صمانات  هذه  ي  ط وتغ ال�سداد.  عن  التخلف  احتمال  تاأكد  متى 

ومن  الحالت.  من  كبير  لعدد  بالن�صبة  الئتمان  مخاطر  من  مت�صابهة 

اأمثلة ذلك، �صمانات ائتمان الت�صدير التي ت�صدرها الحكومات، اأو قرو�ص 

اأي قر�ص بدقة،  الب. وعادة يتعذر  تقدير مخاطر التخلف عن �صداد  الط

الف�صل 5 ♦ تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية
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التي  القرو�ص  لعدد  به  موثوق  تقدير  اإلى  التو�صل  الممكن  من  لكن 

�صيتوقف �صدادها من بين عدد كبير من القرو�ص. وهكذا، يمكن للجهة 

مقابل  تتقا�صاها  التي  المنا�صبة  الر�صوم  مقدار  تحدد  ن  اأ ال�صامنة 

ي  ط التاأمين عندما تغ �صركة  بقه  ط الذي ت المبداأ  بنف�ص  ال�صمان عمال 

الر�صوم التي تتقا�صاها عن عدد كبير من الوثائق الخ�صائر الناتجة عن 

عدد قليل منها. ويمكن التمييز بين ال�صمانات الموحدة ونوعين اآخرين 

من ال�صمانات، هما:

الوارد  التعريف  )ح�صب  مالية  م�صتقات  تعتبر  التي  ال�صمانات  )اأ( 

تعريف  مع  تتفق  التي  فال�صمانات   :)80-5 الفقرة  في 

معينة  اأنواع  من  المقر�ص  منها  كل  يحمي  المالية  الم�صتقات 

من المخاطر النا�صئة عن العالقة الئتمانية، وذلك مقابل دفع 

ر�صم معين للجهة ال�صامنة عن مدة محددة. وال�صمانات التي 

ها هذا النوع هي ال�صمانات التي تتيح فيها الخبرة في  ي�صمل

اأ�صا�صية  قانونية  اتفاقات  ا�صتخدام  ال�صامنة  للجهة  ال�صوق 

توقف  لحتمال  معقول  تقدير  اإلى  التو�صل  اأو  ية  ط نم

المالية.  للم�صتقة  �صروط منا�صبة  ال�صداد وو�صع  المقتر�ص عن 

المالية  الم�صتقات  �صمن  الئتمان  مخاطر  مبادلت  وُتدرج 

باعتبارها خيارات.

هر ال�سمانات التي ُتمنح  ظ ال�سمانات التي ُتمنح مرة واحدة: ت )ب( 

الورقة  اأو  الم�سمون  القر�ص  �سروط  تكون  عندما  واحدة  مرة 

المالية الم�سمونة خا�سة لدرجة يتعذر معها ح�ساب درجة 

درجة  باأي  المالية  بالورقة  اأو  بالقر�ص  طة  المرتب المخاطر 

الأ�صول  �صمن  ال�صمانات  هذه  ُتدرج  ول  الدقة.  درجات  من 

الذي  الحدث  وقوع  عند  اأي  ها،  تفعيل يتم  اأن  اإلى  القت�صادية 

يجعل الجهة ال�صامنة م�صوؤولة عن الخ�صم. وتعد هذه ال�صمانات 

الفقرة 12-5(.  )راجع  ها  تفعيل يتم  اأن  اإلى  اأ�صول م�صروطة 

)راجع الفقرات من 8-42 اإلى 8-45 حول التدفقات المرتبطة 

تمنحها  التي  ال�صمانات  ن  اأ غير  ال�صمانات.(  هذه  بتفعيل 

يكون  والتي  ماليا  ع�صرا  تواجه  ل�صركات  واحدة  مرة  الحكومات 

تم  قد  اأنه  باعتبار  ُتعامل  بها كبيرا جدا  البة  ط الم احتمال 

ها )راجع الفقرة 34-13(. ها منذ اإن�صائ تفعيل

و- الح�صابات االأخرى م�صتحقة القب�ص/الدفع

 ) )اأ القب�ص/الدفع:  م�ستحقة  الأخرى  الح�سابات  ت�سمل   69-5

الئتمانات وال�سلف التجارية، )ب( وح�سابات اأخرى.

ف التجارية  ل االئتمانات وال�ص

الممنوح  الئتمان   ) )اأ التجارية:  وال�سلف  الئتمانات  ت�سمل   70-5

)ب( وال�سلف لالأعمال 
7
هم، مبا�سرة من موردي ال�سلع والخدمات لعمالئ

  ُيطلق على الئتمان التجاري اأحيانا ائتمان املوردين.
7

قيد الإنجاز )اأو التي لم ُتنجز بعد( والدفعات المقدمة التي ي�سددها العمالء 

م بعد. للح�سول على �سلع وخدمات لم ُتقدَّ

وتن�صاأ الئتمانات وال�صلف التجارية عندما ل يتم دفع مقابل   71-5

غير  ب�صورة  المقي�صة  المالية  الو�صاطة  )عدا خدمات  الخدمات  اأو  ال�صلع 

الذي تتغير  الوقت   في نف�ص 
8
�صلفا( المدفوعة  التاأمين  مبا�صرة وخدمات 

تغير  قبل  مبلغ  دفع  تم  واإذا  الخدمة.  فيه  ُتقدم  اأو  ال�صلعة  ملكية  فيه 

الدفعات  ُتدرج  المثال،  �صبيل  فعلى  �صلفة.  المبلغ  هذا  يعد  الملكية، 

المبدئية اأو المقدمة )اإذا تغيرت ملكية الأموال( �صمن ال�صلف التجارية. 

ائتمانات  القيمة  عالية  الراأ�صمالية  ال�صلع  ملكية  تغير  عن  ين�صاأ  ول 

و�صلف تجارية اإل اإذا اختلف توقيت تغير الملكية عن توقيت دفعات 

تتغير  لم  واإذا  و28-10(.   44-3 الفقرتين  )راجع  المرحلية  ال�صداد 

الوقت  نف�ص  في  المقاي�صة  ترتيبات  بموجب  الخدمات  اأو  ال�صلع  ملكية 

�صمن  قيد  ي�صجل  المقابلة،  الخدمات  اأو  ال�صلع  ملكية  فيه  تتغير  الذي 

الئتمانات وال�صلف التجارية.

تمويل  قرو�ص  التجارية  وال�صلف  الئتمانات  تت�صمن  ول   72-5

التجارة التي تمنحها وحدة موؤ�ص�صية اأخرى غير مورد ال�صلعة اأو الخدمة، 

الم�صحوبة على  التجارية  الكمبيالت  اأما   
9
القرو�ص. ُتدرج �صمن  لأنها 

موؤ�ص�صة  لدى  لحقا  الُم�صدِّر  يخ�صمها  والتي  لُم�صدِّر،  ومقدمة  م�صتورد 

مالية، فقد يعتبرها الم�صتورد ائتمانا ممنوحا مبا�صرة من الُم�صدِّر، لكن 

وفي  الم�صتورد.  على  ثالث  طرف  من  البة  مط ت�صبح  خ�صمها  بمجرد 

اأداة قابلة  ها  للُم�صدِّر ذات �صمات تجعل اأداة  التي يتم تقديم  الحالت 

للتداول، ينبغي تبويبها �صمن الأوراق المالية. وقد يبيع المورد اأي�صا 

البات تجارية اأخرى غير الكمبيالت التجارية لإحدى �صركات �صراء  مط

الئتمان  من  البة  ط الم تبويب  يعدل  الحالة  هذه  وفي  التجارية،  الديون 

التجاري اإلى الح�صابات م�صتحقة القب�ص/الدفع.

 - القب�ص/الدفع  م�صتحقة  االأخرى  الح�صابات 

الح�صابات االأخرى

تت�صمن فئة الح�صابات الأخرى تحت بند الح�صابات الأخرى   73-5

م�صتحقة القب�ص/الدفع الح�صابات م�صتحقة القب�ص/الدفع عدا الح�صابات 

المدرجة �صمن الئتمانات وال�صلف التجارية اأو الأدوات الأخرى. وت�صمل 

ور�صوم  المالية،  الأوراق  وبيع  و�صراء  ال�صريبية،  الخ�صوم  الفئة  هذه 

  خدمات الو�صاطة املالية املقي�صة ب�صورة غري مبا�رشة التي ا�صتحقت ومل تدفع 
8

ال�صداد  وُيدرج  الفقرة 41-7(.  )راجع  كالفائدة  املعنية،  الدين  اأداة  ُتدرج مع  بعد 

املبكر لأق�صاط التاأمني �صمن احتياطيات التاأمني الفنية )راجع الفقرة 64-5(.

اخلارجي:  الدين  اإح�ساءات  يف  كمفهوم  بالتجارة  املت�صل  الئتمان  يعرف   
9

الإ�صافية  املحا�صبية  املبادئ  ال�صاد�ص،  الف�صل  وم�ستخدميها،  ملعديها  مر�سد 

التجارية،  والكمبيالت  التجاري  الئتمان  وي�صمل  اخلارجي.  بالدين  اخلا�صة 

والئتمان املمنوح من الغري لتمويل التجارة. وينبغي اإعداده كبند تكميلي اإذا كان 

يت�صم بالأهمية.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي



93

والرواتب،  والأجور  الذهب،  قرو�ص  على  والر�صوم  المالية،  الأوراق  اإقرا�ص 

ُتدفع  ولم  ا�صتحقت  التي  الجتماعية  والم�صاهمات  الأرباح،  وتوزيعات 

البنود.  هذه  ح�صاب  تحت  مقدما  المدفوعة  المبالغ  اأي�صا  وت�صمل  بعد. 

وينبغي قيد الفائدة الم�صتحقة مع الأ�صل اأو الخ�صم المالي الذي ت�صتحق 

عليه، ولي�ص �صمن الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ص/الدفع. غير  اأنه 

بالن�صبة لر�صوم اإقرا�ص الأوراق المالية والر�صوم على قرو�ص الذهب، التي 

 67-11 الفقرتين  )راجع  العرف  جرى  كما  فائدة  باعتبارها  ُتعامل 

و11-68(، ُتدرج القيود المقابلة �صمن بند الح�صابات الأخرى م�صتحقة 

القب�ص/الدفع، ول ُتدرج مع الأداة التي تتعلق بها. 

وم المالية الأخرى ول والخ�ص 4- الأ�ص

اأ- الذهب النقدي

)اأو  النقدية  ات  ط ال�سل تمتلكه  الذي  الذهب  هو  النقدي  الذهب   74-5

ات النقدية( وتحتفظ به  ط طرة الفعلية لل�سل اأطراف اأخرى خا�سعة لل�سي

كاأ�سول احتياطية. ويتكون الذهب من �صبائك الذهب وح�صابات الذهب 

البة بت�صليم  ط ي حق الم ط غير المخ�ص�صة لدى غير المقيمين التي تع

اأو �سبائك  اأو قوالب،  الذهب �سكل نقود معدنية،  وتتخذ �سبائك  الذهب. 

ذلك  في  بما  الأقل،  على  الألف  في  جزءا   995 ها  نقائ ن�سبة  ت�سل 

الذهب المحتفظ به في ح�سابات الذهب المخ�س�سة. 

اأو  الحتياطية  الأ�صول  �صمن  النقدي  الذهب  كل  وُيدرج   75-5

عن  التفا�صيل  من  مزيد  وهناك  الدولية.  المالية  المنظمات  به  تحتفظ 

الف�صل  من  )و(  الق�صم  يتناولها  الحتياطية  والأ�صول  النقدية  ات  ط ال�صل

ال�صاد�ص بعنوان الفئات الوظيفية. وتعد �صبائك الذهب المدرجة �صمن 

الذهب النقدي اأ�صال ماليا لي�ص له خ�صم مقابل. ول تعد �صبائك الذهب 

بند  تحت  وُتدرج  ماليا  اأ�صال  احتياطية  كاأ�صول  بها  المحتفظ  غير 

من  الفقرات  راجع  والخدمات،  ال�صلع  ح�صاب  �صمن  النقدي  غير  الذهب 

اإلى 50-54. وفي بع�ص الحالت، يمكن لأحد البنوك المركزية   50-10

يحدث  )كما  الحتياطيات  �صمن  ها  اإدراج دون  ذهب  �صبائك  امتالك 

اأحيانا عندما يعمل كجهة احتكارية لإعادة بيع الذهب الم�صتخرَج(. 

ح�صابات الذهب

ح�صابات الذهب المخ�ص�صة

عة معينة من  تتيح ح�سابات الذهب المخ�س�سة امتالك قط  76-5

هذه  وتوفر  للحفظ.  يودعه  الذي  للكيان  الذهب  ملكية  ظل  وت الذهب. 

الح�صابات عادة �صبائك ذهب وعمالت ذهبية في المرتبة ال�صتثمارية 

الحتفاظ  وي�صكل  لب.  الط ح�صب  والبيع  والتخزين  ال�صراء  لأغرا�ص 

بح�صابات من هذا النوع ملكية كاملة وخال�صة للذهب. وعند الحتفاظ 

تبوب �صمن  فاإنها  احتياطية،  كاأ�صول  المخ�ص�صة  الذهب  بح�صابات 

الذهب النقدي. اأما اإذا لم يتم الحتفاظ بها كاأ�صول احتياطية، فاإنها 

تعاَمل باعتبار اأنها تمثل ملكية �صلعة.

ح�سابات الذهب غير المخ�س�سة

البة  في المقابل، تمثل ح�سابات الذهب غير المخ�س�سة مط  77-5

وبالن�صبة لهذه  على الجهة المحتفظ لديها بالح�سابات بت�سليم الذهب. 

الح�صابات، تمتلك الجهة المحتفظ لديها بالح�صابات قاعدة احتياطية من 

البات لأ�صحاب الح�صابات مقومة  الذهب المادي )المخ�ص�ص( وت�صدر مط

كاأ�صول  المخ�ص�صة  غير  الذهب  بح�صابات  الحتفاظ  وعند  بالذهب. 

الودائع  �صمن  ويبوب  النقدي.  الذهب  �صمن  تبوب  فاإنها  احتياطية، 

بها  يُحَتفظ  ل  التي  المخ�ص�صة  غير  الذهب  ح�صابات  اأ�صول  من  كل 

المخ�ص�صة.  غير  الذهب  ح�صابات  خ�صوم  وكافة  احتياطية،  كاأ�صول 

بالذهب  المربوطة  والح�صابات  الذهب  ح�صابات  بين  التمييز  ويمكن 

البة  ط الم لأ�صحابها  يحق  ل  التي  الذهب(  اأ�صعار  بموؤ�صر  )المربوطة 

النقدي  الذهب  من  ت�صكل جزءا  ل  بالذهب  المربوطة  فالح�صابات  بذهب؛ 

وتبوب ح�صب طبيعتها كاأداة مالية �صمن الودائع عادة.

العالقة مع الذهب غير النقدي

الذهب  اأ�صال ماليا، يعد  الذي يعد  النقدي  الذهب  على عك�ص   78-5

 54-10 اإلى   50-10 من  الفقرات  وتتناول  �صلعة.  النقدي  غير  المادي 

الذهب غير النقدي في ح�صاب ال�صلع والخدمات.( وبالمثل، تعد المعادن 

النقدي  الذهب  ويعاَمل  مالية.  اأ�صول  ولي�صت  �صلعا  الأخرى  النفي�صة 

وكمخزن  الدولي  الدفع  و�صائل  من  كو�صيلة  لدوره  نظرا  مختلفة  ب�صورة 

هر التغيرات في التبويب  ظ للقيمة ي�صتخدم في الأ�صول الحتياطية. وت

بين الذهب النقدي وغير النقدي في ح�صاب التغيرات الأخرى في الأ�صول 

والخ�صوم، وذلك ح�صبما تتناوله الفقرات من 9-18 اإلى 20-9.

ب- الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين

للموظفين  الممنوحة  الكتتاب  المالية وخيارات  الم�صتقات   79-5

التنفيذ ونف�ص  �صعر  ال�صمات، مثل  نف�ص  لها  اأ�صول وخ�صوم مالية  هي 

الغر�ص  فاإن  المخاطر،  يحول  ما  كليه اأن  رغم  لكن  المخاطر.  عنا�صر 

من خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين اأن تكون اأي�صا �صكل من 

اأ�صكال التعوي�ص.

الم�صتقات المالية

طة باأداة مالية  عقد الم�ستقات المالية هو اأداة مالية مرتب  80-5

تداول  خاللها  من  ويمكن  اأخرى،  محددة  اأ�سا�سية  �سلعة  اأو  موؤ�سر  اأو 

الف�صل 5 ♦ تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية
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اأ�سعار  ومخاطر  الفائدة،  اأ�سعار  )كمخاطر  محددة  مالية  مخاطر 

هم وال�سلع الأ�سا�سية، ومخاطر الئتمان،  ال�سرف، ومخاطر اأ�سعار الأ�س

في  والمراكز  المعامالت  وتعاَمل  المالية.  الأ�سواق  في  ذلك(  �سابه  وما 

الم�صتقات المالية كبند منف�صل عن قيم اأي بنود اأ�صا�صية ترتبط بها.

نة في عقد الم�صتقات المالية  ويمكن تداول المخاطر المت�صمَّ  81-5

باإن�صاء  اأو  الخيار،  ذاته، كما في حالة عقود  العقد  بالمتاجرة في  اإما 

المخاطر  تعوي�صي،  ب�صكل  تعادل،  مخاطر  خ�صائ�ص  له  جديد  عقد 

لق  يط التي  الأخيرة،  الحالة  وتحدث  القائم.  العقد  عليها  وي  ينط التي 

عليها ا�صم قابلية الموازنة )Offsetability(، في اأ�صواق المعامالت 

الأحوال،  معظم  في  الممكن،  من  اأنه  الموازنة  قابلية  وتعني  الآجلة. 

اإزالة المخاطر المقترنة باإحدى الم�صتقات المالية باإن�صاء عقد جديد ولكنه 

“مقابل” يت�صم بخ�صائ�ص توازن مخاطر الم�صتقة الأولى. ويكون �صراء 
الم�صتقة الجديدة هو المكافئ الوظيفي لبيع الم�صتقة الأولى، لأن النتيجة 

هي اإزالة المخاطر المالية الأ�صا�صية. ولذلك، تعتبر القدرة على تعوي�ص 

هار  اإظ اإمكانية التداول في  المخاطر الأ�صا�صية في ال�صوق هي مكافئ 

تمثل  القائم  الم�صتقات  عقد  لوبة ل�صتبدال  ط الم فالم�صروفات  القيمة. 

قيمة هذا العقد، ول يُ�صترط اإجراء ت�صوية فعلية. 

بدفع  الم�صتقات  عقود  ت�صوية  تتم  الحالت،  من  كثير  وفي   82-5

ن  اأ وبمجرد  الأ�صا�صية.  البنود  ت�صليم  من  بدل  نقدا،  ال�صافية  المبالغ 

اأي مبلغ غير  تبويب  الت�صوية، يعدل  تاريخ  اإلى  المالية  الم�صتقة  ت�صل 

تكون  حيث  القب�ص/الدفع  م�صتحقة  الح�صابات  �صمن  لي�صبح  م�صدد 

البة اإلى دين. ط قيمته ثابتة وتتحول بالتالي طبيعة الم

عداد  في  المالية  الترتيبات  من  التالية  الأنواع  تدخل  ول   83-5

الم�صتقات المالية:

م�صتقات  والخدمات  لل�صلع  الثابت  ال�صعر  ذات  العقود  تعتبر  ل     ) )اأ

مخاطر  تداول  يمكن  بحيث  يا  ط نم العقد  يكن  لم  ما  مالية 

الأ�صواق  في  منف�صلة  ب�صفة  عليها  وي  ينط التي  ال�صوق 

المالية. فعلى �صبيل المثال، ل يبوب عقد خيار �صراء طائرة 

عقد  كان  واإذا  المالية؛  الم�صتقات  �صمن  الم�صنعة  ال�صركة  من 

تقيد  بالفعل،  تحويله  ويجري  للتحويل،  قابال  ال�صراء  خيار 

المعاملة تحت بند العقود وعقود الإيجار والتراخي�ص، ح�صبما 

يرد في الفقرتين 13-11 و12-13.

فالتاأمين  مالية.  م�صتقات  الموحدة  وال�صمانات  التاأمين  يعد  ل  )ب( 

وي على تح�صيل اأموال من حملة وثائق التاأمين للوفاء  ينط

وثائق  في  محددة  اأحداث  وقوع  نتيجة  م�صتقبلية  البات  ط بم

الموحدة  وال�صمانات  التاأمين  ا�صتخدام  هذا  ويعني  التاأمين. 

من  اأ�صا�صية  ب�صفة  يتم  ما  وهو  الأحداث،  مخاطر  اإدارة  في 

خالل تجميع المخاطر ولي�ص المتاجرة فيها. غير اأن بع�ص 

ال�صمانات الأخرى غير ال�صمانات الموحدة تتفق مع تعريف 

الم�صتقات المالية )ح�صبما يرد في الفقرة 68-5(.

)ج(   الأ�صول والخ�صوم الم�صروطة، كال�صمانات التي ُتمنح مرة واحدة 

ابات العتماد، ل تعتبر اأ�صول مالية )ح�صبما ورد في  ط وخ

الفقرات من 5-10 اإلى 13-5.(

نة لي�صت م�صتقات مالية: تن�ساأ  الأدوات ذات الم�صتقات المت�صمَّ )د( 

نة عند ت�سمين �سمة من �سمات الم�ستقات  الم�ستقة المت�سمَّ

تلك  ية بحيث ت�سبح جزءا ل يتجزاأ من  ط اأداة مالية نم في 

القر�ص،  اأو  المالية  كالورقة  الأولية،  الأداة  كانت  واإذا  الأداة. 

وتبويبها  الأداة  تقييم  يتم  نة،  مت�صمَّ م�صتقة  على  تحتوي 

اأو  المالية  الورقة  اأن قيمة  الأولية - رغم  ها  ح�صب خ�صائ�ص

والقرو�ص  المالية  الأوراق  قيم  عن  مختلفة  تكون  قد  القر�ص 

 ومن اأمثلة ذلك ال�صندات 
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نة. الم�صابهة ب�صبب الم�صتقة المت�صمَّ

خيارات  مع  المالية  والأوراق  هم،  اأ�ص اإلى  للتحويل  القابلة 

اأُ�صِدرت  التي  العمالت  عن  تختلف  بعمالت  الأ�صل  ل�صداد 

ال�صراء التي يمكن  هادات خيار  اأن �ص بها تلك الأوراق. غير 

منف�صلة  مالية  م�صتقات  باعتبارها  تعاَمل  ها  بذات تداولها 

ها في الأ�صواق المالية. ها وبيع حيث يمكن ف�صل

)هـ(  التاأخر الزمني الذي ين�صاأ في �صياق العمل العادي والذي قد يترتب 

عليه التعر�ص لمخاطر تغيرات الأ�صعار ل ين�صاأ عنه م�صتقات 

العادية للمعامالت  الت�صوية  الزمني فترات  التاأخر  مالية. وي�صمل 

الفورية في الأ�صواق المالية.

المالية، وهما:  الم�صتقات  5-84 وهناك نوعان رئي�صيان من 

عقود الخيار والعقود من النوع الآجل. 

عقود الخيار

في عقد الخيار، يح�سل الم�ستري من البائع على حق �سراء   85-5

اأو بيع )ح�سبما اإذا كان عقد الخيار لل�سراء اأو للبيع( بند اأ�سا�سي محدد 

ب�سعر تنفيذ معين في تاريخ محدد اأو قبل تاريخ محدد. ويدفع م�صتري 

عقد الخيار عالوة لمحرر عقد الخيار. وفي مقابل ذلك، يح�صل الم�صتري 

على حق �صراء )خيار ال�صراء( اأو بيع )خيار البيع( بند اأ�صا�صي محدد 

تاريخ  في  التنفيذ(  )�صعر  عليه  متفق  تعاقدي  ب�صعر  مالي(  اأو  )عيني 

محدد اأو قبل تاريخ محدد، دون اأن يترتب عليه التزام بهذا ال�صراء اأو البيع. 

ها بدور الطرف المقابل في  )في �صوق الم�صتقات، قد تقوم ال�صوق نف�ص

كل عقد.(

الآجل  النوع  الخيار والعقود من  التمييز بين عقود  ويمكن   86-5

فيما يلي:

النوع  للعقد من  دفعة مقدمة  توجد عادة  ل  العقد،  اإبرام  عند  )اأ( 

عالوة  ُتدفع  بينما  ب�صفر،  الم�صتقات  عقد  قيمة  وتبداأ  الآجل 

عادة مقابل عقود الخيار التي ت�صدر بقيمة غير �صفرية؛ 

طوال مدة العقد من النوع الآجل، يمكن لأي من طرفي العقد اأن  )ب( 

يكون دائنا اأو مدينا، وقد يتغير و�صعه، بينما يكون الم�صتري 

في عقد الخيار هو الدائن دائما والمحرر هو المدين دائما؛ 

في  م�صروط  غير  ال�صترداد  يكون  ال�صتحقاق،  تاريخ  وفي  )ج( 

العقد من النوع الآجل، بينما يحدده م�صتري عقد الخيار. 

 اإذا قام مالك الأداة الأولية يف وقت لحق باإن�صاء عقد م�صتقات مالية جديد 
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اجلديد  العقد  هذا  اإن�صاء  يقيد  املت�صمنة،  امل�صتقة  خماطر  ملوازنة  مقابل  ولكنه 

كمعاملة منف�صلة ول يوؤثر على قيد املعامالت واملراكز يف الأداة الأولية. 
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هادات خيار ال�صراء �صكال من اأ�صكال عقود خيار  وتعد �ص  87-5

هة  ج من  ي�صتري  اأن  في  الحق  المالك  ي  ط تع التي  المالية  الم�صتقات 

هم  هادة خيار ال�صراء مقدارا محددا من اأ�صل اأ�صا�صي، كالأ�ص اإ�صدار �ص

وال�صندات مثال، ب�صعر تعاقدي متفق عليه لمدة زمنية محددة اأو في تاريخ 

هادات  محدد دون اأن يترتب على هذا المالك التزام بال�صراء. ورغم اأن �ص

العوامل  اأحد  فاإن  الأخرى،  المتداولة  الخيار  عقود  ت�صبه  ال�صراء  خيار 

جديدة،  مالية  اأوراق  عنه  ين�صاأ  اأن  يمكن  تنفيذها  اأن  هو  لها  المميزة 

الحاليين،  هم  الأ�ص اأو  ال�صندات  حملة  راأ�صمال  تخفيف  اإلى  يوؤدي  مما 

بينما تمنح عقود الخيار المتداولة عادة حقوقا على الأ�صول المتاحة 

بالفعل. 

العقود من النوع الآجل

غير  عقود  هي  الآجلة(  )العقود  الآجل  النوع  من  العقود   88-5

بند  من  محددة  كمية  تبادل  على  طرفان  بموجبها  يتفق  م�سروطة 

اأ�سا�سي )عيني اأو مالي( ب�سعر تعاقدي متفق عليه )�سعر التنفيذ( في 

)عدا  والمبادلت  الم�صتقبلية  العقود  العقود  هذه  وت�صمل  محدد.  تاريخ 

لح  ط التي تتناولها الفقرة 5-91(. ويُ�صتخدم العقد من النوع الآجل كم�ص

في  اأ�صيق  اق  نط على  غالبا  ي�صتخدم  الآجل«  »العقد  لح  ط م�ص لأن 

الأ�صواق المالية )حيث ي�صتبعد المبادلت غالبا(.

يجري  الآجل  النوع  من  عقود  هي  الم�صتقبلية  والعقود   89-5

هذه  تداول  تي�صير  على  ال�صوق  وتعمل  المنظمة.  الأ�صواق  في  تداولها 

الطرف  بدور  والقيام  للعقد،  ية  ط النم ال�صروط  تحديد  طريق  عن  العقود 

المقابل في جميع المعامالت، وطلب اإيداع هام�ص �صمان ودفعه للحد 

من المخاطر. ومن الأنواع ال�صائعة للعقود من النوع الآجل عقود الفائدة 

الآجلة وعقود ال�صرف الأجنبي الآجلة.

ذات  مخاطر  تبادل  يتم  الآجل،  النوع  من  عقد  اإبرام  وعند   90-5

عادة.  �صفرا  الإبرام  عند  العقد  قيمة  تكون  لذا  مت�صاوية،  �صوقية  قيمة 

يمكن  اأنه  ال�صوقية رغم  القيمة  تتغير  الأ�صا�صي،  البند  �صعر  تغير  ومع 

ها لل�صفر بعمل ت�صوية دورية طوال مدة العقد الآجل. وقد ُيعدل  اإعادت

تبويب العقود الآجلة من مركز الأ�صول اإلى مركز الخ�صوم والعك�ص.  

ق�صايا اأخرى ترتبط بالم�صتقات المالية 

عقود المبادلت

وي عقد المبادلة على تبادل الطرفين، وفق �سروط معدة  ينط  91-5

اإلى الأ�سعار المرجعية للبنود الأ�سا�سية.  �سلفا، تدفقات نقدية ت�ستند 

الآجل  النوع  من  العقود  �صمن  تبوب  التي  المبادلة  عقود  وت�صمل 

العمالت  بين  المبادلت  )اأو   )currency swaps( العملة  مبادلت 

ومبادلت  الفائدة،  اأ�صعار  ومبادلت   ،))cross-currency swaps(

اأن تن�صاأ  المبادلة، يمكن  العمالت. وبموجب عقد  الفائدة بين  اأ�صعار 

الحال في عقد مبادلة  اأوقات مختلفة، مثلما هو  التزامات كل طرف في 

الطرفين  لأحد  �صنوية  ربع  المدفوعات  فيه  تكون  الذي  الفائدة  اأ�صعار 

التي  ال�صنوية  ربع  المبالغ  فاإن  الحالة،  هذه  وفي  الآخر.  طرف  لل و�صنوية 

ها اأحد الطرفين قبل المبلغ ال�صنوي الذي يدفعه الطرف الآخر تقيد  يدفع

كمعامالت في عقد الم�صتقات المالية. ومن اأنواع الترتيبات الأخرى التي 

ت�صمى مبادلت اأي�صا دون اأن تتفق مع التعريف الوارد اآنفا: مبادلت 

معاملة  كيفية  على  لالطالع  و58-7   55-5 الفقرتين  )راجع  الذهب 

هذه المبادلت(؛ وترتيبات المبادلة بين البنوك المركزية )راجع الفقرات 

الفقرة  )راجع  الئتمان  مخاطر  ومبادلت  6-104(؛  اإلى   102-6 من 

.)93-5

بالعملة  المالية  الم�صتقات  مبادلة  عقود  حالة  وفي   92-5

المعامالت  بين  التمييز  ال�صروري  من  العملة،  كمبادلت  الأجنبية، 

الأ�صا�صية. فعند  العمالت  المالية والمعامالت في  الم�صتقات  في عقود 

تحت  )تبوب  الأ�صا�صية  المالية  الأدوات  الطرفان  يتبادل  العقد،  اإبرام 

بند ال�صتثمارات الأخرى عادة(. وفي وقت الت�صوية يقيد الفرق بين قيم 

ال�صرف  ب�صعر  الح�صاب  بوحدة  تقا�ص  ح�صبما   - المتبادلة  العمالت 

ال�صائد - كمعاملة في م�صتقة مالية، مع قيد القيم المتبادلة �صمن البند 

الآخر المعني )ال�صتثمارات الأخرى عادة(. 

الم�ستقات الئتمانية

الم�ستقات الئتمانية هي م�ستقات مالية الغر�ص الأ�سا�سي   93-5

منها تداول مخاطر الئتمان. وت�صمم هذه الم�صتقات بغر�ص المتاجرة 

ق  بالأورا المرتبطة  وال�صتحقاقات  القرو�ص  �صداد  عدم  مخاطر  في 

في  ها  و�صف الوارد  المالية  الم�صتقات  ترتبط  المقابل،  وفي  المالية. 

في  بالتغيرات  تتعلق  التي  ال�صوق  بمخاطر  اأ�صا�صا  ال�صابقة  الفقرات 

الأ�صعار ال�صوقية لالأوراق المالية وال�صلع الأ�صا�صية، والتغيرات في اأ�صعار 

الفائدة واأ�صعار ال�صرف. وتاأخذ الم�صتقات الئتمانية �صكل العقود من 

الخيار  عقود  نوع  من  والعقود  الكلي(  العائد  )مبادلت  الآجل  النوع 

)مبادلت مخاطر الئتمان(. وبموجب مبادلة مخاطر الئتمان، ُتدفع 

الأداة  الح�صول على دفعة نقدية في حالة تخلف مدين  اأق�صاط مقابل 

الأ�صا�صية عن ال�صداد. وُت�صاغ عقود الم�صتقات الئتمانية، �صاأنها في 

قانونية  اتفاقات  الأخرى، بموجب  المالية  الم�صتقات  �صائر  �صاأن  ذلك 

�صمان  تقديم  على  وي  وتنط الأحيان  معظم  في  ية  ط نم اأ�صا�صية 

واإجراءات حماية، وهو ما يوفر و�صيلة لتقييم ال�صوق. 

هوام�ص ال�سمان

بغر�ص  ودائع  اأو  نقدية  مدفوعات  هي  ال�سمان  هوام�ص   94-5

تقديم  �صرط  ويعك�ص  المحتملة.  اأو  الفعلية  اللتزامات  ي  ط تغ ال�سمان 

وهو  المقابل،  الطرف  مخاطر  ب�صاأن  الأ�صواق  قلق  ال�صمان  هوام�ص 
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العقود  �صيما  ل  المالية،  الم�صتقات  اأ�صواق  في  ثابتة  قاعدة  ي�صكل 

تبويب  ويتوقف  البور�صة.  في  المتداولة  الخيارات  وعقود  الم�صتقبلية 

هوام�ص ال�صمان على ما اإذا كانت قابلة للرد اأم غير قابلة للرد:

اأو  نقدية  �صمانات  من  للرد  القابلة  ال�صمان  هوام�ص  تتكون    ) )اأ

مخاطر  من  مقابل  طرف  لحماية  مودعة  اأخرى  �صمانات 

للوحدة  مملوكا  ال�صمان  هام�ص  ويظل  ال�صداد.  عن  التخلف 

وام�ص ال�صمان القابلة للرد  التي اأودعته. والمدفوعات النقدية له

�صمن  المدين  خ�صوم  اإدراج  تم  )اإذا  الودائع  �صمن  تبوب 

النقود بمعناها الوا�صع( اأو �صمن الح�صابات الأخرى م�صتحقة 

في  للرد  القابل  ال�صمان  هام�ص  تقديم  وعند  الدفع.  القب�ص/ 

معاملة  تقيد  ل  المالية(،  )كالأوراق  نقدي  غير  اأ�صل  �صكل 

لعدم حدوث تغير في الملكية القت�صادية.

)ب( توؤدي مدفوعات هوام�ص ال�صمان غير القابلة للرد اإلى تخفي�ص 

وفي  م�صتقة.  مالية  اأداة  خالل  من  ين�صاأ  الذي  المالي  الخ�صم 

غير  �صمان  هوام�ص  دفع  يوميا  يتم  المنظمة،  البور�صات 

القيمة(  �صمان  هوام�ص  با�صم  اأحيانا  ف 
َّ
)ُتعر للرد  قابلة 

للوفاء باللتزامات التي ُت�صجل نتيجة لتقييم الم�صتقات يوميا 

يدفع هام�ص �صمان غير  الذي  فالكيان  ال�صوق.  �صعر  ح�صب 

له  يكون  ول  ال�صمان  لهام�ص  مالكا  ي�صبح  ل  للرد  قابل 

وتبوب  بمزاياها.  التمتع  اأو  الملكية  مخاطر  تحمل  في  الحق 

مدفوعات هوام�ص ال�صمان غير القابلة للرد �صمن المعامالت 

في الم�صتقات المالية.

اأعم  المتعلقة بتبويب هوام�ص ال�صمان ب�صورة  المبادئ  بق هذه  ط وت

الأ�صول  في  بالمراكز  تتعلق  التي  الوقاية  هام�ص  اإيداع  طلبات  على 

المالية الأخرى.

تفا�سيل تكميلية

للم�صتقات  التكميلية  التق�صيمات  من  مزيد  اإجراء  يمكن   95-5

المالية ح�صب النوع كالتالي:

عقود الخيار؛  )اأ( 

والعقود من النوع الآجل. )ب( 

الفقرتين 5-85 و5-88، على  الم�صتقات  في  ف هذه الأنواع من 
َّ
ُتعر

اأي�صا  المالية  التكميلية للم�صتقات  التق�صيمات  التوالي. واإجراء مزيد من 

ح�صب فئات مخاطر ال�صوق، على النحو التالي:

النقد الأجنبي؛   ) )اأ

�صعر الفائدة على عملة واحدة؛ )ب( 

هم؛ الأ�ص )ج( 

ال�صلع؛ )د( 

الئتمان؛ )هـ( 

اأخرى. )و( 

غير اأنه من الناحية العملية يمكن اأن ت�صتمل فرادى الم�صتقات على اأكثر 

من فئة من فئات المخاطر. وفي هذه الحالة، ينبغي الإبالغ عن الم�صتقات 

منف�صلة،  ب�صورة  المخاطر  من  ب�صيطة  مجموعات  على  ت�صتمل  التي 

ل تحديد  ه ها الفردية. اأما الم�صتقات التي ل ي�ص وذلك على اأ�صا�ص مكونات

عنا�صر المخاطر التي ت�صتمل عليها، فينبغي الإبالغ عنها �صمن فئة 

مخاطر واحدة فقط. وينبغي تحديد كيفية عزو هذه المنتجات التي ت�صتمل 

على مخاطر متعددة ح�صب اأهم عنا�صر المخاطر. غير اأنه اإذا كان هناك 

�صك في �صحة تبويب الم�صتقات متعددة المخاطر، فاإن عزو المنتجات 

ح�صب عن�صر المخاطر ينبغي اأن يكون وفقا لترتيب الأ�صبقية المعتمد 

الأجنبي، و�صعر  هم، والنقد  ال�صلع، والأ�ص الدولية، وهو:  الت�صويات  لدى بنك 

الفائدة على عملة واحدة.  

موظفين خيارات االكتتاب الممنوحة لل

خيار  عقود  هي  للموظفين  الممنوحة  الكتتاب  خيارات   96-5

اأ�سكال  من  ك�سكل  ال�سركة  لموظفي  م  تقدَّ ما،  �سركة  هم  اأ�س �سراء 

التعوي�ص. وفي قليل من الحالت التي تكون فيها ال�صركة التي ت�صدر عقد 

)كاأن  الموظفين  اإقامة  اقت�صاد  يختلف عن  اقت�صاد  في  مقيمة  الخيار 

يكون رب العمل فرعا اأو �صركة تابعة لل�صركة التي تقدم عقود الخيار(. 

وت�صعر خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين بنف�ص الطريقة التي ت�صعر 

على  ل�صتمالها  مختلفة،  طبيعة  ذات  لكنها  المالية،  الم�صتقات  بها 

ترتيبات تتعلق بتاريخ منح الخيار وتاريخ ا�صتحقاق ممار�صته، كما 

ها مختلف )اأي تحفيز الموظفين على الم�صاهمة في زيادة  اأن غر�ص

الكتتاب  خيارات  تداول  اأمكن  واإذا  المخاطر(.  تداول  ولي�ص  ال�صركة  قيمة 

تبوب  فاإنها  قيود،  بدون  المالية  الأ�صواق  في  للموظفين  الممنوحة 

�صمن الم�صتقات المالية. 

وفي بع�ص الحالت، يمكن تقديم خيارات الكتتاب لموردي   97-5

في  موظفين  لي�صوا  الموردين  ن  اأ ورغم  للموؤ�ص�صة.  والخدمات  ال�صلع 

�صبيل  على  للموردين  الممنوحة  الكتتاب  خيارات  تقيد  الموؤ�ص�صة، 

تتفق  لأنها  للموظفين  الممنوحة  الكتتاب  خيارات  �صمن  التي�صير 

لخيارات  المقابل  القيد  ن  اأ والغر�ص.)رغم  بيعة  الط حيث  من  ها  مع

يرد  ح�صبما  العاملين  تعوي�صات  هو  للموظفين  الممنوحة  الكتتاب 

الممنوحة  الكتتاب  لخيارات  المقابل  القيد  فاإن   ،20-11 الفقرة  في 

للموردين هو ال�صلع والخدمات المقدمة.(

باإ�صدار  المتعلقة  للمعامالت  الفقرة 8-41 بالن�صبة  راجع   98-5

خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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جيم- المتاأخرات

يمكن اإجراء تبويب فرعي اإ�صافي لالأدوات التي تاأخر �صداد   99-5

ف المتاأخرات باأنها المبالغ التي لم ُتدفع 
َّ

المدفوعات الخا�صة بها. وُتعر

وتاأخر �سدادها. ول يبوب �صمن المتاأخرات اإل المبالغ متاأخرة ال�صداد - 

ففي حالة الأق�صاط غير الم�صددة مثال، ل ُيدرج �صمن المتاأخرات اإل الجزء 

غير الم�صدد.

كبنود  ال�صتثنائي  بالتمويل  المتعلقة  المتاأخرات  وتقيد    100  -5

وتجري  ال�صتثنائي  التمويل  )يعرف  الحالت.  جميع  في  اإي�صاحية 

مناق�صته في الملحق 1.(

5-101   ويمكن قيد المتاأخرات غير المتعلقة بالتمويل ال�صتثنائي 

الخ�صم  اأو  الأ�صل  فئة  �صمن  تكميلية  كفئة  اإجمالي  اأ�صا�ص  على 

المالي المعنية. وقد يكون لوجود بيانات منف�صلة عن المتاأخرات اأهمية 

ترتفع  اأو  مرتفعة  المتاأخرات  قيمة  ن  اأ على  اأدلة  توفر  عند  تحليلية 

الأوجه  قيا�ص  طرق   54-7 اإلى   45-7 من  الفقرات  وتتناول  ب�صرعة. 

البات المالية الأخرى. ط الأخرى لنخفا�ص قيمة القرو�ص والم

5-102  ويمكن اأن تكون المتاأخرات مقترنة )اأ( بتعديل تبويب اأداة 

قائمة عندما يكون التغير في ال�صروط ناجما عن بنود العقد الأ�صلي اأو 

البة عندما تتاأخر ت�صوية عقد الم�صتقة المالية  ط عن تغير في طبيعة الم

اأعيد  �صروط  نتيجة  جديدة  اأداة  باإن�صاء  اأو  )ب(   )82-5 الفقرة  )راجع 

الحالتين،  كلتا  الفقرة 8-58(. وفي  يرد في  )ح�صبما  ب�صاأنها  التفاو�ص 

المتاأخرات.  �صمن  ا�صتحقاقها  عند  ُتدفع  ل  التي  المبالغ  اإدراج  ينبغي 

المبالغ متاأخرة  الوفاء بكافة  اإذا تم  المتاأخرات  الخ�صم �صمن  ول يظل 

على  المتاأخرات  معاملة  و57-3   56-3 الفقرتان  وتتناول  ال�صداد. 

اأ�صا�ص ال�صتحقاق.

دال - التبويب ح�صب اأجل ال�صتحقاق

 5-103 يبوب اأجل ا�صتحقاق اأداة الدين اإما كاأجل ق�صير اأو طويل:

دفعها  ُي�ستحق  التي  الأداة  باأنها  الأجل  الأداة ق�سيرة  ف 
َّ

ُتعر    ) )اأ

الدفع  م�صتحقة  )الأداة  اأقل.  اأو  �سنة  خالل  اأو  لب  الط عند  اإما 

يع  لب ت�صير اإلى قرار يتخذه الدائن؛ اأما الأداة التي ي�صتط عند الط

المدين �صدادها في اأي وقت فقد تكون ق�صيرة اأو طويلة الأجل.(

ف الأداة طويلة الأجل باأنها الأداة التي ُي�ستحق دفعها 
َّ

)ب(   وُتعر

ا�ستحقاق  اأجل  لها  لي�ص  التي  اأو  �سنة  عن  تزيد  فترة  خالل 

�سمن  ُتدرج  التي  لب  الط عند  ُتدفع  التي  الأداة  )عدا  معلن 

الأدوات ق�سيرة الأجل(. 

العملة  وُتدرج  الدين.  �صيولة  اأبعاد  عن  معلومات  التبويب  هذا  ي  ط ويع

بين  العالقة  بيعة  لط ونظرا  الق�صير.  ال�صتحقاق  اأجل  اأدوات  �صمن 

الأطراف المعنية، جرى العرف على تبويب الإقرا�ص فيما بين ال�صركات 

الأدوات طويلة  الفقرة 6-26( �صمن  )الذي يعرف في  اأ�صكاله  بجميع 

تبويب  ويمكن  ال�صتحقاق.  اأجل  معرفة  عدم  حالة  في  وذلك  الأجل، 

ال�صمانات  ومخ�ص�صات  التقاعدية،  والم�صتحقات  التاأمين،  احتياطيات 

لم تتوفر بيانات عنها،  اإذا  اأنه  ال�صتحقاق، غير  اأجل  الموحدة ح�صب 

الأجل.  اأدوات طويلة  اعتماد قاعدة تق�صي باعتبارها جميعا  يمكن 

ن بالتاريخ الذي يمكن  وعندما تحتوي الأوراق المالية على خيار مت�صمَّ

اأجل ال�صتحقاق  اأن يعيد بيع الدين للمدين، يتحدد  اأو بعده  للدائن فيه 

تقديم  ويمكن  هذه.  نة  المت�صمَّ البيع  خيارات  العتبار  في  الأخذ  دون 

بيانات تكميلية عن الأوراق المالية طويلة الأجل التي ُت�صتحق خالل 

�صنة اأو اأقل بافترا�ص ال�صداد المبكر في تاريخ منح الخيار، وذلك اإذا كان 

المتبقية  ال�صتحقاق  اآجال  بيانات  عر�ص  عند  اأهمية  البيانات  لهذه 

)راجع الفقرة 5-105(. وقد تبوب الم�صتقات المالية اأي�صا ح�صب اأجل 

ال�صتحقاق.

5-104  وقد ي�صير اأجل ال�صتحقاق اإلى ما يلي:

اأجل ال�صتحقاق الأ�صلي )اأي الفترة من تاريخ الإ�صدار حتى   ) )اأ

الدفع النهائي المقرر تعاقديا(؛ 

)اأي الفترة من التاريخ المرجعي  اأجل ال�صتحقاق المتبقي  اأو  )ب( 

حتى الدفع النهائي المقرر تعاقديا(. 

العنا�صر  في  الأ�صلي  ال�صتحقاق  اأجل  ي�صتخدم  الدليل،  هذا  وفي 

الرابع  الجدول  المتبقي في  اأجل ال�صتحقاق  الأ�صا�صية، بينما ي�صتخدم 

المركز  بيانات  بع�ص  اإعداد  عند  با�صتخدامه  ويو�صى   9 الملحق  في 

المالي.

5-105  وتعر�ص بيانات اأجلي ال�صتحقاق الأ�صلي والمتبقي عل 

اأ�صا�ص التق�صيم التالي:

الأدوات ق�صيرة الأجل على اأ�صا�ص اأجل ال�صتحقاق الأ�صلي؛ )اأ( 

)ب(  الأدوات طويلة الأجل م�صتحقة الدفع خالل �صنة اأو اأقل؛ 

)ج(   والأدوات طويلة الأجل م�صتحقة الدفع خالل اأكثر من �صنة.

)اأ( ل�صتخال�ص الخ�صوم الم�صتحقة  ويمكن الجمع بين البند )ب( والبند 

ال�صتحقاق  اأجل  اأ�صا�ص  على  الأجل  ق�صير  الدين  اأي  �صنة،  خالل 

)ج(  والبند  )ب(  البند  بين  الجمع  يمكن  ذلك،  من  وبدل  المتبقي. 

ل�صتخال�ص الدين طويل الأجل على اأ�صا�ص اأجل ال�صتحقاق الأ�صلي. 

ويو�صي هذا الدليل بتق�صيم اأجل ال�صتحقاق المتبقي للخ�صوم القائمة 

اع والأداة )راجع  ط في �صكل ديون م�صتحقة لغير المقيمين ح�صب الق

الجدول الرابع في الملحق 9(.

لة م هـاء - التبويب ح�صب الع

العملة  �صمن  المالية  الخ�صوم  اأو  الأ�صول  تبويب  يمكن    106-5

المقومة  العملة  اأو  ح�صابها،  لوحدة  وفقا  الأجنبية،  العملة  اأو  المحلية 

هذه   97-3 اإلى   95-3 من  الفقرات  وتتناول  ت�صويتها.  وحدة  اأو  بها، 

لحات. ط الم�ص

الف�صل 5 ♦ تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية
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لعر�ص  �صيغة  على   9 الملحق  في  الأول  الجدول  ويحتوي    107-5

البات والخ�صوم القائمة في �صكل ديون با�صتخدام  ط تكوين عمالت الم

الأ�صول  عمالت  تق�صيم  الجدول  هذا  ويت�صمن  بها.  المقومة  العملة 

الخا�صة  ال�صحب  حقوق  �صلة  في  مدرجة  عمالت  اإلى  الحتياطية 

في  هتها  مواج يمكن  التي  بال�صعوبات  واإقرارا  ها.  خارج وعمالت 

اعات،  ط هات الإبالغ في بع�ص الق الح�صول على بيانات �صاملة من ج

الجدول �صف لإدراج  المعي�صية، يت�صمن  والأ�صر  المالية  كال�صركات غير 

البيانات »غير المخ�ص�صة«.

حقوق  حيازات  تبوب   ،9 الملحق  في  الأول  الجدول  وفي    108-5

والذهب  الدولي،  النقد  �صندوق  في  الحتياطي  وو�صع  الخا�صة،  ال�صحب 

في  الحتياطية  الأ�صول  �صمن  العرف،  عليه  جرى  ح�صبما  النقدي، 

الم�صتقات  عقود  اأي�صا  الجدول  ويت�صمن  الخا�صة.  ال�صحب  �صلة حقوق 

فعقد  الأجنبي.  النقد  ودفع  لقب�ص  المقيمين  غير  مع  المبرمة  المالية 

الم�صتقات المالية ل�صراء نقد اأجنبي بعملة محلية يبوب كم�صتقة مالية 

لقب�ص النقد الأجنبي. اأما اإذا كان العقد ل�صراء عملة محلية بنقد اأجنبي 

في تاريخ م�صتقبلي، يبوب كم�صتقة مالية لدفع النقد الأجنبي. وبالمثل، 

اأجنبي )بيع عملة محلية( كم�صتقة مالية  يبوب عقد خيار �صراء نقد 

 والعامل الحا�صم في تحديد ما 
11

لقب�ص النقد الأجنبي، والعك�ص �صحيح.

النقد  لدفع  اأم  لقب�ص  المالية كم�صتقة  الم�صتقة  تبويب  ينبغي  اإذا كان 

الأجنبي هو النك�صاف لمخاطر تحركات اأ�صعار العمالت، وبالتالي اإذا 

تم ربط قيمة عقد م�صتقات مالية بعملة اأجنبية، تبوب الم�صتقة المالية 

لوب دفع قيمتها بالعملة  ط كعقد لدفع النقد الأجنبي حتى واإن كان الم

وي على  المالية التي تنط المحلية، والعك�ص �صحيح. وبالن�صبة للعقود 

دفع وقب�ص النقد الأجنبي في اآن واحد، ينبغي اإدراج القيمة الفترا�صية 

�صمن الفئتين )الم�صتقات المالية لدفع النقد الأجنبي والم�صتقات المالية 

12
لقب�ص النقد الأجنبي(.

عر الفائدة واو - التبويب ح�صب نوع �ص

5-109  يمكن تبويب اأدوات الدين اإما كاأدوات ب�سعر فائدة متغير اأو 

كاأدوات ب�سعر فائدة ثابت. وقد يكون هذا التق�صيم مفيدا بالن�صبة لبع�ص 

التحليالت، حيث تكون الأدوات ب�صعر الفائدة المتغير عر�صة للتقلبات 

تكون  بينما  ال�صوق،  اأحوال  في  للتغيرات  نتيجة  الدخل  تدفقات  في 

الأوراق المالية ب�صعر الفائدة الثابت اأكثر عر�صة للتغيرات في الأ�صعار. 

ويمكن اعتبار هذا التق�صيم بمثابة معلومات تكميلية، ح�صبما يرد في 

اإح�ساءات الدين الخارجي: مر�سد لمعديها وم�ستخدميها.

  قد تكون هناك اأهمية حتليلية لتق�صيم بيانات امل�صتقات املالية يف اجلدول 
11

الأول يف امللحق 9 ح�صب مراكز عقود اخليار ومراكز العقود الآجلة، ح�صبما يرد 

يف اجلدول الثالث يف امللحق 9.

امل�صتقات  عقود  تبويب  عن  التفا�صيل  من  مزيد  على  الفقرة 95-5  حتتوي 
12

امل�صتقات متعددة  املالية ح�صب فئات املخاطر عند وجود �صك يف �صحة تبويب 

املخاطر.

5-110  وتعد اأدوات الدين ب�صعر الفائدة المتغير الأدوات التي يتم ربط 

بين  ال�صائد  الفائدة  )�صعر  »ليبور«  بموؤ�صر مرجعي - ك�صعر  ها  فائدت

بنوك لندن(، اأو �صعر �صلعة معينة، اأو �صعر اأداة مالية معينة يتغير عادة 

وينبغي  ال�صوق.  اأحوال  في  للتغيرات  نتيجة  با�صتمرار  الوقت  مرور  مع 

و�صعر  ثابت.  فائدة  ب�صعر  كاأدوات  الأخرى  الدين  اأدوات  كافة  تبويب 

يعتبر  �صنة،  عن  تزيد  فترات  على  اإل  ُيعدل  ل  ولكنه  ُيعدل،  الذي  الفائدة 

اأقل فيعتبر  اأو  �صنة  ُيعدل كل  الذي  الفائدة  �صعر  اأما  ثابت.  �صعر فائدة 

�صعر فائدة متغير.

ه  ربط يتم  الذي  الدين  على  الفائدة  �صعر  تبويب  وينبغي    111-5

بتقدير الجدارة الئتمانية الخا�ص بمقتر�ص اآخر ك�صعر فائدة ثابت لأن 

تقديرات الجدارة الئتمانية ل تتغير با�صتمرار نتيجة تغير اأحوال ال�صوق، 

ه بموؤ�صر مرجعي  الذي يتم ربط الدين  الفائدة على  �صعر  اأن  في حين 

ال�صعر  يكون  ن  اأ على  متغير،  فائدة  ك�صعر  تبويبه  ينبغي  لالأ�صعار 

ال�صوق  ا باأداء  المرجعي مرتبط الموؤ�صر  اأ�صا�ص  الذي ي�صكل  )الأ�صعار( 

في الأ�صا�ص.

اإذا  الوقت،  بمرور  مالي  خ�صم  اأو  اأ�صل  تبويب  يتغير  وقد    112-5

بق عليه من ثابت اإلى متغير. ففي  تحول، مثال، �صعر الفائدة الذي يط

بق خاللها �صعر الفائدة الثابت، يبوب الأ�صل اأو الخ�صم  الفترة التي يط

متغير،  اإلى  الفائدة  �صعر  تحول  وبعد  ثابت.  فائدة  ب�صعر  كدين  المالي 

يبوب الأ�صل اأو الخ�صم المالي كدين ب�صعر فائدة متغير.

ب�صعر  اأدوات  باعتبارها  بموؤ�صر  المربوطة  الأدوات  وتبوب    113-5

فائدة متغير. حيث يتم ربط المبلغ الأ�صلي لهذه الأدوات اأو ق�صائمها 

بمتغير ما، كموؤ�صر عام اأو محدد لالأ�صعار مثال. ونظرا للجوانب المتغيرة 

فائدة  ب�صعر  كاأدوات  تبوب  بموؤ�صر،  المربوطة  الأدوات  بها  تت�صم  التي 

الفائدة  ق�صائم  اأو  الأ�صلي  المبلغ  على  بق  ينط الربط  كان  اإذا  متغير 

اإلى  الفقرات من 59-11  في  الواردة  الفائدة  )رغم معاملة  ما  كليه اأو 

في  يرد  )ح�صبما  اأجنبية  بعملة  المربوطة  الأداة  ن  اأ غير   .)65-11

الأجنبية،  بالعملة  مقومة  باعتبارها  تعاَمل  )ب((   50-11 الفقرة 

ولي�صت باعتبارها مربوطة بها.

5-114  ويعتبر �صعر الفائدة ثابتا اإذا كان مربوطا بموؤ�صر مرجعي 

اأو ب�صعر �صلعة اأو ب�صعر اأداة مالية دون اأن يتغير ما لم يتجاوز الموؤ�صر 

المرجعي اأو ال�صعر حدا معينا. لكن اإذا اأ�صبح �صعر الفائدة متغيرا بعد 

�صعر  ذات  الأدوات  �صمن  ها  واإدراج الأداة  تبويب  تعديل  ينبغي  ذلك، 

الفائدة المتغير. وبدل من ذلك، اإذا كان �صعر الفائدة متغيرا اإلى اأن ي�صل 

اإلى حد اأق�صى اأو اأدنى محدد �صلفا، ت�صبح الأداة دينا ب�صعر فائدة ثابت 

مبادلة  تمت  واإذا  الأدنى.  اأو  الأق�صى  الحد  هذا  الفائدة  �صعر  بلوغ  عند 

تدفق دخل اأداة ب�صعر فائدة متغير بتدفق دخل اأداة ب�صعر فائدة ثابت، 

تقيد المبادلة باعتبارها من�صئة لم�صتقة مالية، بينما ل يتغير تبويب 

اأدوات الدين الأ�صلية.  

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الف�صل

الفئات الوظيفية6

األف - مقدمة

لكل  الم�صتخدم  الأ�صا�صي  التبويب  هي   
1
الوظيفية الفئات   1-6

من بنود المعامالت المالية والمراكز المالية والدخل في الح�صابات الدولية. 

الح�صابات  في  الخم�س  الوظيفية  ال�صتثمار  فئات  بين  التمييز  ويتم 

الدولية، على النحو التالي:

(    ال�صتثمار المبا�صر؛ )اأ

)ب(  ا�صتثمارات الحافظة؛

الكتتاب  وخيارات  الحتياطيات(  )عدا  المالية  الم�صتقات  )ج(  

الممنوحة للموظفين؛

)د(  ال�صتثمارات الأخرى؛

)هـ(  الأ�صول الحتياطية.

والخ�صوم  الأ�صول  تبويب  اإلى  الوظيفية  الفئات  وت�صتند   2-6

المالية الذي ترد مناق�صته في الف�صل الخام�س من هذا الدليل، مع اإ�صافة 

بعد اآخر ياأخذ في الح�صبان بع�س جوانب العالقة بين الأطراف المعنية 

تي�صير  في  الوظيفية  الفئات  من  الهدف  ويتمثل  ال�صتثمار.  اإلى  والدافع 

ها القت�صادية  التحليل عن طريق التمييز بين الفئات التي تختلف دوافع

واأنماط �صلوكها.

ورغم ارتباط الفئات الوظيفية بتبويب الأ�صول والخ�صوم   3-6

هم  لتف الخ�صو�س  وجه  على  مة  المه ال�صمات  تبرز  فاإنها  المالية، 

المثال،  �صبيل  فعلى  للحدود.  العابرة  المالية  والمراكز  التدفقات  طبيعة 

اأو ال�صتثمارات  قد يبدو قر�س ما مدرجا  تحت بند ال�صتثمار المبا�صر 

الأخرى، ولكن اختالف طبيعة العالقة بين الأطراف المعنية في هاتين 

الحالتين له دللة تحليلية نظرا لحتمال اختالف المخاطر التي ت�صتمل 

ها. عليها المعاملة والدوافع وراء اإجرائ

وتختلف العالقة بين الأطراف المقابلة بالن�صبة لم�صتثمري   4-6

ات الأوراق المالية مقارنة بالم�صتثمرين المبا�صرين. فال�صتثمار  حافظ

جمالت  يف  خمتلفة  �صياقات  يف  اأي�صا  الوظيفي  التبويب  م�صطلح  ُي�صتخدم   
1

الإح�صاء الأخرى، مثل تبويب وظائف احلكومة.

المبا�صر يرتبط بال�صيطرة اأو بدرجة كبيرة من النفوذ، وغالبا ما يكون 

الم�صتثمر  �صاأن  من  الأموال،  توفير  جانب  واإلى  دائمة.  بعالقة  مقترنا 

الفنية والتكنولوجيا  الدراية  اإ�صافية كخدمات  المبا�صر تقديم م�صاهمات 

بالن�صبة  الأرجح  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  والت�صويقية.  الإدارية  والخدمات 

للموؤ�ص�صات الم�صاركة في عالقة ا�صتثمار مبا�صر اأن تدخل في عمليات 

ها البع�س. متاجرة وتمويل مع بع�ص

يكون  ما  عادة  المبا�صرين،  الم�صتثمرين  عك�س  وعلى   5-6

ات الأوراق المالية دور اأ�صغر في عملية �صنع القرار  لم�صتثمري حافظ

مة على  وي ذلك على انعكا�صات مه في الموؤ�ص�صة مع احتمال اأن ينط

التدفقات الم�صتقبلية، وعلى تقلب �صعر وحجم المراكز المالية. وتختلف 

ا�صتثمارات الحافظة عن غيرها من ال�صتثمارات من حيث اإتاحة طريقة 

مبا�صرة للنفاذ اإلى الأ�صواق المالية، وبالتالي اإتاحة ما يلزم من ال�صيولة 

ها  المالية وهيئات بالأ�صواق  ال�صتثمار  النوع من  والمرونة. ويرتبط هذا 

المعنية بتقديم الخدمات المتخ�ص�صة كالبور�صات وتجار الأوراق المالية 

اأما الم�صتقات المالية، فاإن طبيعتها كاأدوات يتم  يئات التنظيمية.  واله

ها  ها في الأ�صواق المالية تف�صل من خاللها تداول المخاطر في حد ذات

وي الأدوات الأخرى  عن اأنواع ال�صتثمار الأخرى. وبينما يحتمل اأن تنط

اأو  اأي�صا على عنا�صر تحويل المخاطر، فاإنها تقدم كذلك موارد مالية 

غيرها.

تقوم  لأنها  م�صتقلة  ب�صفة  الحتياطية  الأ�صول  وُتعر�س   6-6

غيرها  عن  مختلفة  بطرق  معالجتها  تجري  وبالتالي  اأخرى،  بوظيفة 

من الأ�صول. وتت�صمن الأ�صول الحتياطية مجموعة من الأدوات التي 

اأنه  غير  النقدية.  ات  ط ال�صل ها  تملك ل  عندما  اأخرى  فئات  تحت  تندرج 

المتميز لتلبية  الدافع  بيعة الأ�صول الحتياطية، فاإنها تملك  نظرا لط

مة التدخل في  الع بمه ط احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية وال�ص

الأ�صواق للتاأثير على �صعر ال�صرف.

وت�صتخدم الإح�صاءات النقدية والمالية وبيانات تدفق الأموال   7-6

منهج تبويب الأدوات اأ�صا�صا، كما يت�صح في الف�صل الخام�س، وبالتالي 

يحبذ ا�صتقاق البيانات على الأ�صا�س ذاته من الح�صابات الدولية بغر�س 

الأ�صول  تبويب  بين  ال�صالت   1-6 الجدول  ويو�صح  التوافق.  تحقيق 

هذا  في  الواردة  الوظيفية  والفئات  الخام�س  الف�صل  في  الوارد  المالية 

الف�صل.
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اال�شتثمار المبا�شر باء- 

المراجع:

التعريف   ،)OECD( القت�صادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

ال�صادر  الرابعة(،  بعة  )الط المبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار  المرجعي 

عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�صادي.

الم�صح المن�صق لال�صتثمار المبا�صر، ال�صادر عن �صندوق النقد الدولي

Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment (OECD), OECD Benchmark Definition of 
Foreign Direct Investment, fourth edition.

IMF, Coordinated Direct Investment Survey Guide.

1-  تعريف اال�شتثمار المبا�شر

ال�صتثمار المبا�صر هو فئة من فئات ال�صتثمار عبر الحدود   8-6

طرة اأو درجة عالية من  ط بمقيم في اقت�صاد ما يتمتع بال�صي الذي يرتب

وي  النفوذ في اإدارة موؤ�ص�صة مقيمة في اقت�صاد اآخر. واإلى جانب ما ينط

عليه ال�صتثمار المبا�صر من ح�ص�س ملكية من�صئة لل�صيطرة اأو النفوذ 

ذلك  في  بما  العالقة،  لهذه  الم�صاحب  ال�صتثمار  كذلك  يت�صمن  فاإنه 

اأخرى  موؤ�ص�صة  �صيطرة  اأو  لنفوذ  الخا�صعة  الموؤ�ص�صات  في  ال�صتثمار 

الموؤ�ص�صات  في  وال�صتثمار   ،)12-6 )الفقرة  مبا�صر  غير  نحو  على 

المختارة  الديون  )با�صتثناء  الديون  وفي   ،)17-6 الفقرة  )راجع  الزميلة 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

الجدول 6-1: ال�شلة بين تبويب االأ�شول المالية والفئات الوظيفية

الفئات الوظيفية  ______________________________________________  
الأ�صول الحتياطية ال�صتثمارات الأخرى  الم�صتقات المالية  ا�صتثمارات الحافظة  ال�صتثمار المبا�صر  ام الح�صابات القومية لعام 2008  تبويب الأ�صول والخ�صوم المالية في نظ

وق ال�شحب الخا�شة AF1 الذهب النقدي وحق
    AF11 الذهب النقدي

X     �صبائك الذهب     
X     ح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة     

1X  1X     AF12 حقوق ال�صحب الخا�صة      

لة والودائع م AF2 الع
X  X AF21 العملة      
X  X     AF221 مراكز الأ�صول والخ�صوم بين البنوك      
X  X     X     AF229 ودائع اأخرى قابلة للتحويل 
X  X     X AF29 ودائع اأخرى 

X     X  X AF3 �شندات الدين 

X  X     X AF4 القرو�ض 

ية واأ�شهم �شناديق اال�شتثمار ك ل AF5 ح�ش�ض الم
ية ك ل AF51 ح�ش�ض الم

X     X  X هم م�صجلة في البور�صة  AF511 اأ�ص
2x     X  X هم غير م�صجلة في البور�صة  AF512 اأ�ص

 x     X AF519 ح�ص�س الملكية الأخرى 
AF52 اأ�شهم/وحدات �شناديق اال�شتثمار

X     X  x هم/وحدات �صناديق �صوق المال  AF521 اأ�ص
X  x    X  x هم/وحدات �صناديق ال�صتثمار الأخرى  AF522 اأ�ص

مانات الموحدة ش م التاأمين، ومعا�شات التقاعد، وال� AF6 نظ
  X     x AF61 الحتياطيات الفنية للتاأمين على غير الحياة 
  X     x AF62 م�صتحقات التاأمين على الحياة والتاأمين الدخاري 
  X AF63 م�صتحقات تقاعدية      
  X     X البات �صناديق التقاعد على الجهات الكفيلة  AF64 مط
  X AF65 م�صتحقات المزايا غير التقاعدية      
  X     X AF66 مخ�ص�صات تغطية المطالبات الم�صمولة ب�صمانات موحدة 

AF7 الم�شتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين
AF71 الم�شتقات المالية

X   X AF711 العقود من النوع الآجل    
X   X AF712 الخيارات    
   X AF72 خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين    

AF8 الح�شابات االأخرى م�شتحقة القب�ض/الدفع
  X     X AF81 الئتمانات وال�صلف التجارية 
  X      X AF89 الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�س/الدفع 

وتو�صح عالمة X الفئات الوظيفية القابلة للتطبيق )والعالمة x تو�صح الحالت التي تعتبر غير �صائعة ن�صبيا( بالن�صبة لمعظم الفئات الوظيفية التف�صيلية.

حقوق ال�صحب الخا�صة: الأ�صول= الأ�صول الحتياطية؛ الخ�صوم = ا�صتثمارات اأخرى.
 1      

ن تكون �صائلة، وفقا لما يرد في الفقرة 87-6. هم غير الم�صجلة في البور�صة ل بد اأ  الأ�ص
2      
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المحددة في الفقرة 6-28(، وال�صتثمار العك�صي )راجع الفقرة 40-6(. 

الالزمة  المعايير     )FDIR(   »المبا�صر ال�صتثمار  عالقات  »اإطار  ويوفر 

ا�صتثمار  عالقة  الحدود  عبر  الملكية  على  يترتب  كان  اإذا  ما  لتحديد 

ال�صتثمار  تعريف  ويماثل   
2
والنفوذ. ال�صيطرة  اأ�صا�س  على  مبا�صر، 

بعة الرابعة من »التعريف المرجعي  المبا�صر ذلك التعريف الوارد في  الط

لال�صتثمار المبا�صر« ال�صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

عالقات  »اإطار  حول  اإ�صافية  تفا�صيل  يوفر  والذي  القت�صادي، 

ال�صتثمار المبا�صر« وجمع بيانات ال�صتثمار المبا�صر.ويعر�س الملحق 

المرجعية  الإ�صارات  المبا�صر،  ال�صتثمار   – موا�صيعي  ملخ�س  6-اأ، 

ال�صتثمار  من  المختلفة  الجوانب  فيها  تناق�س  التي  الدليل  هذا  لفقرات 

المبا�صر.

اأ-  تعريف عالقة اال�شتثمار المبا�شر

م�صتثمر  يقوم  عندما  المبا�شر  اال�شتثمار  عالقة  تن�صاأ   9-6

اأو درجة كبيرة  طرة  مقيم في اأحد القت�صادات با�صتثمار يمنحه ال�صي

الفقرة  وتت�صمن  اآخر.  اإدارة موؤ�ص�صة مقيمة في اقت�صاد  النفوذ في  من 

6-12 التعريف الإجرائي لكل من ال�صيطرة والنفوذ. وت�صمى الموؤ�ص�صات 

اأو  زمالء  البع�س  ها  بع�ص مع  مبا�صر  ا�صتثمار  عالقة  في  الم�صاركة 

الخا�صعة  الموؤ�ص�صات  كل  تعتبر  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  زميلة.  موؤ�ص�صات 

ا�صتثمار  عالقة  في  م�صاركة  المبا�صر  الم�صتثمر  نف�س  نفوذ  اأو  ل�صيطرة 

ها البع�س. مبا�صر مع بع�ص

�صيطرة  من  المبا�صر  ال�صتثمار  عليه  وي  ينط لما  ونظرا   10-6

واأنماط  دوافع  له  تكون  ما  غالبا  اأنه  نجد  النفوذ،  من  كبيرة  درجة  اأو 

�صلوكية مختلفة عن غيره من اأ�صكال ال�صتثمار. فاإلى جانب ح�ص�س 

الملكية )التي تقترن بالقوة الت�صويتية( قد يوفر الم�صتثمر المبا�صر كذلك 

ال�صتثمار  وي  ينط ما  الفنية. وغالبا  والدراية  التمويل،  اأخرى من  اأنواعا 

ق�صيرة  عالقة  تكون  قد  اأنها  رغم  الأمد،  طويلة  عالقة  على  المبا�صر 

ن  الأجل في بع�س الحالت. ومن ال�صمات الأخرى لال�صتثمار المبا�صر اأ

للمجموعة  �صاملة  تكون  اأن  يمكن  الموؤ�ص�صات  تتخذها  التي  القرارات 

ككل.

اال�شتثمار  وم�ؤ�ش�شة  المبا�شر  الم�شتثمر  تعريف  ب- 

المبا�شر

الكيانات  من  مجموعة  اأو  كيان  هو  المبا�شر  الم�شتثمر   11-6

طرة اأو درجة كبيرة من النفوذ على  طة قادرة على ممار�صة ال�صي المرتب

المبا�شر  اال�شتثمار  موؤ�ش�شة  اأما  اآخر.  اقت�صاد  اآخر مقيم في  كيان 

من  كبيرة  لدرجة  اأو  المبا�صر  الم�صتثمر  طرة  ل�صي خا�صع  كيان  ي  فه

2  ُيحدد نطاق تغطية ال�صتثمار املبا�رش من العالقة بني اجلهة املالكة لالأداة 

بني  العالقة  من  النطاق  هذا  حتديد  يتم  ل  اأنه  اأي  لها،  امل�صدرة  واجلهة  املالية 

اأ�صهما يف  ا�صرتى م�صتثمر مبا�رش  اإذا  الأداة وبائعها. فعلى �صبيل املثال،  م�صرتي 

امل�صتثمر  فاإن  �صلة،  ذي  غري  طرف  من  به  اخلا�صة  املبا�رش  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة 

املبا�رش �صوف يقوم بتبويب عملية ال�رشاء كا�صتثمار مبا�رش.  

م�صتثمرا  يكون  ن  اأ واحد  لكيان  يمكن  الحالت،  بع�س  وفي  نفوذه. 

الفقرة  في  )المعرفة  زميلة  وموؤ�ص�صة  مبا�صر  ا�صتثمار  وموؤ�ص�صة  مبا�صرا 

6-17 )ج(( في اآن واحد، في �صياق عالقاته مع غيره من الموؤ�ص�صات.

يطرة والنف�ذ؛ وتعريف عالقات اال�شتثمار  ج- تعريف ال�ش

ية المبا�شرة ك ل المبا�شر واال�شتثمار ذي الم

6-12 من الممكن تحقيق ال�صيطرة اأو النفوذ مبا�صرة عن طريق امتالك 

الت�صويتية،  القوة  الموؤ�ص�صة والتي تمنح لحائزها  المال في  راأ�س  هم  اأ�ص

اأو على نحو غير مبا�صر عن طريق امتالك القوة الت�صويتية في موؤ�ص�صة 

اأخرى لديها قوة ت�صويتية في الموؤ�ص�صة المعنية. وبالتالي يمكن تعريف 

ما تحقيق ال�صيطرة اأو النفوذ كالتالي: الطريقتين التي يمكن من خالله

المبا�صرة  الملكية  ذي  المبا�شر  اال�شتثمار  عالقات  تن�صاأ   ) )اأ

عندما يمتلك م�صتثمر مبا�صر ب�صورة مبا�صرة حقوق ملكية 

توؤهله للح�صول على ن�صبة 10%   اأو اأكثر من القوة الت�صويتية 

في موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر.

• المبا�صر يمتلك 	 الم�صتثمر  اإذا كان  طرة  ال�صي يتاأكد قيام 

اأكثر من 50% من القوة الت�صويتية في موؤ�ص�صة ال�صتثمار 

المبا�صر.

• الم�صتثمر 	 اإذا كان  النفوذ  ويتاأكد قيام درجة كبيرة من 

المبا�صر يمتلك ما بين 10% و50% من القوة الت�صويتية 

في موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر.

)ب(  وتن�صاأ عالقات اال�شتثمار المبا�شر ذي الملكية غير المبا�صرة 

من خالل امتالك قوة ت�صويتية في موؤ�ص�صة ا�صتثمار مبا�صر 

اأنه  اأي  اأخرى،  اأو موؤ�ص�صات  تملك قوة ت�صويتية في موؤ�ص�صة 

غير  النفوذ  اأو  طرة  ال�صي ممار�صة  م�صتثمر  كيان  اأي  بو�صع 

المبا�صر.  ال�صتثمار  عالقات  من  �صل�صلة  خالل  من  المبا�صر 

ا�صتثمار  عالقة  ما  لموؤ�ص�صة  يكون  قد  المثال،  �صبيل  فعلى 

عالقة  لها  ثانية  موؤ�ص�صة  مع  مبا�صرة  ب�صورة  مبا�صر 

ا�صتثمار مبا�صر ب�صورة مبا�صرة مع موؤ�ص�صة ثالثة. ورغم اأن 

الموؤ�ص�صة الأولى ل تملك ح�ص�س ملكية في الموؤ�ص�صة الثالثة، 

مبا�صر،  غير  نفوذ  اأو  �صيطرة  ممار�صة  ها  بو�صع يكون  فقد 

وفقا لمعايير »اإطار عالقات ال�صتثمار المبا�صر« المحددة في 

الفقرة 14-6.

وبالإ�صافة اإلى عالقات ال�صتثمار المبا�صر بين موؤ�ص�صتين والتي تن�صاأ 

لأن اإحدى الموؤ�ص�صتين ت�صيطر على الأخرى اأو لديها نفوذ عليها، توجد 

اأو  اإحداهما  ت�صيطر  موؤ�ص�صتين ل  بين  ا�صتثمار مبا�صر  اأي�صا عالقات 

تمار�س نفوذا على الأخرى، ولكن كالهما خا�صعتان ل�صيطرة اأو نفوذ 

مناق�صته  ترد  ح�صبما  الزميلة،  الموؤ�ص�صات  )اأي  المبا�صر  الم�صتثمر  نف�س 

في الفقرة 17-6(.

6-13 وفي الواقع العملي، قد تن�صاأ ال�صيطرة الفعلية اأو النفوذ الفعلي 

ينبغي  اأنه  غير  المئوية.  الن�صب  هذه  من  اأقل  بقدر  الحالت  بع�س  في 

على  الت�صاق  ل�صمان  الحالت،  جميع  في  التعريفات  هذه  ا�صتخدام 

الم�صتوى الدولي ولتجنب التقديرات ال�صتن�صابية.

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية
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غير  ب�صورة  والنفوذ  ال�صيطرة  انتقال  مبادئ  يلي  وفيما   14-6

مبا�صرة من خالل �صل�صلة من الملكية لأغرا�س الفقرة 6-12 )ب(:

تواجدت  طالما  الملكية  �صل�صلة  في  ال�صيطرة  انتقال  يمكن   ) )اأ

ال�صيطرة في كل مرحلة.

طة في �صل�صلة ال�صيطرة. )ب( يمكن اأن يتولد النفوذ في اأي نق

ها. )ج( ل يمكن اأن ينتقل النفوذ اإل في �صل�صلة ال�صيطرة ولي�س خارج

بق »اإطار عالقات ال�صتثمار المبا�صر« معيار 10% اأو اأكثر  وبينما يط

من القوة الت�صويتية بالن�صبة لال�صتثمار المبا�صر ذي الملكية المبا�صرة، 

فاإن انتقال العالقة من خالل �صال�صل الملكية ل يرتبط بح�صة معينة 

هم، واإنما يرتبط ب�صل�صلة ال�صيطرة. فعلى �صبيل المثال، نجد اأن  من الأ�ص

ها على 60% من القوة  �صل�صلة ملكية موؤ�ص�صات ت�صتمل كل من حلقات

اأن ح�صة  الرغم من  ال�صيطرة، على  وي على �صل�صة من  الت�صويتية تنط

الملكية غير المبا�صرة لموؤ�ص�صة القمة هي 36% في موؤ�ص�صة الم�صتوى 

الثاني )اأي 60% من 60%( و21،6%  في الم�صتوى الثالث )اأي 60% من 

من  اأكثر  بو�صوح  المبادئ  هذه  بيق  ط ت هم  تف ويمكن  وهكذا.   ،)%36

اأمثلة عددية – راجع الإطار 6-1 »التعريف المرجعي  خالل ا�صتخدام 

لال�صتثمار الأجنبي المبا�صر ال�صادر عن منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان القت�صادي«.

�ؤ�ش�شة  �ؤ�ش�شات التابعة والمرتبطة والم )د( تعريف الم

لة والمنت�شبة الزمي

الم�صتثمر  مع  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  لعالقة  بالن�صبة   15-6

المبا�صر، فاإن موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر تكون اإما موؤ�ص�صة تابعة اأو 

موؤ�ص�صة مرتبطة:

( الموؤ�ص�صة التابعة هي موؤ�ص�صة ا�صتثمار مبا�صر يتمتع الم�صتثمر  )اأ

طرة عليها. المبا�صر بحق ممار�صة ال�صي

يتمتع  مبا�صر  ا�صتثمار  موؤ�ص�صة  هي  طة  المرتب الموؤ�ص�صة  )ب( 

النفوذ عليها،  المبا�صر بحق ممار�صة درجة عالية من  الم�صتثمر 

طرة. ولي�س ال�صي

وتت�صمن الفقرة 6-12 تعريف ال�صيطرة والنفوذ وهي الممار�صات التي قد 

تن�صاأ من عالقة مبا�صرة اأو عالقة غير مبا�صرة من خالل �صل�صلة ملكية. 

لحان »تابعة« و«مرتبطة« اإلى الموؤ�ص�صات الم�صاهمة وغير  ط وي�صير الم�ص

المبا�صر«  ال�صتثمار  عالقات  »اإطار  ق 
ِّ
يفر ول  ال�صواء.  على  الم�صاهمة 

بين الموؤ�ص�صات على اأ�صا�س الم�صاهمة، وبالتالي فاإن الفروع المملوكة 

ملكية مبا�صرة تعامل دائما كموؤ�ص�صات تابعة.

6-16 وبموجب »اإطار عالقات ال�صتثمار المبا�صر«، يعتبر الكيان 

م�صتثمرا مبا�صرا في كيان اآخر اإذا كان الكيان الثاني اأيا مما يلي:

(     موؤ�ص�صة تابعة مبا�صرة للم�صتثمر المبا�صر؛ )اأ

)ب(   اأو موؤ�ص�صة مرتبطة مبا�صرة بالم�صتثمر المبا�صر؛

)ج(    اأو موؤ�ص�صة تابعة لموؤ�ص�صة تابعة للم�صتثمر المبا�صر )تعتبر 

كذلك موؤ�ص�صة تابعة ب�صورة غير مبا�صرة للم�صتثمر المبا�صر(؛

المبا�صر  بالم�صتثمر  مرتبطة  لموؤ�ص�صة  تابعة  موؤ�ص�صة  اأو  )د(  

)تعتبر كذلك موؤ�ص�صة مرتبطة ب�صورة غير مبا�صرة للم�صتثمر 

المبا�صر(؛

)هـ(  اأو موؤ�ص�صة مرتبطة بموؤ�ص�صة تابعة للم�صتثمر المبا�صر )تعتبر 

بالم�صتثمر  مبا�صرة  غير  ب�صورة  مرتبطة  موؤ�ص�صة  كذلك 

المبا�صر(؛

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

كل موؤ�ص�صة مقيمة في اقت�صاد مختلف عن الموؤ�ص�صات الأخرى. 

 A المبا�صر  للم�صتثمر  مبا�صر  ا�صتثمار  موؤ�ص�صات  هي  المظللة  الإطارات 

ها البع�س(. ي جميعا موؤ�ص�صات منت�صبة لبع�ص )وبالتالي فه

ي  لالطالع على مزيد من الأمثلة، راجع “التعريف المرجعي لال�صتثمار الأجنب

الميدان القت�صادي«. وتنظر  التعاون والتنمية في  ال�صادر عن منظمة  المبا�صر، 

بوعة، على وجه التحديد، في حالت اأكثر ت�صعبا، مثل الحالة التي تح�صل  ط هذه الم

هتين ع�صوين في نف�س المجموعة. فيها موؤ�ص�صة ما على ا�صتثمارات من ج

ى تحديد عالقات اال�شتثمار المبا�شر بموجب “اإطار عالقات اال�شتثمار المبا�شر” االإطار 6-1: اأمثلة عل

A
الم�صتثمر المبا�صر

 G
A موؤ�ص�صة مرتبطة مبا�صرة مع الموؤ�ص�صة

 I
موؤ�ص�صة مرتبطة مبا�صرة مع الموؤ�ص�صة 

A غير منت�صبة للموؤ�ص�صةG

H 
 G موؤ�ص�صة تابعة مبا�صرة للموؤ�ص�صة

A المرتبطة مع الموؤ�ص�صة

K
H  موؤ�ص�صة تابعة مبا�صرة للموؤ�ص�صة

A غير منت�صبة للموؤ�ص�صة

J 
H  موؤ�ص�صة تابعة مبا�صرة للموؤ�ص�صة

A التابعة للموؤ�ص�صة

B
 A موؤ�ص�صة تابعة مبا�صرة للموؤ�ص�صة

D
موؤ�ص�صة مرتبطة مبا�صرة مع الموؤ�ص�صة 

A التابعة للموؤ�ص�صة B

C
 B موؤ�ص�صة تابعة مبا�صرة للموؤ�ص�صة

A التابعة للموؤ�ص�صة

F
D  موؤ�ص�صة تابعة مبا�صرة للموؤ�ص�صة

A غير منت�صبة للموؤ�ص�صة

E 
D  موؤ�ص�صة تابعة مبا�صرة للموؤ�ص�صة

A المرتبطة بالموؤ�ص�صة
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غير اأنه ل توجد عالقة بين الم�صتثمر المبا�صر و�صركة ال�صتثمار المبا�صر 

في الحالت التي يكون فيها الكيان موؤ�ص�صة مرتبطة بموؤ�ص�صة مرتبطة 

التاأثير  على  الم�صتثمر  قدرة  فاإن  الحالة،  هذه  وفي  المبا�صر.  بالم�صتثمر 

تكون  اأن  من  كثيرا  اأقل  اأ�صبحت  قد  تكون  المعني  الكيان  اإدارة  في 

ذات دللة. 

)ويتم تو�صيح هذه المبادئ في الإطار 1-6(.

الكيانات  من  ما  لموؤ�ص�صة  المنت�شبة  وؤ�ش�شات  الم وتتاألف   17-1

التالية:

(     الم�صتثمر المبا�صر )الم�صتثمرين المبا�صرين(، �صاحب الملكية  )اأ

المبا�صرة اأو غير المبا�صرة؛

)ب(  موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر، �صواء كانت موؤ�ص�صات تابعة 

والموؤ�ص�صات  الأخرى(،  ال�صركات  واأ�صباه  الفروع  ذلك  في  )بما 

طة، ب�صورة  طة، والموؤ�ص�صات التابعة للموؤ�ص�صات المرتب المرتب

مبا�صرة وب�صورة غير مبا�صرة؛

اأو  طرة  ل�صي الخا�صعة  الموؤ�ص�صات  اأي  لة،  الزمي وؤ�ش�شات  الم )ج(   

اأو غير المبا�صرة،  نفوذ ذات الم�صتثمر ذي الملكية المبا�صرة 

النفوذ  اأو  طرة  ال�صي الزميلة  الموؤ�ص�صة  ممار�صة  عدم  مع  ولكن 

الم�صتثمر  يكون  ما  وغالبا  الأخرى.  الزميلة  الموؤ�ص�صة  على 

المبا�صر والموؤ�ص�صات الزميلة جميعا في اقت�صادات مختلفة، 

ولكن اأحيانا ما يكون الم�صتثمر المبا�صر في نف�س القت�صاد 

مع اإحدى الموؤ�ص�صات الزميلة )وفي هذه الحالة ل يكون م�صتثمرا 

على  الو�صع  هذا  وين�صاأ  الزميلة(.  الموؤ�ص�صة  هذه  في  مبا�صرا 

الأرجح في القت�صادات التي ل ت�صتخدم مجموعة الموؤ�ص�صات 

ال�صتثمار  لأغرا�س  الإح�صائية  الوحدة  ها  بو�صف المحلية 

المبا�صر.

ها  وت�صارك كل الجهات المنت�صبة في عالقات ا�صتثمار مبا�صر مع بع�ص

المنت�صبة  الجهات  لأن  منت�صبة«  »موؤ�ص�صة  لح  ط م�ص ويُ�صتخدم  البع�س. 

المبا�صر  الم�صتثمر  هو  الوحيد  )وال�صتثناء  موؤ�ص�صات  تكون  ما  غالبا 

الفرد اأو الأ�صرة اأو الحكومة(. 

العملية عند  ال�صعوبات  البيانات بع�س  تواجه معدي  قد  و18-1 

يمكن  ثم  ومن  بالكامل  المبا�صر«  ال�صتثمار  عالقات  »اإطار  بيق  ط ت

بيق بع�س الطرق ال�صبيهة - مثل طريقة م�صاعفة ن�صب الم�صاركة  ط ت

وطريقة النفوذ المبا�صر وال�صيطرة غير المبا�صرة. ولالطالع على مزيد من 

المبا�صر«،  الأجنبي  لال�صتثمار  المرجعي  »التعريف  راجع  التفا�صيل، 

ال�صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�صادي، والمر�صد 

النقد  �صندوق  عن  ال�صادر  المبا�صر«  لال�صتثمار  المن�صق  »الم�صح  اإلى 

الدولي.

هـ - �شروط قيام عالقة ا�شتثمار مبا�شر

1-19 تن�صاأ القوة الت�صويتية عن امتالك ح�ص�س الملكية. ولدى اتخاذ 

الت�صويتية  القوة  تكون  هم،  �ص لكل  واحد  �صوت  اأ�صا�س  على  القرارات 

هم العادية. وفي بع�س الحالت،  يجوز ا�صتخدام  بنف�س ن�صبة امتالك الأ�ص

المثال،  هم. فعلى �صبيل  الت�صويتية بدون ملكية متنا�صبة لالأ�ص القوة 

للكيانات  بالن�صبة  للتداول  القابلة  الأدوات  وم  ه بمف هم  اأ�ص لي�س هناك 

قد  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  الموؤ�ص�صة.  الكيانات  ذلك  بما في  الم�صاهمة،  غير 

حيازة  في  هم  لالأ�ص المئوية  الن�صبة  عن  تقل  اأو  الت�صويتية  القوة  تزيد 

)اأي  هم  الأ�ص فئتان من  اأو  هم ذهبية«  »اأ�ص المالك عندما تكون هناك 

هم غير الت�صويتية اأو بع�س  في الحالت التي تكون فيها بع�س الأ�ص

هم ذات اأوزان ترجيحية اأكبر بحيث ت�صمح لطرف اأو اأكثر با�صتخدام  الأ�ص

ل  اأنه  غير  ملكيته(.   ح�صة  مع  يتالءم  ل  نحو  على  الت�صويتية  القوة 

من  موؤقتة  ب�صفة  عليها  الح�صول  حالة  في  الت�صويتية  بالقوة  ُيعترف 

الملكية  في  تغيير  اأي  حدوث  لعدم  )نظرا  ال�صراء  اإعادة  اتفاقات  خالل 

ال�صراء )لأن  هادات خيار  اأو من خالل حيازة �ص هم(  القت�صادية لالأ�ص

اإل بعد تنفيذها(. وعالوة  هادات ل يملك قوة ت�صويتية  ال�ص حائز هذه 

ال�صتثمار  عالقات  »اإطار  في  بالتف�صيل  ورد  لما  ووفقا  ذلك،  على 

غير  ب�صورة  الت�صويتية  القوة  على  ما  كيان  يح�صل  قد  المبا�صر«، 

اأو  و�صيط  كيان  هم في  اأ�ص امتالك  ما عن طريق  موؤ�ص�صة  مبا�صرة في 

ما في  ه اأ�ص من خالل �صال�صل الكيانات الو�صيطة التي تمتلك بدورها 

الموؤ�ص�صة المعنية.

1-20 ويمكن اأن يكون الم�صتثمر المبا�صر اأحد الكيانات التالية:

(    فرد اأو اأ�صرة؛ )اأ

)ب( موؤ�ص�صة، م�صاهمة اأو غير م�صاهمة، عامة اأو خا�صة؛

)ج(   �صندوق ا�صتثماري؛

للحكومات  خا�صة  معاملة  وهناك  دولية.  اأو  حكومية  منظمة  )د(  

التي توجد لديها موؤ�ص�صات ا�صتثمار مبا�صر لأغرا�س المالية 

العامة، وفقا لما ترد مناق�صته في الفقرات 8-24 اإلى 8-26؛

الربح.  اأجل  )هـ(  موؤ�ص�صة غير هادفة للربح في موؤ�ص�صة تعمل من 

للربح ت�صتبعد  العالقة بين موؤ�ص�صتين غير هادفتين  ن  اأ غير 

من ال�صتثمار المبا�صر؛

ال�صناديق  من  ذلك  غير  اأو  اإفال�س،  معاملة  في  اأمين  اأو  تركة،  )و(  

ال�صتئمانية؛

)ز(  اأي مزيج بين اثنين اأو اأكثر من الكيانات اأعاله.   

الأخرى  الكيانات  اأو  الأفراد  من  اأكثر  اأو  اثنان  يعتبر  وحتى   21-6 

ن  اأ ما  ما كم�صتثمر مبا�صر واحد، يتعين عليه مزيجا، ومن ثم معاملته

عالقة  ما  لديه تكون  اأو  مبا�صر  ا�صتثمار  عالقة  في  م�صاركين  يكونا 

الأفراد  اإقامة مختلف هوؤلء  اأن تكون  الأفراد(. ول بد  عائلية )في حالة 

اأي م�صتثمر  اإدراج  الكيانات الأخرى في نف�س القت�صاد، ول يمكنهم  اأو 

ومن  المبا�صر.  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  باعتباره  القت�صاد  نف�س  في  مقيم 

المال في موؤ�ص�صة ما والموجودة  راأ�س  هم  اأ�ص الممكن تجميع ملكية 

في حيازة مجموعة من الم�صتثمرين ذوي الرتباط بغية فر�س �صيطرة 

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية
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هة مرتبطة  هم راأ�س المال الموجودة في حيازة ج ن اأ�ص اأو نفوذ. غير اأ

هم موؤ�ص�صة اأخرى لفر�س �صيطرة اأو نفوذ نظرا  ها مع اأ�ص ل يمكن جمع

الجهة  على  �صيطرة  هناك  تكن  لم  ما  ينتقل  اأن  يمكن  ل  النفوذ  لأن 

وم(. ه المنت�صبة التالية )يقدم الإطار 6-2 تو�صيحا لهذا المف

6-22 وقد تكون الحكومة م�صتثمرا مبا�صرا. وهناك معالجات خا�صة 

لدى  يكون  عندما  والمعامالت  المالية  المراكز  على  ها  بيق ط ت يجري 

الحكومة موؤ�ص�صة ا�صتثمار مبا�صر ُت�صتخدم لأغرا�س المالية العامة، وهو 

واإذا كانت  اإلى 26-8.  الفقرات 24-8  ما تتم مناق�صته بالتف�صيل في 

حيازة الحكومة من ح�ص�س الملكية موؤهلة كا�صتثمار مبا�صر واأ�صول 

حيث  المبا�صر،  ال�صتثمار  في  تدرج  فاإنها  ال�صواء،  على  احتياطية 

تبوب اأدوات الدين كاأ�صول احتياطية �صريطة ا�صتيفاء معيار الأ�صول 

الحتياطية )راجع كذلك الفقرة 98-6(.

6-23 وقد ل تكون الموؤ�ص�صة غير الهادفة للربح موؤ�ص�صة ا�صتثمار 

مبا�صر، نظرا لأنها لم تتاأ�ص�س بهدف تحويل المكا�صب اإلى م�صتثمريها. 

ن الموؤ�ص�صة غير الهادفة للربح يمكن اأن تكون م�صتثمرا مبا�صرا  غير اأ

في كيان هادف للربح.

6-24 وموؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر هي دائما �صركة، وتت�صمن وفق 

واأ�صباه  ال�صورية،  المقيمة  والوحدات  الفروع،  الإح�صائي  لح  ط الم�ص

لأن  ونظرا  الم�صاهمة.  والكيانات  ا�صتثمارية،  و�صناديق  اأخرى،  �صركات 

موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر تكون مملوكة لكيان اآخر، فمن الممكن اأن 

تكون الأ�صر اأو الحكومات بمثابة م�صتثمرين مبا�صرين، لكن ل يمكن اأن 

تكون موؤ�ص�صات ا�صتثمار مبا�صر. وقد تكون ال�صركة العامة، ح�صبما يرد 

ها في الفقرات 4-108 اإلى 4-112، في بع�س الحالت موؤ�ص�صة  تعريف

ا�صتثمار مبا�صر.

2- نطاق تغطية تدفقات ومراكز اال�شتثمار المبا�شر

ي ال�صتثمار المبا�صر معظم المعامالت والمراكز المالية  ط 6-25 يغ

في  ويندرج  المختلفة.  القت�صادات  في  المقيمة  المنت�صبة  الجهات  بين 

ال�صتثمار  بمراكز  المرتبط  ال�صتثمار  دخل  كذلك  المبا�صر  ال�صتثمار 

المبا�صر. وتت�صمن الفقرات 6-28 اإلى 6-32 ال�صتثناءات لذلك.

اأ- نطاق تغطية المدي�نية بين الجهات المنت�شبة

ما بين ال�شركات تعريف االإقرا�ض في

لو�صف  ال�صركات«  بين  فيما  »الإقرا�س  عبارة  ت�صتخدم   26-6  

مراكز الدين في ال�صتثمار المبا�صر بين الموؤ�ص�صات المنت�صبة. وتت�صمن 

الم�صتبعدة  والمراكز  المعامالت  تلك  عدا  الدين  اأدوات  ومراكز  معامالت 

ووفقا  القرو�س.  على  مق�صورة  لي�صت  وهي  6-28؛  الفقرة  بموجب 

»العنا�صر  بعنوان   9 الملحق  من  والثالث  الأول  الجدولين  في  جاء  لما 

الأ�صا�صية وبنود اأخرى مختارة« وفي » اإح�صاءات الدين الخارجي: مر�صد 

نحو  على  ال�صركات  بين  فيما  الإقرا�س  ف 
َّ
ُيعر وم�صتخدميها«،  لمعديها 

م�صتقل عن الديون الأخرى عند تحليل الديون، لأن هذا النوع من الإقرا�س 

مقارنة  للخطر  التعر�س  ومواطن  المخاطر  على  مختلفة  انعكا�صات  له 

بالدين بين الأطراف غير المرتبطة. وُتعد تق�صيمات الإقرا�س فيما بين 

ت�صمح  تكميلية  بنودا  ال�صتحقاق  واأجل  الأداة  نوع  ح�صب  ال�صركات 

باإجراء المقارنة مع الح�صابات القومية والإح�صاءات المالية.

ل  التي  الأخرى  البات  ط والم الدين  ن  اأ من  الرغم  وعلى   27-6

في  ن�صبية  اأهمية  ذات  لي�صت  الت�صويتية  القوة  ا�صتخدام  على  وي  تنط

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

القت�صاد 1
% 5

 

% 100
القت�صاد 2 

% 5

 

% 100
القت�صاد 3 

% 5
القت�صاد 4 

% 25
القت�صاد 5 

A هي م�صتثمر مبا�صر في D لأن ملكيتها المبا�صرة من القوة الت�صويتية 
A لديها  ن  اأ D يعني  B وC في  ها على ح�ص�س  واقترانها ب�صيطرت  ،D في 

.D 15% من القوة الت�صويتية في

القوة  من   %10(  D في  مبا�صر  م�صتثمر  اأي�صا  هي   B فاإن  ال�صبب،  ولنف�س 

الت�صويتية(.

C لي�صت م�صتثمرا مبا�صرا في D؛ غير اأنها موؤ�ص�صة زميلة مع D )لأن C و
ما A وB كم�صتثمرين مبا�صرين م�صتركين(. D لديه

ا�صتثمار  عالقة  على  لي�صت   E ن  اأ غير   ،E في  مبا�صر  م�صتثمر  هي   D
ما مقترنين ل ي�صيطران على D، وD ل  مبا�صر مع اأي من A اأو B اأو C لأنه

.E ت�صيطر على

واإذا كانت قوة A الت�صويتية في B 49% فقط، لما كانت A م�صتثمرا مبا�صرا 

غير   Bو  A هم  اأ�ص فاإن  ثم  ومن   ،B على  �صيطرة  لديها  لي�س  لأنها   ،D في 

مجمعة.

االإطار 6-2: عالقات اال�شتثمار المبا�شر مع مزيج 
من الم�شتثمرين

A

C

B

D

E
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تعريف عالقة ال�صتثمار المبا�صر، فاإنها تندرج �صمن معامالت ومراكز 

ال�صتثمار المبا�صر اإذا كانت هناك عالقة ا�صتثمار مبا�صر قائمة بين 

الدين  اأدوات  المبا�صر  ال�صتثمار  بنود  ت�صمل  اأن  الممكن  ومن  الأطراف. 

الأ�صول  ومراكز  والعملة،  الخا�صة،  ال�صحب  وحقوق  النقدي،  الذهب  عدا 

والخ�صوم بين البنوك، وم�صتحقات معا�صات التقاعد والم�صتحقات الأخرى 

المنت�صبة  الجهات  بين  الأ�صول  في  المعامالت  ن  اأ غير  ال�صلة.  ذات 

ا�صتثمار  معامالت  لي�صت  �صلة  ذي  غير  ثالث  طرف  عن  وال�صادرة 

مبا�صر. وتدرج احتياطيات التاأمين الفنية في ال�صتثمار المبا�صر عندما 

المثال،  �صبيل  ا�صتثمار مبا�صر. فعلى  المعاملة بعالقة  اأطراف  يرتبط 

تاأمين  موؤ�ص�صات  بين  تاأمين  اإعادة  عقود  من  الحتياطيات  تن�صاأ  قد 

�صركة  )تحرر  الح�صري  المبا�صر  التاأمين  حالة  في  كذلك  وتن�صاأ  منت�صبة. 

اأو بالكامل مع مالكيها وغيرهم  تاأمين ح�صرية وثائق تاأمين عموما 

من الجهات المنت�صبة.(

نطاق تغطية الدين بين �شركات مالية منت�شبة مختارة

المنت�صبة  المالية  ال�صركات  بع�س  بين  الدين  تبويب  يتم  ل    28-6

بعالقة  وثيقا  ارتباطا  ا  مرتبط يعتبر  ل  لأنه  مبا�صر  كا�صتثمار 

ال�صتثمار المبا�صر. وفيما يلي ال�صركات المالية التي ت�صتمل عليها هذه 

الحالة:

(    �صركات تلقي الودائع )البنوك المركزية و�صركات تلقي الودائع  )اأ

عدا البنك المركزي(؛

)ب(   �صناديق ال�صتثمار؛

هات الو�صاطة المالية الأخرى عدا �صركات التاأمين و�صناديق  )ج(     ج

معا�صات التقاعد.

بق  تنط المعتادة  المبا�صر  ال�صتثمار  تعاريف  فاإن  اأخرى،  وبعبارة 

التاأمين،  و�صركات  الأموال،  ومقر�صي  الح�صرية  المالية  الموؤ�ص�صات  على 

الرابع،  الف�صل  )يت�صمن  الم�صاعدة.  المالية  وال�صركات  التقاعد،  و�صناديق 

الفقرات 31-5  الفرعية؛ وتت�صمن  اعات  ط الق لهذه  تعريفا  دال،  الق�صم 

المبا�صر  ال�صتثمار  من  وت�صتبعد  الدين(.  لأدوات  تعريفا   33-5 اإلى 

جميع مراكز الدين بين اأنواع مختارة من ال�صركات المالية المنت�صبة وتندرج 

تحت ا�صتثمارات الحافظة اأو ا�صتثمارات اأخرى. ول بد اأن يكون الطرفان 

المنت�صبان من بين الأنواع المختارة من ال�صركات المالية ولكن ل يتعين 

اأن يكونا من نف�س النوع.

ب- نطاق تغطية االأدوات المالية االأخرى

الممنوحة  الكتتاب  وخيارات  المالية  الم�صتقات  ت�صتبعد    29-6

للموظفين من ال�صتثمار المبا�صر وُتدرج في الفئة الوظيفية الم�صتقات 

المالية )عدا الحتياطيات( وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين.

م�صتثمرين  بمثابة  تكون  ن  اأ اإما  ال�صتثمار  و�صناديق   30-6

و  فه ال�صناديق«  »�صندوق  اأما  مبا�صر.  ا�صتثمار  موؤ�ص�صات  اأو  مبا�صرين 

�صندوق ا�صتثمار ي�صتثمر في �صناديق ا�صتثمار اأخرى، وبالتالي يمكن 

»ال�صندوق  ترتيب  وفي  ال�صناديق.  اأحد  في  مبا�صرا  م�صتثمرا  ي�صبح  اأن 

واحد  يقوم   )Master-Feeder Fund( المغذية«  وال�صناديق  الرئي�صي 

ات  المغذية( بتجميع حافظ )ال�صناديق  ال�صتثمار  اأكثر من �صناديق  اأو 

الحالة،  هذه  وفي  الرئي�صي(.  )ال�صندوق  اآخر  �صندوق  في  ها  ا�صتثمارات

فاإن ال�صندوق المغذي الذي يمتلك 10% اأو اأكثر من القوة الت�صويتية في 

بق عليه تعريف الم�صتثمر المبا�صر  ال�صندوق الرئي�صي المعني �صوف ينط

الوارد في “اإطار عالقات ال�صتثمار المبا�صر”. وبالمثل، فاإن �صناديق 

ما  موؤ�ص�صة  في  الت�صويتية  القوة  من  اأكثر  اأو   %10 تمتلك  التي  التجزئة 

تعتبر بمثابة م�صتثمرين مبا�صرين.

وقد ي�صمل ال�صتثمار المبا�صر ال�صتثمار العقاري، بما في   31-6

الت. ووفقا لما �صبق مناق�صته  ط ذلك الممتلكات ال�صتثمارية وم�صاكن الع

لدى  ال�صورية  الوحدات  اأو  الفروع  ُتحدد  اإلى 40-4،  الفقرات 26-4  في 

العمل  وي�صري  اأخرى.  طبيعية  وموارد  عقارات  المقيمين  غير  امتالك 

بحد الملكية العادي بالن�صبة للنفوذ اأو ال�صيطرة بموجب “اإطار عالقات 

ال�صتثمار المبا�صر”. ونظرا لأن ال�صتثمار العقاري قد تكون له حوافز 

المبا�صر، فقد  اأ�صكال ال�صتثمار  واآثار اقت�صادية مختلفة عن غيره من 

كان  اإذا  العقاري،  ال�صتثمار  بيانات  ن�صر  في  البيانات  معدو  يرغب 

كبيرا، ب�صفة م�صتقلة على اأ�صا�س تكميلي.

وت�صتبعد ح�ص�س الملكية في المنظمات الدولية من ال�صتثمار   32-6

المبا�صر، حتى في الحالت التي تبلغ فيها ن�صبة القوة الت�صويتية %10 

ا�صتثمارات  تحت  الملكية  ح�ص�س  ا�صتثمارات  تندرج  وبالتالي  اأكثر،  اأو 

الحافظة )اإذا كانت في �صكل اأوراق مالية( اأو ا�صتثمارات اأخرى–ح�ص�س 

الملكية )اإذا لم تكن في �صكل اأوراق مالية(. ول تكون ح�ص�س الملكية 

في المنظمات الدولية موؤهلة عموما كاأ�صول احتياطية ب�صبب افتقارها 

ولة اإتاحتها )راجع الفقرة 69-6(. ه ل�صفة �ص

ج- االأم�ال المارة         

يتم  التي  الأموال  هي  العابرة«  »الأموال  اأو  المارة«  »الأموال   33-6

منت�صبة  موؤ�ص�صة  اإلى  ما  اقت�صاد  في  مقيمة  موؤ�ص�صة  عبر  تمريرها 

الموؤ�ص�صة.  تلك  اقت�صاد  في  الأموال  ت�صتقر  ل  بحيث  اآخر،  اقت�صاد  في 

لها  التدفقات  المبا�صر. وهذه  الأموال بال�صتثمار  وغالبا ما تقترن هذه 

تاأثير محدود على القت�صادات التي تمر بها . وتقترن الأموال العابرة 

القاب�صة،  وال�صركات  الخا�س،  الغر�س  ذات  بالكيانات  التحديد  على وجه 

والموؤ�ص�صات المالية التي تخدم الموؤ�ص�صات المنت�صبة غير المالية الأخرى، 

ولكن من المحتمل اأن تت�صمن موؤ�ص�صات اأخرى اأموال مارة في تدفقات 

ال�صتثمار المبا�صر.

6-34 وتندرج الأموال المارة �صمن ال�صتثمار المبا�صر في العرو�س 

القيا�صية وذلك لالأ�صباب التالية:

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية



106

 

ومراكزه  المبا�صر  الم�صتثمر  معامالت  من  اأ�صا�صي  جزء  هي  )اأ( 

المالية مع الموؤ�ص�صات المنت�صبة؛

)ب( و�صوف يوؤدي ا�صتبعاد هذه الأموال من ال�صتثمار المبا�صر اإلى 

ت�صويه التدفقات والمراكز المالية لال�صتثمار المبا�صر ويقلل من 

قيمتها على الم�صتويات المجمعة؛

)ج( و�صوف يترتب على اإدراج هذه البيانات في ال�صتثمار المبا�صر 

ت�صجيع التماثل والت�صاق فيما بين القت�صادات.

غير اأنه بالن�صبة لالقت�صادات التي تمر عبرها الأموال، من المفيد تحديد 

طريق  عن  ا�صتخدامها  المزمع  غير  الخارجة  والتدفقات  الداخلة  التدفقات 

الكيان المعني. ول توجد حتى وقت كتابة هذا الدليل تعاريف اأو اأ�صاليب 

الأخرى.  المبا�صر  ال�صتثمار  اأ�صكال  المارة عن  الأموال  لتمييز  موحدة 

ها  ح�صابات في  توجد  التي  القت�صادات  في  البيانات  لمعدي  وينبغي 

اأموال مارة بقيمة كبيرة اأن ينظروا في اإمكانية اإعداد بيانات تكميلية 

عن الأموال العابرة، وفقا للتعاريف القومية.

ى عالقات اال�شتثمار  ية عل ية المحل ك ل د- اأثر روابط الم

المبا�شر

6-35 لتحديد عالقات ال�صتثمار المبا�صر، ل ي�صتبعد اإطار عالقات 

في  المقيمة  الموؤ�ص�صات  بين  الملكية  روابط  المبا�صر  ال�صتثمار 

بين  المالية  والمراكز  المعامالت  ن  اأ من  الرغم  وعلى  القت�صاد.  نف�س 

فمن  الدولية،  الح�صابات  في  ُتدرج  ل  الواحد  القت�صاد  في  الموؤ�ص�صات 

النفوذ  اأو  ال�صيطرة  من  �صل�صلة  المبا�صر  للم�صتثمر  يكون  ن  اأ الممكن 

ها في عالقة بين مقيم ومقيم اآخر. ول تحول مثل  تتمثل اإحدى حلقات

هذه العالقة دون قيام عالقة ا�صتثمار مبا�صر بين موؤ�ص�صتين مقيمتين 

من  بمزيد  الحالة  هذه  الإطار 3-6  )ي�صتعر�س  اقت�صادين مختلفين  في 

الو�صوح(.

هـ- بداية ونهاية عالقات اال�شتثمار المبا�شر 

6-36  ُتدرج تحت ال�صتثمار المبا�صر كامل المعاملة التي تبلغ اأو 

تتجاوز الم�صتوى الحدي البالغ 10% اأو اأكثر من مجموع القوة الت�صويتية. 

عموما  تبويبها  يتم  فال  طة  النق هذه  تبلغ  ل  التي  المعامالت  اأما 

تعريفه  يرد  الذي  العك�صي،  ال�صتثمار  )با�صتثناء  مبا�صر  كا�صتثمار 

الأخرى(.  المنت�صبة  الجهات  في  وال�صتثمار   – 6-37)ب((  الفقرة  في 

عالقة  بدء  تاريخ  في  بة  مبوَّ غير  باعتبارها  �صابقة  مراكز  اأي  وُتدرج 

ال�صتثمار المبا�صر )يمكن الطالع على مناق�صة حول عمليات تعديل 

اإذا كان  اإلى 9-20(. وعلى �صبيل المثال  التبويب في الفقرات 13-9 

الم�صتثمر المبا�صر يملك 9% من القوة الت�صويتية ثم اقتنى ما يعادل %2 

اإ�صافية من القوة الت�صويتية، عندئذ تن�صاأ معاملة ا�صتثمار مبا�صر عن 

طريق الم�صتري م�صتملة الحيازة البالغة 2% من القوة الت�صويتية، و�صوف 

ح�صاب  في  الأخرى  التغيرات  بند  في  التبويب  تعديل  قيود  تت�صمن 

قدره  %9  الحافظة  ا�صتثمارات  في  خ�صما  المالية  والخ�صوم  الأ�صول 

اإلى جانب زيادة مقابلة في ال�صتثمار المبا�صر.  عن الحيازة ال�صابقة 

وُت�صنف المعامالت الالحقة حتى م�صتوى المعاملة التي ت�صل بحيازات 

القوة الت�صويتية اإلى اأقل من 10% كمعامالت ا�صتثمار مبا�صر.  وبمجرد 

المبا�صر  ال�صتثمار  في  المال  راأ�س  هم  لأ�ص الحدي  الم�صتوى  ي  تخط

)�صواء بالزيادة اأو النق�صان(، ينبغي كذلك تغيير مراكز الدين بين طرفي 

المعاملة بموجب قيد لتعديل التبويب في ح�صاب التغيرات الأخرى في 

الحجم. 

3- اأنواع معامالت ومراكز اال�شتثمار المبا�شر

المبا�صر  ال�صتثمار  تبويب  يتم  الأ�صا�صية،  العنا�صر  في   37-6

وفقا للعالقة بين الم�صتثمر والكيان المتلقي لال�صتثمار، وهي بالتحديد 

كما يلي:

المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  في  مبا�صر  م�صتثمر  ا�صتثمارات   ) )اأ

ه بها عالقة ملكية مبا�صرة اأم ل(؛ التابعة له )�صواء تربط

مبا�صر  ا�صتثمار  موؤ�ص�صة  به  تقوم  الذي  العك�صي  ال�صتثمار  )ب( 

في م�صتثمرها المبا�صر �صاحب الملكية المبا�صرة اأو غير المبا�صرة، 

وفقا لل�صرح الوارد في الفقرتين 6-39 و6-40(؛

المقيمة،  وغير  المقيمة  الزميلة  الموؤ�ص�صات  بين  ال�صتثمار  )ج( 

ح�صبما يرد �صرحه في الفقرة 17-6.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

القت�صاد 1

القت�صاد 2

القت�صاد 3

 D Cتمتلك  و  تامة،  ملكية   C تمتلك   B و  تامة،  ملكية   B تمتلك   A
ملكية تامة.

في هذا المثال، على الرغم من الرابط المحلي بين B و C، فاإن كل من A و 

.D في عالقة ا�صتثمار مبا�صر مع B

ى  لة عل  االإطار 6-3: عالقة ا�شتثمار مبا�شر م�شتم

ي رابط محل

A

BC

D
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 6-38 وتعك�س هذه الفئات الثالث اأنواعا مختلفة من عالقات ودوافع 

ال�صتثمار المبا�صر. فعلى �صبيل المثال، يختلف تف�صير عالقة الم�صتثمر 

عالقة  عن  مبا�صر  ا�صتثمار  موؤ�ص�صة  في  اأ�صول  يقتني  الذي  المبا�صر 

مبا�صر.  ا�صتثمار  في  اأ�صول  تقتني  التي  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة 

الذي  الأمر  �صيطرة،  اأو  نفوذ  على  ال�صتثمار  من  الأول  النوع  وي  فينط

ما لي�س بم�صتثمر  الم�صتثمر فيه الآخرين، لأن  النوعين  قد ل يتوافق مع 

في  العامة  التجاهات  ر�صد  البيانات  معدي  على  ويتعين  مبا�صر. 

النوعين الثاني والثالث لتحديد ما اإذا كانت تتزايد.

ي اأ- اال�شتثمار العك�ش

اأي  اأو  ملكية  ح�صة  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  تقتني  قد   39-6

المبا�صرة  الملكية  �صاحب  المبا�صر  م�صتثمرها  في  اأخرى  البات  مط

ل�صحب  طريقة  باعتبارها  المعامالت  هذه  تن�صاأ  وقد  المبا�صرة.  غير  اأو 

مجموعة  داخل  المالية  الموارد  لتنظيم  كطريقة  اأو  ال�صتثمارات، 

موؤ�ص�صات عابرة للحدود. وعلى �صبيل المثال، بالن�صبة لموؤ�ص�صة تقتر�س 

بالنيابة عن �صركة اأم وفي الحالت التي تتركز فيها وظائف الخزانة في 

اإلى 4-86(، يجوز للجهة  الفقرات من 4-83 )د(  هة تابعة )راجع  ج

التابعة اإقرا�س الأموال اإلى م�صتثمرها المبا�صر.

ا�صتثمار  موؤ�ص�صة  تقوم  عندما  العك�صي  ال�صتثمار  وين�صاأ   40-6

مبا�صر باإقرا�س الأموال اأو اقتناء ح�ص�س الملكية في م�صتثمرها المبا�صر 

امتالكها  عدم  �صريطة  المبا�صرة،  غير  اأو  المبا�صرة  الملكية  �صاحب 

ح�ص�س ملكية ت�صكل 10% اأو اأكثر من مجموع القوة الت�صويتية في هذا 

اإذا كانت هناك موؤ�ص�صتان تملك كل  وفي المقابل،  الم�صتثمر المبا�صر. 

ما 10% اأو اأكثر من القوة الت�صويتية في الأخرى، ل توجد هنا عالقة  منه

المتبادل،  المبا�صر  لال�صتثمار  عالقتان  تن�صاأ  واإنما  عك�صي،  ا�صتثمار 

ا�صتثمار مبا�صر في  اأن كل موؤ�ص�صة هي م�صتثمر مبا�صر وموؤ�ص�صة  اأي 

ما البع�س. ه بع�ص

6-41 وينبغي ن�صر بيانات الدخل من ال�صتثمار العك�صي وال�صتثمار 

وذلك  دللة،  ذو  كان  اإذا  م�صتقل،  نحو  على  الزميلة  الموؤ�ص�صات  بين 

المبا�صر.  ال�صتثمار  طبيعة  فهم  على  البيانات  م�صتخدمي  لم�صاعدة 

للدخل من  الم�صاحبة  الق�صايا  الفقرتان 11-99 و100-11  وتتناول 

ال�صتثمار العك�صي وال�صتثمار بين الموؤ�ص�صات الزميلة.

ب- عر�ض بيانات الدخل ح�شب مبداأ ال�جهة

اأ�صلوب عر�س بيانات ال�صتثمار المبا�صر  6-42 مبداأ الوجهة هو 

وفق  بالعر�س  مقارنته  ويمكن  المبا�صر.  ال�صتثمار  عالقة  اتجاه  وفق 

بهذا  الأ�صا�صية  العنا�صر  في  الم�صتخدمة  المجمالت  وخ�صوم  اأ�صول 

بين  الفرق  وين�صاأ  بخ�صم.  اأم  باأ�صل  ال�صتثمار  ارتباط  ح�صب  الدليل، 

من  هة  الوج مبداأ  ح�صب  والعر�س  والخ�صوم  الأ�صول  ح�صب  العر�س 

بين  ال�صتثمارات  وبع�س  العك�صي  ال�صتثمار  مع  التعامل  في  الفرق 

ال�صتثمار  اإلى و�صع  هة  الوج مبداأ  بيق  ط ت الزميلة. ويمكن  الموؤ�ص�صات 

البيانات  عر�س  وبموجب  ال�صتثمار.  ودخل  المالي  والح�صاب  الدولي 

هة، يدرج ال�صتثمار المبا�صر اإما كا�صتثمار مبا�صر في  ح�صب مبداأ الوج

الخارج اأو ا�صتثمار مبا�صر في القت�صاد  المبلِّغ، وذلك على النحو التالي:

والخ�صوم  الأ�صول  الخارج  في  المبا�صر  ال�صتثمار  ي  ط يغ   ) )اأ

بين الم�صتثمرين المبا�صرين المقيمين وموؤ�ص�صات ال�صتثمار 

بين  والخ�صوم  الأ�صول  كذلك  وي�صمل  لهم.  التابعة  المبا�صر 

الموؤ�ص�صات الزميلة المقيمة وغير المقيمة اإذا كانت الموؤ�ص�صة 

ويعرف  مقيمة.  موؤ�ص�صة  النهائية  طرة  ال�صي �صاحبة  الأم 

المبا�صر  بال�صتثمار  كذلك  الخارج  في  المبا�صر  ال�صتثمار 

الموجه اإلى الخارج.

جميع  غ  المبلِّ القت�صاد  في  المبا�صر  ال�صتثمار  ويت�صمن  )ب( 

الخ�صوم والأ�صول بين موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر المقيمة 

وم�صتثمريها المبا�صرين. وي�صمل كذلك الأ�صول والخ�صوم بين 

الموؤ�ص�صات الزميلة المقيمة وغير المقيمة اإذا كانت الموؤ�ص�صة 

طرة النهائية موؤ�ص�صة غير مقيمة. ويعرف  الأم �صاحبة ال�صي

بال�صتثمار  كذلك  المبلِّغ  القت�صاد  في  المبا�صر  ال�صتثمار 

المبا�صر الموجه اإلى الداخل. 

هة، على  6-43 وتتم معاملة الموؤ�ص�صات الزميلة بموجب مبداأ الوج

النحو التالي:

• من حيث المبداأ، ُتدرج جميع الأ�صول والخ�صوم بين الموؤ�ص�صات 	

الزميلة في ال�صتثمار المبا�صر في الخارج عندما تكون الموؤ�ص�صة 

الأم �صاحبة ال�صيطرة النهائية موؤ�ص�صة مقيمة. وفي هذه الحالة، 

المقيم،  الطرف  اقت�صاد  من  والنفوذ  ال�صيطرة  ممار�صة  تكون 

وبالتالي من المفيد معاملة اأي ا�صتثمار في موؤ�ص�صة زميلة في 

الخارج كا�صتثمار موجه اإلى الخارج.

• بين 	 والخ�صوم  الأ�صول  جميع  ُتدرج   ، المبداأ حيث  ومن 

الموؤ�ص�صات الزميلة في ال�صتثمار المبا�صر في القت�صاد المبلِّغ 

عندما تكون الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة النهائية موؤ�ص�صة 

والنفوذ  ال�صيطرة  ممار�صة  تكون  الحالة،  هذه  وفي  مقيمة.  غير 

في  ال�صتثمار  معاملة  المفيد  من  وبالتالي  اآخر،  اقت�صاد  من 

الموؤ�ص�صة الزميلة في الخارج كا�صتثمار موجه اإلى الداخل.

• ال�صيطرة 	 �صاحبة  الأم  الموؤ�ص�صة  اإقامة  مقر  كان  اإذا  اأنه  غير 

مبا�صر  كا�صتثمار  الأ�صول  تعامل  معروف،  غير  النهائية 

القت�صاد  في  مبا�صر  كا�صتثمار  الخ�صوم  وتعامل  الخارج  في 

م  الم�صلَّ فمن  عملية.  لأ�صباب  المعاملة  بهذه  وي�صمح  المبلِّغ. 

به، في بع�س الحالت، اأن تكون القت�صادات غير قادرة على 

لعر�س   ” المبداأ حيث  “من  اأو  التف�صيلي  الأ�صا�س  بيق  ط ت

يع تحديد الموؤ�ص�صة  بيانات ا�صتثمارها المبا�صر، لأنها ل ت�صتط

الأم �صاحبة ال�صيطرة النهائية.

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية
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عر�ض  اأ�شاليب  ف  لمختل ي  ل ي التحل اال�شتخدام  ج- 

بيانات اال�شتثمار المبا�شر    

6-44 يمثل عر�س البيانات على اأ�صا�س الأ�صول والخ�صوم واأ�صا�س 

هة اأداة مفيدة لمختلف اأنواع  التحليل. مبداأ الوج

• مع 	 والخ�صوم  الأ�صول  اأ�صا�س  على  البيانات  عر�س  يتوافق 

الأخرى،  العمومية  الميزانية  وبيانات  والمالية  النقدية  البيانات 

مما يي�صر عقد المقارنة بين مجموعات البيانات. ويتعين توفير 

هذه البيانات على اأ�صا�س الطرف المقابل المبا�صر حتى يت�صنى 

ر�صد التدفقات والمراكز بالدرجة الكافية. وعلى �صبيل المثال، في 

قة اخت�صا�س ت�صم مقار كيانات كبيرة ذات اأغرا�س  حالة منط

خا�صة وتتعر�س لأزمات في العملة اأو غيرها من الأزمات المالية، 

المتحققة من  الفائدة  البيانات �صاآلة  ف�صوف يتبين لم�صتخدمي 

ي الكيانات ذات الغر�س الخا�س  ط مجموعات البيانات التي تغ

تحديد  بدون  الخا�س  الغر�س  ذات  الكيانات  بيانات  �صافي  )اأو 

هذه  تقوم  ن  اأ المحتمل  ومن  الإجمالية(.  للم�صتويات  م�صتقل 

وتحويل  ملكية،  ح�ص�س  اإلى  الدين  بتحويل  و�صواها  الكيانات 

والعملة  الأجل،  اأدوات ق�صيرة  اإلى  الأجل  المالية طويلة  الأدوات 

المحلية اإلى اأجنبية، واأ�صعار الفائدة الثابتة اإلى متغيرة، وهكذا، 

ب�صورة  المخاطر  تغيير خ�صائ�س  اإلى  التحويالت  وتوؤدي هذه 

حيوية.

• فهم 	 في  هة  الوج مبداأ  اأ�صا�س  على  البيانات  عر�س  هم  وي�ص

ال�صيطرة  م�صاألة  الح�صبان  في  وياأخذ  المبا�صر  ال�صتثمار  دوافع 

هة،  والنفوذ. وفي �صياق عر�س البيانات على اأ�صا�س مبداأ الوج

ال�صتثمار.  ل�صحب  مكافئا  العك�صي  ال�صتثمار  اعتبار  يمكن 

لقت�صاد  الخ�صو�س  وجه  على  مفيدا  هة  الوج مبداأ  يكون  وقد 

لديه قيم كبيرة من الأموال المارة اأو تدوير الأموال، لأن تدفقات 

ال�صتثمارات الكبيرة الداخلة اإلى اقت�صاد ما والخارجة منه قد ل 

تكون ذات اأهمية اأ�صا�صية بالن�صبة لمحللي بيانات ال�صتثمار 

المبا�صر.        

6-45 ويتناول الإطار 6-4 عر�س البيانات على اأ�صا�س الأ�صول 

الدليل  هذا  وفي  ما.  بينه والعالقة  هة  الوج مبداأ  اأ�صا�س  وعلى  والخ�صوم 

هة في هيئة بنود  يبدو اأ�صلوب عر�س البيانات على اأ�صا�س مبداأ الوج

هة، يت�صمن  تكميلية. وبموجب عر�س البيانات على اأ�صا�س مبداأ الوج

القت�صاد  في  المبا�صر  وال�صتثمار  الخارج  في  المبا�صر  ال�صتثمار 

ال�صواء، وبالتالي قد تن�صاأ قيم  الأ�صول والخ�صوم على  المبلِّغ بيانات 

�صالبة.

والمراكز  بالمعامالت  ق  ل تتع اأخرى  شايا  ق�  -4

المالية والدخل في اال�شتثمار المبا�شر 

اأ- تدوير االأم�ال

وي تدوير الأموال على ا�صتثمار اأموال مقدمة من كيان ما  6-46 ينط

باأحد القت�صادات في كيان مقيم باقت�صاد ثان، ثم يعاد ا�صتثمارها 

وغالبا ما تكون عمليات الكيان  في كيان اآخر في القت�صاد الأول. 

المقيم في القت�صاد الثاني محدودة. )قد ي�صترك اقت�صادان اأو غير ذلك من 

القت�صادات الو�صيطة في تدوير الأموال(. ومع ما لتدوير الأموال من طابع 

خا�س، ينبغي لمعدي البيانات النظر في ن�صر معلومات تكميلية عن 

حجم تدوير الأموال، اإذا كان ذو دللة. )ومع تدوير الأموال يكون القت�صاد 

المعني هو القت�صاد الم�صيف النهائي اأو القت�صاد الم�صتثمر النهائي 

لذاته في بيانات ال�صركاء.(

ب- عالقات عدا اال�شتثمار المبا�شر

بين  تعاون  على  وي  تنط التي  العالقات  بع�س  هناك   47-6

المبا�صر.  لال�صتثمار  مماثلة  عالقات  بينها  تقوم  التي  الموؤ�ص�صات 

غير اأن مثل هذه الحالت ل ينبغي تبويبها كا�صتثمار مبا�صر اإل اإذا 

خالل  من  النفوذ  اأو  ال�صيطرة  على  وي  ينط الذي  والتعريف  تتفق  كانت 

التمثيل  المثال، قد يكون هناك قدر من  الت�صويتية. فعلى �صبيل  القوة 

ر�صمية،  عالقة  بدون  ولكن  م�صترك  اإدارة  مجل�س  اأو  الإدارة،  مجل�س  في 

معامالت  اأو  ال�صيا�صة،  �صنع  عمليات  في  م�صاركة  هناك  تكون  قد  اأو 

مادية فيما بين ال�صركات، اأو تبادل للموظفين على الم�صتوى الإداري، 

اأقل  باأ�صعار  الأجل  طويلة  قرو�س  تقديم  اأو  فنية،  معلومات  تقديم  اأو 

مع�صرة  �صركة  لدائني  يمكن  كذلك،   . ال�صوق في  ال�صائدة  الأ�صعار  من 

لن  ولكنهم  ال�صركة،  هذه  على  الفعلية  ال�صيطرة  حتى  اأو  النفوذ  ممار�صة 

اإذا تم تحويل  اإل  ال�صركة  يكونوا موؤهلين كم�صتثمرين مبا�صرين في هذه 

قد  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  ت�صويتية.  قوة  ذات  ملكية  حقوق  اإلى  ديونهم 

ت�صتمل ملكية موؤ�ص�صة ما على قدر كبير من الملكية الأجنبية ولكن من 

اأو مجموعة واحدة من الم�صتثمرين  الجائز األ يكون هناك م�صتثمر واحد 

ين لديها ح�صة ا�صتثمار مبا�صر في ال�صركة. المرتبط

ل اإ�شافية بالن�شبة لال�شتثمار المبا�شر ي ج- تفا�ش

اأ�صاليب  ا�صتخدام  يمكن  المبا�صر،  ال�صتثمار  تبويب  عند   48-6

لما  وفقا  والعملة،  ال�صتحقاق  واأجل  المالية  الأداة  ح�صب  التبويب 

اأدوات  تق�صيم  البيانات  لمعدي  وينبغي  الخام�س.  الف�صل  في  ورد 

تبويب  لأ�صلوب  وفقا  المبا�صر  ال�صتثمار  بعالقات  ال�صلة  ذات  الدين 

الإح�صاءات  القومية/دليل  الح�صابات  ام  نظ في  الم�صتخدم  الأدوات 

نوع  ح�صب  التق�صيم  ويمثل  تكميلي.  اأ�صا�س  على  والمالية  النقدية 

وتدفقات  المالي،  الح�صاب  بيانات  مع  ابقة  ط للم ما  مه عن�صرا  الأداة 

ت�صتخدم  البيانات  هذه  لأن  اعية،  ط الق العمومية  والميزانيات  الأموال، 

اأنه  غير  الدولية.  الح�صابات  في  الوظيفي  التبويب  ولي�س  الأدوات  تبويب 

المرتبط  الدين  �صروط  �صرامة  فاإن  الطرفين،  بين  القائمة  للعالقة  نظرا 

بال�صتثمار المبا�صر ومخاطره واأوجه �صعفه قد تختلف عن غيره من 

الديون الأخرى. ولهذه الأ�صباب، يتم قيد الإقرا�س فيما بين ال�صركات كبند 

لمعديها وم�صتخدميها«  الخارجي: مر�صد  الدين  »اإح�صاءات  م�صتقل في 

)راجع كذلك الفقرة 26-6(.

التبويب  مناق�صة   164-4 اإلى   146-4 الفقرات  وتت�صمن   49-6

و157-4   156-4 الفقرتان  تتناول  بينما  ال�صريك،  القت�صاد  ح�صب 

ال�صتثمار المبا�صر. ويمكن تبويب بيانات ال�صركاء بالن�صبة لال�صتثمار 

الملكية  �صاحب  الم�صيف  القت�صاد  اأو  الم�صتثمر  ح�صب  اإما  المبا�صر 

اعات  ط بيق اأ�صلوب تبويب الق ط المبا�صرة اأو النهائي. ويمكن كذلك ت

الق�صم »دال«( على ال�صتثمار  الرابع،  الف�صل  )المو�صح في  الموؤ�ص�صية 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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المرجعي  »التعريف  بوعة  مط في  اأكثر  الم�صائل  هذه  وتناق�س  المبا�صر. 

والتنمية  التعاون  منظمة  عن  ال�صادرة  المبا�صر«  الأجنبي  لال�صتثمار 

في الميدان القت�صادي.

6-50 وربما يكون للتبويب ح�صب نوع الن�صاط )ال�صناعة( اأهميته 

بالن�صبة لال�صتثمار المبا�صر. ومن الممكن ا�صتخدام »الت�صنيف ال�صناعي 

طة القت�صادية« اأو ما يعادله على الم�صتوى  الدولي الموحد لجميع الأن�ص

القت�صادي.  الن�صاط  نوع  ح�صب  البيانات  لإعداد  الوطني  اأو  الإقليمي 

ورغم اأن هذا التبويب ل ي�صتخدم لإعداد بيانات الفئات الوظيفية الأخرى، 

عن  تقديرات  اإعداد  ويف�صل  المبا�صر.  لال�صتثمار  بالن�صبة  مفيد  فاإنه 

ال�صتثمار المبا�صر الموجه اإلى الداخل والموجه اإلى الخارج على ال�صواء 

المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  ن�صاط  اإلى  ا�صتنادا  مزدوج،  اأ�صا�س  وعلى 

اإل  البيانات  اإعداد  بالإمكان  يكن  لم  واإذا  المبا�صر.  الم�صتثمر  ون�صاط 

على اأ�صا�س واحد، فاإن التبويب المف�صل ح�صب الن�صاط القت�صادي هو 

ال�صناعي  التبويب  بق  وينط المبا�صر.  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  ن�صاط  ح�صب 

المبا�صر،  ال�صتثمار  المعامالت. وفي حالة بيانات  الوحدات ولي�س  على 

الموؤ�ص�صات  مجموعات  على  الن�صاط  ح�صب  التبويب  بق  يط ما  غالبا 

اأو مجموعات الموؤ�ص�صات  ذات الخ�صو�صية بالن�صبة لالقت�صاد المعني، 

اع موؤ�ص�صي واحد. واإذا كانت  ذات الخ�صو�صية لالقت�صاد المعني في قط

موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر اأو مجموعة موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر 

ح�صب  تبوَّب  ها  بيانات فاإن  مختلفة،  اقت�صادية  طة  اأن�ص في  م�صتركة 

الن�صاط الأكبر.

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية

االإطار 6-4: ا�شتقاق البيانات بموجب مبداأ الوجهة

وم( ول/الخ�ش ى اأ�شا�ض االأ�ش عنا�شر اال�شتثمار المبا�شر )العر�ض عل

الخ�صوم الأ�صول 

خ�شوم موؤ�ش�شات اال�شتثمار المبا�شر تجاه الم�شتثمر المبا�شر ول الم�شتثمر المبا�شر في موؤ�ش�شات اال�شتثمار المبا�شر  اأ�ش

L1 ح�ص�س الملكية A1 ح�ص�س الملكية  
L2 اأدوات الدين A2 اأدوات الدين 

ول موؤ�ش�شات اال�شتثمار المبا�شر في الم�شتثمر المبا�شر –  اأ�ش وم الم�شتثمر المبا�شر تجاه موؤ�ش�شات اال�شتثمار المبا�شر –   خ�ش

ي                 ال�صتثمار العك�صي         اال�شتثمار العك�ش

L3 ح�ص�س الملكية  A3 ح�ص�س الملكية 
L4 اأدوات الدين A4 اأدوات الدين 

لة في        وؤ�ش�شات الزمي مة تجاه الم ي ق لة الم وؤ�ش�شات الزمي وم الم خ�ش لة في   وؤ�ش�شات الزمي مة في الم ي ق لة الم وؤ�ش�شات الزمي ول الم اأ�ش

            الخارج       الخارج     

ية ك ل L5 ح�ش�ض الم ية  ك ل A5 ح�ش�ض الم
       A5.1 ح�ص�س الملكية )اإذا كانت الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة

L5.1 ح�ص�س الملكية )اإذا كانت الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة النهائية    )
1
           النهائية موؤ�ص�صة مقيمة

)
2
        موؤ�ص�صة غير مقيمة

       A5.2 ح�ص�س الملكية )اإذا كانت الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة 

)
2
النهائية موؤ�ص�صة غير مقيمة

L5.2 ح�ص�س الملكية )اإذا كانت الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة النهائية     

               
   )1

   موؤ�ص�صة مقيمة

L6 اأدوات الدين A6 اأدوات الدين 
       A6 .1 اأدوات الدين )اإذا كانت الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة

L6.1 اأدوات الدين )اإذا كانت الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة النهائية       )
1
         النهائية موؤ�ص�صة مقيمة

)
2
       موؤ�ص�صة غير مقيمة

L6.2 اأدوات الدين )اإذا كانت الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة النهائية           A6 .2 اأدوات الدين )اإذا كانت الموؤ�ص�صة الأم �صاحبة ال�صيطرة النهائية 

)
1
(        موؤ�ص�صة مقيمة

2
موؤ�ص�صة غير مقيمة

اأي مقيمة في القت�صاد المبلِّغ. 
 1

 اأي غير مقيمة في القت�صاد المبلِّغ. 
2

وم ول/الخ�ش ى اأ�شا�ض االأ�ش العر�ض عل

اأ�صول ال�صتثمار المبا�صر:  

 ;A1 + A3 + A5 :ح�ص�س الملكية    
A2 + A4 + A6 :اأدوات الدين    

خ�صوم ال�صتثمار المبا�صر: 

 ;L1 + L3 + L5 :ح�ص�س الملكية    
L2 + L4 + L6 :اأدوات الدين    

ى اأ�شا�ض مبداأ الوجهة العر�ض عل

: من حيث المبداأ

ال�صتثمار المبا�صر في الخارج )ال�صتثمار المبا�صر الموجه اإلى الخارج(:

 ;A1 – L3 + A5.1 – L5.2 :ح�ص�س الملكية    
A2 – L4 + A6.1 – L6.2 :اأدوات الدين    

غ )اال�شتثمار المبا�شر الموجه  اال�شتثمار المبا�شر في االقت�شاد المبلِّ

: اإلى الداخل(

 ;L1 – A3 + L5.1 – A5.2 :ح�ص�س الملكية    
L2 – A4 + L6.1 – A6.2 :اأدوات الدين    

البدائل العملية المقبولة:

ال�صتثمار المبا�صر في الخارج: 

 ;A1 – L3 + A5 :ح�ص�س الملكية    
A2 – L4 + A6 :اأدوات الدين    

ال�صتثمار المبا�صر في القت�صاد المبلِّغ: 

 ;L1 – A3 + L5 :ح�ص�س الملكية    
L2 – A4 + L6 :اأدوات الدين    

يو�صح الجدول التالي العنا�صر الأ�صا�صية لمراكز ومعامالت ال�صتثمار المبا�صر. ويجوز اإعادة ترتيبها لدعم مختلف اأنواع العر�س والتحليل.                    
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ق باال�شتثمار المبا�شر ل شايا اإ�شافية تتع د- ق�

الف�صل،  ال�صتثمار في هذا  تبويب  لمناق�صة ق�صايا  اإ�صافة   51-6

المالية،  بالمراكز  المتعلقة  الف�صول  في  المبا�صر  ال�صتثمار  يناق�س 

والثامن  ال�صابع  )الف�صول  الأولي  والدخل  المالي،  الح�صاب  ومعامالت 

والروابط  الق�صايا  على  الطالع  ويمكن  التوالي(.  على  ع�صر،  والحادي 

الجامعة في هذا الخ�صو�س في الملحق 6اأ.

– عدا  المبا�صر  ال�صتثمار  اأهمية بع�س جوانب  6-52 وقد تت�صح 

ال�صتثمار  وو�صع  المدفوعات  ميزان  ببيانات  مبا�صرة  المتعلقة  تلك 

تحليلي  وذلك من منظور  الم�صيف  القت�صاد  في  �صيما  ل    - الدولي 

الدولية  الح�صابات  بيانات  تو�صح  وبينما  ال�صيا�صات.  �صناعة  ومنظور 

ال�صتثمار  اأثر  من  اآخر  جانبا  اأن  نجد  الحدود،  عبر  والأر�صدة  التدفقات 

المبا�صر ين�صب على المتغيرات الداخلية كالتوظيف والمبيعات والقيمة 

الم�صافة واإجمالي تكوين راأ�س المال الثابت. وُتعرف هذه الإح�صاءات 

في  مناق�صتها  وتجري  الجن�صيات«  متعددة  الموؤ�ص�صات  طة  »اأن�ص با�صم 

الملحق 4.

اع الفرعي لل�صركات الخا�صعة لل�صيطرة  ط 6-53 وتتداخل بيانات الق

ام الح�صابات القومية مع بيانات ال�صتثمار المبا�صر.  الأجنبية في نظ

الأجنبية  لل�صيطرة  الخا�صعة  لل�صركات  الفرعي  اع  ط الق ويت�صمن 

اإلى  بالإ�صافة  القت�صاد،  المقيمة في  والفروع  التابعة  ال�صركات  جميع 

القت�صاد  في  المقيمة  الموؤ�ص�صات  من  غيرها  اأو  المرتبطة  الموؤ�ص�صات 

وتخ�صع لل�صيطرة الأجنبية بحكم الواقع.

جيم- ا�شتثمار الحافظة

ف ا�صتثمار الحافظة باأنه المعامالت والمراكز عبر الحدود 
َّ

6-54 ُيعر

وي على �صندات دين اأو حقوق ملكية، عدا تلك المت�صمنة في  التي تنط

 15-5 الفقرة  وتت�صمن  الحتياطية.  الأ�صول  اأو  المبا�صر  ال�صتثمار 

تعريفا لالأوراق المالية. وتعد قابلية تداول الأوراق المالية طريقة لتي�صير 

عمرها.  مدار  على  الأطراف  مختلف  لدى  ها  حيازت يتيح  مما  تداولها، 

لتنويع  للم�صتثمرين  الفر�صة  المالية  الأوراق  في  التداول  قابلية  وتتيح 

ولة.  ه ب�ص هم  ا�صتثمارات �صحب  من  والتمكن  ال�صتثمارية  هم  محافظ

هم اأو وحدات �صناديق ال�صتثمار )اأي  وُتدرج في ا�صتثمار الحافظة اأ�ص

والتي  مالية  باأوراق  المثبتة  ال�صتثمار(  �صناديق  عن  ال�صادرة  تلك 

الرغم  وعلى  مبا�صرة.  ا�صتثمارات  اأو  احتياطية  اأ�صول  بمثابة  لي�صت 

ن الم�صتقات المالية المتداولة في البور�صة هي اأدوات قابلة للتداول،  من اأ

�صمن  مدرجة  لأنها  وذلك  الحافظة  ا�صتثمارات  �صمن  ُتدرج  ل  فاإنها 

فئتها الذاتية الم�صتقلة.

6-55 ول ُتدرج في ا�صتثمار الحافظة ح�ص�س الملكية التي ل تاأخذ 

الم�صاهمة(؛  غير  ال�صركات  في  المثال  �صبيل  )على  مالية  اأوراق  �صكل 

واإنما ُتدرج تحت بند ال�صتثمار المبا�صر اأو ا�صتثمارات اأخرى. وح�ص�س 

الم�صاركة بالوقت والمثبتة باأوراق  ام  الملكية في ترتيبات الإقامة بنظ

التي  الحيازات  ن  اأ )رغم  الحافظة  ا�صتثمار  في  ُتدرج  ما  عادة  مالية 

تمنح 10% اأو اأكثر من القوة الت�صويتية تعامل كا�صتثمار مبا�صر وتقيد 

اأوراق مالية وغير مدرجة في ال�صتثمار  التي ل تاأخذ �صكل  الحيازات 

المبا�صر �صمن بند ا�صتثمارات اأخرى(. وفي حالت قليلة مو�صحة في 

البات على موؤ�ص�صات  الفقرة 6-28، نجد اأن �صندات الدين التي تمثل مط

منت�صبة ُتدرج في ا�صتثمار الحافظة.

6-56 وي�صمل ا�صتثمار الحافظة، ولكنه غير مق�صور على، الأوراق 

المالية المتداولة في اأ�صواق مالية منظمة اأو غيرها من الأ�صواق المالية. 

مالية،  اأ�صا�صية  بنية  على  الحافظة  ا�صتثمارات  وي  تنط ما  وعادة 

بالت�صويات،  والمعنية  والنظمية  القانونية  للم�صائل  مالئم  اإطار  مثل 

الم�صترين  من  كاف  وقدر  ال�صوق،  ي�صنعون  الذين  المتداولين  جانب  اإلى 

و�صناديق  التحوط،  �صناديق  في  هم  الأ�ص اقتناء  ن  اأ غير  والبائعين. 

هم راأ�س المال المخاطر هي اأمثلة على  هم راأ�س المال الخا�س، واأ�ص اأ�ص

ا�صتثمارات الحافظة التي تقوم في اأ�صواق ذات طابع اأقل عمومية واأكثر 

ال�صناديق  هذه  في  هم  الأ�ص ن  اأ )غير  التنظيمي.  الجانب  في  ت�صاهال 

الم�صتوى  اإلى  الحيازات  ت�صل  عندما  المبا�صر  ال�صتثمار  تحت  تدرج 

هم راأ�س المال الأخرى في ال�صتثمارات  الحدي البالغ10%، وتحت بند اأ�ص

مدرج  وغير  مالية  ورقة  هيئة  في  ال�صتثمار  يكون  ل  عندما  الأخرى 

ا�صتثمارات  وتت�صم  الحتياطية.(  الأ�صول  ول  المبا�صر  ال�صتثمار  في 

بيعة  ولط الم�صتثمرة،  الأموال  بيعة  لط نظرا  متميز  ابع  بط الحافظة 

التداول  �صيولة  والحائزين، ودرجة  الإ�صدار  هات  بين ج المغفلة  العالقة 

في الأدوات المالية.

اأجل  اأو  الأداة،  ح�صب  الحافظة  ا�صتثمارات  عر�س  ويمكن   57-6

الموؤ�ص�صي. ويمكن  اع  ط الق اأو ح�صب  المتبقي،  اأو  الأ�صلي  ال�صتحقاق 

الف�صل  في  الحافظة  ا�صتثمار  عن  اإ�صافية  معلومات  على  الطالع 

يتعلق  )فيما  الثامن  والف�صل  المالية(،  بالمراكز  يتعلق  )فيما  ال�صابع 

يتعلق  )فيما  ع�صر  الحادي  الف�صل  وفي  المالي(،  الح�صاب  بمعامالت 

بالدخل الأولي(.

دال- الم�شتقات المالية )عدا االحتياطيات( 

وظفين م وخيارات االكتتاب الممنوحة لل

الكتتاب  وخيارات  المالية  الم�صتقات  تعريف  يتوافق   58-6

الوظيفية  الفئة  ح�صب  الحتياطيات(  )عدا  للموظفين  الممنوحة 

تجري  والتي  المالية،  الأدوات  فئة  في  ها  يقابل ما  مع  كبير  حد  اإلى 

مناق�صتها بالتف�صيل في الفقرات 5-79 اإلى 5-98. بيد اأن الختالف 

المالية يتمثل في كون  الوظيفية وفئة الأدوات  الفئة  ية بين  ط التغ في 

من  ت�صتبعد  الحتياطية  الأ�صول  باإدارة  المقترنة  المالية  الم�صتقات 

الفئة الوظيفية وُتدرج في الأ�صول الحتياطية )راجع الفقرة 91-6(. 

ترتبط  لأنها  الأخرى  الفئات  م�صتقلة عن  ب�صفة  الفئة  ويتم تحديد هذه 

بتحويل المخاطر ولي�س توفير الأموال اأو غيرها من الموارد.

وعلى عك�س الفئات الوظيفية الأخرى، ل ي�صتحق دخل اأولي   59-6

عقد  بموجب  ت�صتحق  مبالغ  اأي  تبويب  ويتم  المالية.  الم�صتقات  على 

الم�صتقات المالية باعتبارها اإعادة تقييم وتدرج تحت التغيرات الأخرى 

في ح�صاب الأ�صول والخ�صوم. )ويمكن الطالع على مناق�صة حول هذه 

القيود في الفقرتين 9-30 و9-31(. واإ�صافة اإلى ذلك، ووفقا لما ورد 

مرتبطة  خدمات  تقديم  للو�صيط  يجوز   ،121-10 الفقرة  حا�صية  في 

بمعامالت في الم�صتقات.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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لالأ�صول  م�صتقلة  ب�صفة  المالية  الم�صتقات  قيد  ويُحبَّذ   60-6

من  ذلك،  ومع  والمعامالت.  للمراكز  بالن�صبة  ال�صواء  على  والخ�صوم 

ل  قد  اإجمالي  اأ�صا�س  على  المعامالت  قيا�س  ن  اأ عليه  المتعارف 

اأ�صا�س  على  الإبالغ  يكون  الحالة  تلك  مثل  وفي  الي�صير،  بالأمر  يكون 

المالية  الم�صتقات  ال�صافي مقبول. ويمكن الطالع على معلومات عن 

)عدا الحتياطيات( وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين في الف�صل 

يتعلق  )فيما  الثامن  والف�صل  المالية(،  بالمراكز  يتعلق  )فيما  ال�صابع 

بمعامالت الح�صاب المالي(، وفي الف�صل التا�صع )فيما يتعلق بعمليات 

اإعادة التقييم(؛ ول ين�صاأ دخل عن ال�صتثمار )راجع الفقرة 95-11(.   

هاء- اال�شتثمارات االأخرى 

المراكز  ت�صمل  متبقية  فئة  هي  الأخرى  ال�صتثمارات   61-6

والمعامالت عدا المدرجة في ال�صتثمار المبا�صر اأو ا�صتثمارات الحافظة 

اأو الم�صتقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين والأ�صول 

التالية غير مدرجة  والخ�صوم  الأ�صول  لم تكن فئات  واإذا  الحتياطية. 

ال�صتثمارات  فاإن  الحتياطية،  الأ�صول  اأو  المبا�صر  ال�صتثمار  في 

الأخرى تت�صمن ما يلي:

(    ح�ص�س الملكية الأخرى؛ )اأ

)ب(  العملة والودائع؛

والقرو�س  ال�صندوق  ائتمان  ا�صتخدام  ذلك  في  )بما  القرو�س  )ج(  

المقدمة من ال�صندوق(؛

وم�صتحقات  الحياة،  غير  على  للتاأمين  الفنية  الحتياطيات  )د(  

التقاعد،  وم�صتحقات  الدخاري؛  والتاأمين  الحياة  التاأمين على 

البات الم�صمولة ب�صمانات موحدة؛ ط ية الم ط ومخ�ص�صات تغ

 )هـ(   الئتمانات التجارية وال�ُصلف؛

)و(    الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�س/الدفع؛

ال�صحب  ال�صحب الخا�صة )حيازات حقوق  )ز(   مخ�ص�صات حقوق 

الخا�صة ُتدرج في الأ�صول الحتياطية(.

الأخرى،  ال�صتثمارات  في  الأخرى  الملكية  ح�ص�س  وُتدرج   62-6

عندما ل تكون ا�صتثمارا مبا�صرا اأو اأ�صول احتياطية. ول تاأخذ ح�ص�س 

الأوراق  �صكل   ،26-5 الفقرة  في  ها  تعريف ح�صب  الأخرى،  الملكية 

فاإن  كذلك  الحافظة.  ا�صتثمارات  في  ُتدرج  ل  ي  فه وبالتالي  المالية، 

هم، وبالتالي  الم�صاركة في بع�س المنظمات الدولية ل تاأخذ �صكل الأ�ص

ن  اأ نجد  الحالت،  معظم  وفي  اأخرى.  ملكية  ح�ص�س  باعتبارها  تبوب 

ح�ص�س الملكية في اأ�صباه ال�صركات بالن�صبة للفروع والوحدات ال�صورية 

التي ُتن�صاأ في حالة امتالك الأرا�صي تدرج في ال�صتثمار المبا�صر، غير 

اأنها تدرج في ال�صتثمارات الأخرى اإذا كانت ح�صة القوة الت�صويتية اأقل 

من %10.

ويجوز تق�صيم بند ال�صتثمارات الأخرى ح�صب فئة الأ�صول   63-6

اع  ط المالية اأو الخ�صوم، اأو اأجل ال�صتحقاق الأ�صلي اأو المتبقي، اأو الق

الموؤ�ص�صي. ويمكن الطالع على معلومات عن ال�صتثمارات الأخرى في 

الف�صل ال�صابع )فيما يتعلق بتقييم المراكز المالية، ل �صيما القرو�س(، 

الف�صل  وفي  المالي(،  الح�صاب  بمعامالت  يتعلق  )فيما  الثامن  والف�صل 

الحادي ع�صر )فيما يتعلق بالدخل الأولي(.

واو- االحتياطيات3

المراجع:

الحتياطات الدولية وال�صيولة بالعمالت الأجنبية: المبادئ التوجيهية 

لإعداد نموذج بيانات قيا�صي، ال�صادرة عن �صندوق النقد الدولي.

IMF, International Reserves and Foreign Currency 
Liquidity: Guidelines for a Data Template.

ول االحتياطية 1- االأ�ش

اأ- تعريف عام

الموجودة  الخارجية  الأ�صول  هي  الحتياطية  الأ�صول   64-6

طرتها لتلبية احتياجات  ات النقدية والخا�صعة ل�صي ط تحت ت�صرف ال�صل

ميزان المدفوعات التمويلية، اأو التدخل في اأ�صواق ال�صرف للتاأثير على 

�صعر �صرف العملة، اأو غير ذلك من الأغرا�س ذات ال�صلة )كالمحافظة 

على الثقة في العملة المحلية وت�صكيل اأ�صا�س ُي�صتند اإليه في القترا�س 

بالعملة  اأ�صول  الحتياطية  الأ�صول  تكون  ن  اأ بد  ول   
4
الخارجي(.

المحتملة.  الأ�صول  بالفعل. وي�صتبعد منها  واأ�صول موجودة  الأجنبية 

ومي »ال�صيطرة« و«اإتاحة  ه اإلى مف وم الأ�صول الحتياطية  ه وي�صتند مف

تكوين   5-6 الإطار  ويعر�س   
5
النقدية. ات  ط لل�صل بالن�صبة  ال�صتخدام« 

الأ�صول الحتياطية والخ�صوم المرتبطة بالحتياطيات.

ب- االإقامة 

وم الإقامة، ل بد اأن تكون الأ�صول الحتياطية،  ه 6-65 وفقا لمف

من  العك�س  وعلى  مقيمين.  غير  على  البات  مط الذهب،  �صبائك  عدا 

المقيمين،  على  الأجنبية  بالعملة  ات  ط ال�صل البات  مط اأن  نجد  ذلك، 

اأ�صول  بمثابة  لي�صت  المقيمة،  البنوك  على  البات  ط الم ذلك  في  بما 

البنوك  على  الأجنبية  بالعملة  البات  ط الم فاإن  ذلك،  ومع  احتياطية. 

ات النقدية ويمكن تعبئتها  ط المقيمة يمكن اأن تكون تحت ت�صرف ال�صل

البات  ط لب على النقد الأجنبي. وُتعر�س مثل هذه الم ولة لتلبية الط ه ب�ص

كبند تكميلي لو�صع ال�صتثمار الدولي. راجع الف�صل الرابع، الق�صم هاء، 

وم الإقامة. ه لالطالع على �صرح لمف

  ميكن الطالع على �صورة كاملة عن مركز ال�صيولة الدولية لدى ال�صلطات يف 
3

التوجيهية  الدولية وال�صيولة بالعمالت الأجنبية: املبادئ  “الحتياطات  مطبوعة 

املبادئ  هذه  وتتناول  التوجيهية(.  )املبادئ  قيا�صي«  بيانات  منوذج  لإعداد 

التوجيهية عددا من الق�صايا املهمة، وي�صتند اإليها يف هذا الن�س.  

  بالن�صبة لقت�صادات الدولرة، فاإن احلاجة اإىل حيازة الحتياطيات لأغرا�س 
4

الأ�صول الحتياطية يف  اأهمية يف تعريف  اأ�صواق ال�رشف لي�صت ذات  التدخل يف 

هذه القت�صادات. وميكن الطالع على تعريف للدولرة واليوروة يف الفقرة م10-3 

الأ�صول  لإدارة  �صناديق  مديري  توظيف  اأحيانا  النقدية  لل�صلطات  يجوز   
5

الحتياطية. ويف مثل هذه الرتتيبات، يعمل مديرو ال�صناديق كوكالء وُتدفع لهم 

ر�صوم نظري خدماتهم. 

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية
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لطات النقدية ج-  تعريف ال�ش

وم الوظيفي  ه 6-66 يرتكز  تعريف الأ�صول الحتياطية على المف

)الذي  المركزي  البنك  من  النقدية  ات  ط ال�صل وتتاألف  النقدية.  ات  ط لل�صل

للبنك  الفرعي  اع  ط الق في  مت�صمنة  اأخرى  موؤ�ص�صية  وحدات  يت�صمن 

المركزي، مثل مجل�س العملة( وبع�س العمليات التي ُتعزى في العادة 

اأو  اأخرى  حكومية  موؤ�ص�صات  تنفيذها  تتولى  ولكن  المركزي  البنك  اإلى 

اإ�صدار  العمليات  هذه  بين  ومن  الأحيان.  بع�س  في  تجارية  بنوك 

ذلك  في  بما  ها،  واإدارت الدولية  بالحتياطيات  والحتفاظ  العملة؛ 

الحتياطيات الناتجة عن المعامالت مع �صندوق النقد الدولي؛ وت�صغيل 

�صناديق تثبيت اأ�صعار ال�صرف. وفي القت�صادات التي تحتفظ باأ�صول 

احتياطية كبيرة خارج البنك المركزي، ينبغي توفير معلومات تكميلية 

اع الموؤ�ص�صي من الأ�صول الحتياطية. ط عن حيازات الق

يطرة د-  ال�ش

البات الخارجية  ط 6-67 على وجه العموم، يمكن فقط تبويب الم

ذلك،  من  وبالرغم  احتياطية.  كاأ�صول  النقدية  ات  ط ال�صل ها  تملك التي 

ال�صيطرة.  بموجبه  تمنح  الذي  الوحيد  الظرف  هي  لي�صت  الملكية  فاإن 

ات النقدية(  ط ففي الحالت التي تكون فيها وحدات موؤ�ص�صية )عدا ال�صل

بالعملة  اأ�صول خارجية  في  الملكية  لها حق  المبلغ  القت�صاد  في 

الأجنبية ول يمكنها اإجراء معامالت في هذه الأ�صول اإل بال�صروط التي 

الأ�صول  هذه  فاإن  ال�صريحة(،  بموافقتها  )اأو  النقدية  ات  ط ال�صل تحددها 

والفعلية  المبا�صرة  ال�صيطرة  تحت  لأنها  احتياطية  اأ�صول  تعتبر 

ها لحت�صاب  ات النقدية. وفيما يلي الظروف التي يتعين ا�صتيفائ ط لل�صل

الأ�صول �صمن الأ�صول الحتياطية:

• البات 	 ط األ يكون بو�صع كيان مقيم اإجراء معامالت في تلك الم

اأو  النقدية  ات  ط ال�صل التي تحددها  اإل بال�صروط  مع غير مقيمين 

بموافقتها ال�صريحة؛

• هذه 	 ا�صتخدام  منها  طلب  بمقت�صى  ات  ط لل�صل يحق  ن  اأ

احتياجات  لتلبية  المقيمين  غير  على  الم�صتحقة  البات  ط الم

تمويل ميزان المدفوعات وغير ذلك من الأغرا�س ذات ال�صلة؛

• اأن يكون هناك قانون م�صبق اأو غير ذلك من الترتيبات التعاقدية 	

المقيم  للكيان  الممنوحة  الوكالة  �صفة  اأن  يوؤكد  بما  الملزمة 

فعلية و�صادقة النوايا.

الأ�صول  تحت  مدرجة  الأ�صول  هذه  مثل  كانت  واإذا   68-6

اأي�صا  ينبغي  فال  الح�صاب،  في  الزدواجية  ولتالفي  الحتياطية، 

تبويبها كاأ�صول، اأو معامالت في اأ�صول، في اأي عنا�صر اأخرى من 

عنا�صر و�صع ال�صتثمار الدولي وميزان المدفوعات. ويتم تبويبها �صمن 

الأ�صول الحتياطية ح�صب طبيعتها )على �صبيل المثال، يتم تبويب 

غير  الظروف  وبا�صتثناء  الأ�صا�س(.  هذا  على  المالية  والأوراق  الودائع 

المعتادة، ل يجوز تف�صير ال�صيطرة المبا�صرة والفعلية باعتبارها قادرة 

على تجاوز الأ�صول المملوكة ل�صركات تلقي الودائع.

هـ-  اإتاحة اال�شتخدام

ولة ب�صورة  ه  6-69 ل بد اأن تكون الأ�صول الحتياطية متاحة ب�ص

غير م�صروطة اإلى اأق�صى حد ممكن. ويكون الأ�صل الحتياطي �صائال، 

حيث يمكن �صراوؤه وبيعه وت�صفيته بالنقد الأجنبي )نقدا( بالحد الأدنى 

التاأثير في قيمة الأ�صل بغير  اأقل وقت ممكن، وبدون  التكلفة وفي  من 

القابلة للتداول، كالودائع  اإلى الأ�صول غير  وم  ه  وي�صير هذا المف
6
داع.

لها  المتاح  المالية  كالأوراق  للتداول،  القابلة  والأ�صول  لب،  الط تحت 

ل يوجد حد زمني، ولكن حتى يكون الأ�صل موؤهال لعتباره من الحتياطيات، 
  6

اإىل  اأن يكون متاحا خالل فرتة زمنية ق�صرية نظرا ل�رشعة ن�صوء احلاجة  ينبغي 

النقد الأجنبي يف الظروف املعاك�صة، ح�صبما يت�صح من التجارب.     

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

ول االحتياطية االأ�ش

الذهب النقدي

�صبائك الذهب   

ح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة   

1
منها: ذهب نقدي قيد المبادلة بال�صمانات النقدية

حقوق ال�صحب الخا�صة

مركز الحتياطي في �صندوق النقد الدولي

الأ�صول الحتياطية الأخرى

العملة والودائع   

ات النقدية ط البات على ال�صل مط   

البات على كيانات اأخرى مط   

الأوراق المالية   

�صندات الدين    

ق�صيرة الأجل     

طويلة الأجل     

هم �صناديق ال�صتثمار ح�ص�س الملكية واأ�ص    

 
1
منها: الأوراق المالية قيد اإعادة ال�صراء مقابل �صمانات نقدية    

الم�صتقات المالية   

البات الأخرى ط الم   

ين  م ي ق ير الم وم المرتبطة باالحتياطيات لغ  الخ�ش

)بنود للتذكرة(   

ق�صيرة الأجل )على اأ�صا�س اأجل ال�صتحقاق المتبقي(

الئتمان والقرو�س من �صندوق النقد الدولي   

�صندات الدين   

الودائع   

القرو�س   

قرو�س اإعادة ال�صراء    

قرو�س اأخرى    

خ�صوم اأخرى ق�صيرة الأجل بالعملة الأجنبية لغير المقيمين   

—————  

)راجع كذلك الجدول الخام�س من الملحق 9 لالطالع على بنود تكميلية 

اإ�صافية للخ�صوم المرتبطة بالحتياطيات.(

1 في و�صع ال�صتثمار الدولي فقط.

وم  ول االحتياطية والخ�ش االإطار 6-5: عنا�شر االأ�ش

المرتبطة باالحتياطيات
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توفير  اإمكانية  تكفي  ول  تداولها.  في  الرغبة  لديهم  وم�صترون  بائعون 

اأ�صال  الأ�صل  اإ�صافي لتجعل من  الأ�صل ك�صمان  الأموال با�صتخدام 

�صائلة  تكون  اأن  يمكن  والقرو�س  الودائع  بع�س  فهناك  احتياطيا. 

قابلة  بال�صرورة  لي�صت  اأنها  رغم  الحتياطية،  الأ�صول  في  ومدرجة 

للتداول.

 6-70 وينبغي اأن تكون الأ�صول الحتياطية عموما ذات جودة 

ات لتلبية احتياجات تمويل  ط ولة لل�صل ه عالية حتى تكون متاحة ب�ص

الظروف  في  ال�صلة  ذات  الأغرا�س  من  ذلك  وغير  المدفوعات  ميزان 

المعاك�صة.

ول االحتياطية يحات اإ�شافية حول االأ�ش و-  تو�ش

6-71 ل بد اأن تكون الأ�صول الحتياطية مقومة وتتم ت�صويتها 

الغر�س منها يتمثل في تلبية احتياجات  الأجنبية نظرا لأن  بالعملة 

تمويل ميزان المدفوعات ودعم اأ�صعار ال�صرف. ويتم تعريف التقويم باأنه 

العملة المحددة في العقد. )ويمكن الطالع على مناق�صة حول  »العملة 

المقوم بها« و«عملة الت�صوية« في الفقرات من 3-98 اإلى 103-3(. 

6-72 واإ�صافة اإلى ذلك حتى تكون الأ�صول الحتياطية �صائلة، 

ل بد اأن تكون مقومة وتتم ت�صويتها بعمالت اأجنبية قابلة للتحويل، 

 
7
الدولية. المعامالت  ت�صويات  في  بحرية  لال�صتخدام  قابلة  عمالت  اأي 

واإ�صافة اإلى ذلك، من الجائز اأن تكون الأ�صول المقومة بالذهب وحقوق 

ال�صحب الخا�صة موؤهلة لعتبارها اأ�صول احتياطية.

6-73 وفي بع�س الحالت، يجوز لقت�صاد ما حيازة اأ�صول مقومة 

بعملة اقت�صاد مجاور، لأن انك�صافات القت�صاد للمخاطر وثيقة ال�صلة 

حتى  الدولية،  ما  ه تجارت تكوين  طبيعة  ظل  في  المجاور  بالقت�صاد 

هذه  ا�صتبعاد  وينبغي  وا�صع.  اق  نط على  متداولة  العملة  تكن  لم  واإن 

والأداة  الوظيفية  الفئة  في  )وُتدرج  الحتياطية  الأ�صول  من  الأ�صول 

المالئمة( اإذا لم ت�صتوف العملة تعريف العملة القابلة للتحويل والمحدد 

في الفقرة 6-72، ولكن يمكن توفير بيانات تكميلية. ويمكن ت�صور 

حدوث مثل هذه الظروف عندما يكون القت�صاد �صديد العتماد على جوار 

 
8
اإقليمي اأكبر حجما في ن�صاطه التجاري الدولي.

6-74 ول تعد اأ�صول احتياطية تلك الأ�صول المقومة اأو الموؤ�صرة 

الأ�صول  هذه  قيمة  لأن  اأجنبية،  بعملة  ت�صويتها  مع  محلية  بعملة 

�صوف تنخف�س مع العملة المحلية في حالة وقوع اأزمة عملة محلية.

الم�صتقبلي  لال�صتخدام  به  ملتزم  قائم  اأ�صل  اإدراج  ويمكن   75-6

ولة اإتاحته لتلبية احتياجات  ه ولكنه غير مثقل باللتزامات �صريطة �ص

تمويل ميزان المدفوعات )وغير ذلك من الأغرا�س ذات ال�صلة والمن�صو�س 

  م�صطلح “قابلة لال�صتخدام بحرية” غري م�صتخدم على نحو تقييدي لي�صمل 
7

العمالت يف �صلة عمالت حقوق ال�صحب اخلا�صة فقط.

  قد ين�صاأ مثل هذا العتماد على اقت�صاد غري جماور، رغم اأنه اأمر غري حمتمل. 
8

عليها في الفقرة 6-64(. ول ينبغي اإنكار �صفة الأ�صل الحتياطي 

اأنه في حالة  المنتظر. غير  ا�صتخدامه في حكم  ن  اأ اأ�صل ما لمجرد  عن 

الموقوف  الأ�صل  مع  الحال  هو  كما   – الأ�صل  اإتاحة  ولة  ه �ص عدم 

ا�صتخدامه – ل ينبغي احت�صابه من الأ�صول الحتياطية. 

ول االحتياطية ز-  تبويب االأ�ش

وحيازات  النقدي،  الذهب  من  الحتياطية  الأ�صول  تتاألف   76-6

الدولي،  النقد  �صندوق  في  الحتياطي  ومركز  الخا�صة،  ال�صحب  حقوق 

هم  واأ�ص الدين  �صندات  ذلك  بما في   ( المالية  والأوراق  والودائع،  والعملة 

البات الأخرى )القرو�س والأدوات  ط راأ�س المال(، والم�صتقات المالية، والم

المالية الأخرى(.

6-77 ويعتبر الذهب النقدي، وحيازات حقوق ال�صحب الخا�صة، ومركز 

اأ�صول  لأنها  احتياطية  اأ�صول  الدولي  النقد  �صندوق  في  الحتياطي 

حالت  وفي  م�صروطة.  غير  ب�صورة  النقدية  ات  ط لل�صل ولة  ه ب�ص متاحة 

كثيرة تكون العملة والودائع، والأوراق المالية، والأ�صول الأخرى متاحة 

ولة وبالتالي فاإنها موؤهلة كاأ�صول احتياطية. ه بنف�س ال�ص

)اأو  النقدية  ات  ط ال�صل تمتلكه  الذي  الذهب  النقدي هو  والذهب   78-6

ات النقدية( وتحتفظ به  ط طرة الفعلية لل�صل اأطراف اأخرى خا�صعة لل�صي

النقود  ذلك  في  )بما  الذهب  �صبائك  من  ويتكون  احتياطية.  كاأ�صول 

جزءا   995 اإلى  ها  نقائ ن�صبة  ت�صل  التي  وال�صبائك  والقوالب  الذهبية 

في الألف على الأقل، و�صبائك الذهب في ح�صابات الذهب المخ�ص�صة، 

 وح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة لدى 
9
بغ�س النظر عن مكان الح�صاب(

 ويتم تداول 
10

البة بت�صليم الذهب. ط ي حق الم ط غير المقيمين التي تع

اأو من خالل ترتيبات ثنائية  اأ�صواق منظمة  �صبائك الذهب عادة في 

لتبويبها  موؤهلة  الذهب  ح�صابات  تكون  وحتى  المركزية.  البنوك  بين 

النقدية  ات  ط لل�صل ولة  ه ب�ص اأن تكون متاحة  بد  احتياطية ل  كاأ�صول 

لب. عند الط

وغير  المخ�ش�شة  الذهب  ح�شابات  تمييز  ويتعين   79-6

الموؤ�صرة  )الح�صابات  بالذهب  المربوطة  الح�صابات  عن  المخ�ش�شة 

با�صتالم  البة  ط الم لأ�صحابها  الحق  ي  ط تع ل  ولكنها  بالذهب( 

الأ�صول  في  وُتدرج  وودائع.  كعملة  تبويبها  يتم  الأخيرة  الذهب. وهذه 

ها معايير الحتياطيات. الحتياطية �صريطة ا�صتيفائ

ات النقدية باإيداع �صبائك الذهب في ح�صاب  ط واإذا قامت ال�صل  80-6

 )18-9 الفقرة  )راجع  التداول  من  ُت�صحب  فاإنها  مخ�ص�س،  غير  ذهب 

واإذا  النقدية.  ات  ط ال�صل اأ�صول  الأخرى في ح�صاب  التغيرات  في  وُت�صجل 

ل معاملة في الذهب غير النقدي  كان الح�صاب لدى كيان غير مقيم، ت�صجَّ

�صبائك  في  المعامالت  ُت�صجل  ذلك،  ومع  والخدمات.  ال�صلع  ح�صاب  في 

ات النقدية ومع الموؤ�ص�صات المالية  ط الذهب كاأ�صول احتياطية بين ال�صل

  غري اأن املعامالت مع املقيمني يف �صبائك الذهب ل تقيد يف ميزان 
9

املدفوعات )راجع الفقرة 18-9(.

  لالطالع على تعاريف حل�صابات الذهب املخ�ص�صة وغري املخ�ص�صة، راجع 
10

الفقرتني 5-76 و77-5.

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية
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في  اأخرى  كتغيرات  ُت�صجل  ول  الذهب  �صبائك  في  كمعامالت  الدولية 

الأ�صول. واإذا كان ح�صاب الذهب غير المخ�ص�س لدى كيان غير مقيم 

العملة والودائع ثم يعدَّل  لب، ُت�صجل معاملة في  وكان متاحا عند الط

تبويب �صبائك الذهب اإلى ذهب نقدي )ح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة( 

�صبائك  اإيداع  تم  اإذا  ولكن   
11

احتياطي. كاأ�صل  ها  حيازت تمت  اإذا 

طة نقدية اأخرى اأو لدى موؤ�ص�صة مالية دولية، ت�صجل معاملة  الذهب لدى �صل

في ح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة.

وللحد من المخاطر التي قد تنجم عن عدم ال�صداد في معامالت   81-6

ات النقدية طلب توفير �صمانات اإ�صافية  ط  يمكن لل�صل
12

اإقرا�س الذهب،

اإدراج  ينبغي  ول  الإيداع.  هة  ج من  مالية(  )اأوراق  النقد  من  بدل  كافية 

المالية �صمن  الأوراق  تاأخذ �صكل  التي  الم�صتلمة  ال�صمانات  مثل هذه 

حيث  الح�صاب  في  الزدواجية  دون  يحول  مما  الحتياطية،  الأ�صول 

 
13

ات النقدية. ط يظل الذهب المقر�س اأ�صال لدى ال�صل

ويكون و�صع ح�صابات الذهب المخ�ص�صة وغير المخ�ص�صة   82-6

ات النقدية للمبادلة ب�صمانات  ط ها ال�صل طرح لدى غير المقيمين والتي ت

للمالك  احتياطية  كاأ�صول  مدرجة  اإما   ) )اأ التالي:  النحو  على  نقدية، 

مرتبط  كخ�صم  عنها  المتولد  القر�س  بيانات  اإبالغ  مع  الأ�صلي 

باحتياطيات )بند للتذكرة( اإذا كان هناك الخ�صم م�صتحقا لكيان غير 

 )ب( اأو م�صتبعدة من الأ�صول الحتياطية واإما تكون م�صحوبة 
14

مقيم،

من التداول )�صبائك الذهب( اأو ُمعدَّل تبويبها كاأ�صول في ال�صتثمارات 

اأي  وفي  المخ�ص�صة(.  غير  الذهب  )ح�صابات  والودائع  العملة  الأخرى، 

�صمن  مقيم  لكيان  الم�صتحقة  القرو�س  خ�صوم  ت�صجل  الحالتين،  من 

“ال�صتثمارات الأخرى” مع العملة الأجنبية التي يتم ا�صتالمها )ب�صرط 
البة على كيان غير مقيم(، وت�صجل كزيادة في  اأن تكون في �صكل مط

يل تقييم م�صتوى  ه  ولت�ص
15

العملة والودائع �صمن الأ�صول الحتياطية.

طة المبادلة، ُتحدد في و�صع ال�صتثمار  الحتياطيات المعدّلة لر�صد اأن�ص

المت�صمنة  المخ�ص�صة  وغير  المخ�ص�صة  الذهب  ح�صابات  قيمة  الدولي 

طروحة للمبادلة )راجع الفقرتين 58-7  في الأ�صول الحتياطية والم

و7-59( مقابل ال�صمانات النقدية.

الم�صتحقة  المخ�ص�صة  غير  الذهب  ح�صابات  خ�صوم  وُتبوَّب   83-6

�صمن  المقيمة  غير  النقدية  ات  ط لل�صل المقيمة  الكيانات  على 

ال�صتثمارات الأخرى، العملة والودائع.

 وباملثل، ُت�صجل ال�صلطة النقدية الفائدة امل�صتحقة على ح�صابات الذهب غري 
11

كانت  واإذا  الحتياطية.  الأ�صول  �صمن  والودائع  العملة  يف  كمعاملة  املخ�ص�صة 

املمار�صة الوطنية تق�صي باإدراج هذه الفائدة حتت بند الذهب النقدي، ُيعّدل تبويب 

مبلغ الفائدة امل�صتحقة يف التغريات الأخرى يف ح�صاب الأ�صول. 

 ُتعرف اأحيانا بودائع الذهب اأو قرو�س الذهب.
12

احل�صول  بغية  اإ�صافية  ك�صمانات  امل�صتلمة  املالية  الأوراق  �رشاء  اأعيد  اإذا   
13

اأدناه حتت عنوان  اإعادة ال�رشاء، وفقا ملا يرد  على النقد، ينبغي الإبالغ مبعاملة 

»الأوراق املالية«.

ميزان  يف  م�صجال  يكون  ل  عندئذ  مقيم،  لكيان  م�صتحقا  اخل�صم  كان  اإذا   
14

املدفوعات ول يف و�صع ال�صتثمار الدويل، ولكن ُتبّلغ بياناته حتت قرو�س اإعادة 

ال�رشاء يف اخل�صوم الأخرى بالعمالت الأجنبية )راجع اجلدول اخلام�س يف امللحق 

 .)9

اإذا كانت العملة الأجنبية امل�صتلمة من الكيان غري املقيم هي مطالبة على   
15

الكيان غري املقيم  القرو�س امل�صتحق على  القيد املقابل خل�صم  كيان مقيم، فاإن 

يكون تخفي�صا يف خ�صوم العملة والودائع للكيان املقيم، حيث توؤدي املعاملة اإىل 

خف�س مطالبات الكيان غري املقيم على الكيان املقيم.  

اأ�صول  ي  فه الخا�شة  ال�شحب  وق  حق حيازات  اأما   84-6

ال�صائلة  الأر�صدة  تعادل  وهي  الدولي  النقد  �صندوق  اأن�صاأها  احتياطية 

القابلة للتحويل في كافة جوانبها تقريبا. ويمكن الطالع  بالعمالت 

الفقرتين  في  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  حول  اإ�صافية  معلومات  على 

5-34 و35-5.

ع االحتياطي في �شندوق النقد الدولي  وبالن�صبة اإلى و�ش  85-6

اأي المبالغ بالعملة الأجنبية  ( “�صريحة الحتياطي”،  و مجموع )اأ فه

الع�صو  للبلد  يجوز  التي  الخا�صة(  ال�صحب  حقوق  وحدات  فيها  )بما 

 )ب( واأي مديونية لل�صندوق 
لة ق�صيرة”16 �صحبها من ال�صندوق “خالل مه

)بموجب اتفاقية اقترا�س( في “ح�صاب الموارد العامة” تكون متاحة 

الُمبلِّغ  البلد  من  المقدم  الإقرا�س  ذلك  في  بما  الع�صو،  للبلد  ولة  ه ب�ص

و”التفاقات  لالقترا�س”  العامة  “التفاقات  بموجب  ال�صندوق  اإلى 

بيان  تقديم  ع�صو  بلد  اأي  على  يتعين  وبينما  لالقترا�س”.  الجديدة 

القيام  له  يت�صنى  حتى  المدفوعات  بميزان  المرتبطة  احتياجاته  عن 

�صراء في �صريحة الحتياطي )خف�س مركز الحتياطيات لدى  بعملية 

ال�صندوق(، فاإن ال�صندوق عادة ل يعتر�س على طلبات البلدان الأع�صاء 

العمالت  فاإن  وبالتالي  الحتياطي.  �صريحة  من  �صراء  عمليات  لإجراء 

اأن  يمكن  الحتياطي  �صريحة  من  ال�صراء  عملية  من  للتحويل  القابلة 

تكون متاحة خالل اأيام قليلة.

لب؛  الط عند  المتاحة  الودائع  اإلى  الودائع  لح  ط م�ص وي�صير   86-6

لب  الط القابلة لال�صترداد عند  الأجل  الودائع محددة  ت�صمل  اأن  ويمكن 

لة ق�صيرة دون التاأثير على قيمة الوديعة بغير داع. اأما الودائع  خالل مه

المركزية  البنوك  لدى  الودائع  ي  الحتياطية فه الأ�صول  المت�صمنة في 

الأجنبية، وبنك الت�صويات الدولية، وغيرها من �صركات تلقي الودائع غير 

المقيمة، وواتفاقات الودائع في ح�صابات ال�صندوق ال�صتئمانية القابلة 

ونظرا  المدفوعات.  ميزان  تمويل  احتياجات  لتلبية  ولة  ه ب�ص لال�صترداد 

البنوك  اإلى  النقدية  ات  ط ال�صل من  المقدمة  الأجل  ق�صيرة  القرو�س  لأن 

المركزية الأخرى وبنك الت�صويات الدولية وغيرها من �صركات تلقي الودائع 

ما يعد اأمرا  غير المقيمة هي قريبة ال�صبه من الودائع، فاإن التمييز بينه

اإبالغ بيانات الودائع في الأ�صول الحتياطية،  ن  اأ �صعبا. ولذلك نجد 

بين  فيما  المالية  المراكز  تناول  مع  وتم�صيا  عليه،  للمتعارف  وفقا 

اأن ي�صمل القرو�س ق�صيرة الأجل  البنوك )راجع الفقرة 5-42(، ينبغي 

ات  ط لب، والمقدمة من ال�صل بالعملة الأجنبية القابلة لال�صترداد عند الط

ق�صيرة  للقرو�س  وبالن�صبة  للودائع.  المتلقية  ال�صركات  تلك  اإلى  النقدية 

قيمة  على  التاأثير  دون  لب  الط عند  المتاحة  المحلية  بالعملة  الأجل 

م�صتحقة  �صائلة  مطالبات  هي  ال�صندوق  لدى  الحتياطي  �رشيحة  مراكز 
 16

الأ�صول  مدفوعات  من  فقط  تن�صاأ  ل  وهي  ال�صندوق  على  الأع�صاء  للبلدان 

الحتياطية بالن�صبة حل�ص�س الكتتاب، ولكنها تن�صاأ اأي�صا من مبيعات ال�صندوق 

من عمالت البلدان الأع�صاء لتلبية الطلب على ا�صتخدام موارد ال�صندوق من بلدان 

اأخرى يف حاجة لدعم موازين مدفوعاتها. وتوؤدي مدفوعات �صداد موارد  اأع�صاء 

التي مت  الأع�صاء  للبلدان  ال�صائلة  املطالبات  اإىل خف�س  العمالت  بهذه  ال�صندوق 

يف  الحتياطي  �رشيحة  مراكز  تبويب  وينبغي  اآخرين.  لأع�صاء  عمالتها  توفري 

“يف �صلة  ال�صندوق، يف اجلدول م9-اأول-1 يف امللحق 9 حول مكونات العملة، 

فيعترب  الكتتاب  ح�صة  يف  املحلية  العملة  مكوِّن  اأما  اخلا�صة”.  ال�صحب  حقوق 

يف  خ�صم  اأو  كاأ�صل  ُيبوَّب  ل  ثم  ومن  م�رشوط  طابع  ذا  القت�صادي  باملفهوم 

احل�صابات الدولية.        

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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ات النقدية اإلى ال�صركات غير المقيمة  ط الأ�صل بال داع والمقدمة من ال�صل

ال�صندوق  اإلى ح�صابات  الأجل  والقرو�س طويلة  للودائع،  المتلقية  غير 

ميزان  تمويل  احتياجات  لتلبية  ولة  ه ب�ص للرد  القابلة  ال�صتئمانية 

البات  )“مط احتياطية  كاأ�صول  موؤهلة  تكون  قد  فاإنها  المدفوعات، 

ات النقدية  ط اأما القرو�س طويلة الأجل الأخرى المقدمة من ال�صل اأخرى”(. 

احتياجات  لتلبية  ولة  ه ب�ص متاحة  تكون  ل  والتي  المقيمين  غير  اإلى 

ي لي�صت اأ�صول احتياطية. تمويل ميزان المدفوعات فه

الدين  و�صندات  الملكية  �صندات  المالية  االأوراق  وتت�صمن   87-6

ال�صائلة والقابلة للتداول وال�صادرة عن كيانات غير مقيمة؛ ومن بينها 

الأوراق المالية طويلة الأجل )كاأذون الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما(. 

البور�صة  الم�صجلة في  المالية غير  الأوراق  المبداأ،  وت�صتبعد، من حيث 

)اأي الأوراق المالية غير المدرجة للتداول العام( اإل اإذا كانت �صائلة.

اتفاقات  بموجب  ها  تحويل تم  التي  المالية  الأوراق  اأما   88-6

للح�صول  النقدية  ات  ط ال�صل تعقدها  مماثلة  اأو اتفاقات  �صراء،  اإعادة 

 ) )اأ اإما  وهي  الأ�صلية،  ات  ط ال�صل اأ�صول  ي  فه نقدية،  �صمانات  على 

اإبالغ بيانات القر�س  مدرجة كاأ�صول احتياطية للمالك الأ�صلي مع 

المتولد عنها كخ�صم مرتبط باحتياطيات )بند للتذكرة( اإذا كان الخ�صم 

 )ب( اأو م�صتبعدة من الأ�صول الحتياطية 
17

م�صتحقا لكيان غير مقيم،

وُمعدّل تبويبها كاأ�صول ا�صتثمار الحافظة. وفي اأي من الحالتين، ت�صجل 

“ال�صتثمارات  �صمن  مقيم  غير  لكيان  الم�صتحقة  القرو�س  خ�صوم 

الأخرى” مع العملة الأجنبية التي يتم ا�صتالمها، ب�صرط اأن تكون في 

البة على كيان غير مقيم، وت�صجل كزيادة في العملة والودائع  �صكل مط

الحتياطيات  م�صتوى  تقييم  يل  ه ولت�ص الحتياطية.  الأ�صول  �صمن 

الدولي  ال�صتثمار  و�صع  في  ُتحدد  ال�صراء،  اإعادة  طة  اأن�ص لر�صد  المعدّلة 

طروحة  والم الحتياطية  الأ�صول  في  المت�صمنة  المالية  الأوراق  قيمة 

لإعادة ال�صراء )راجع الفقرة 7-58( مقابل ال�صمانات النقدية.

ت�صجيل  ينبغي  المقابلة،  ال�صراء  اإعادة  عمليات  حالة  وفي   89-6

طرف المقابل باعتبارها خف�صا في العملة  الموارد المالية المقدمة لل

)اأي  البة  ط الم كانت  اإذا  ولكن  الحتياطية،  الأ�صول  �صمن  والودائع 

لب، عندئذ  ات النقدية عند الط ط اأ�صل اإعادة ال�صراء( �صائلة ومتاحة لل�صل

)اأو  الأخرى”  البات  ط “الم في  الحتياطية  الأ�صول  من  جزءا  تعتبر 

المقايي�س الوطنية للنقود بمعناها  اإذا كانت مبوبة �صمن  “الودائع” 
الوا�صع(.

ولدى اإقرا�س اأو اقترا�س اأوراق مالية مقابل اأوراق مالية اأخرى   90-6

مع عدم تبادل اأي نقد، ل ينبغي الإبالغ باأي معاملة. فالأوراق المالية 

ات الأ�صلية، وال�صمانات في �صكل اأوراق  ط المقر�صة هي اأ�صول لل�صل

ات النقدية التي  ط مالية م�صتلمة ل ُتدرج باعتبارها اأ�صول مقابلة لل�صل

تت�صلمها.

ميزان  يف  م�صجال  يكون  ل  عندئذ  مقيم،  لكيان  م�صتحقا  اخل�صم  كان  اإذا   
17

املدفوعات ول يف و�صع ال�صتثمار الدويل، ولكن ُتبّلغ بياناته حتت قرو�س اإعادة 

ال�رشاء يف اخل�صوم الأخرى بالعمالت الأجنبية )راجع اجلدول اخلام�س يف امللحق 

.)9

الحتياطية  الأ�صول  في  المالية  الم�شتقات  ت�صجل  ول   91-6

الحتياطية،  الأ�صول  باإدارة  تتعلق  المالية  الم�صتقات  كانت  اإذا  اإل 

وت�صكل جزءا اأ�صا�صيا من تقييم مثل هذه الأ�صول، وتخ�صع لل�صيطرة 

تتعلق  والمراكز  المعامالت  هذه  لأن  ونظرا  النقدية.  ات  ط لل�صل الفعلية 

باإدارة الأ�صول فاإنها ُت�صجل على اأ�صا�س ال�صافي )الأ�صول مخ�صوما 

منها الخ�صوم( بالقيمة ال�صوقية.

غير  ال�صركات  اإلى  القرو�س  فت�صمل  االأخرى  المطالبات  اأما   92-6

اأحد  اإلى  الأجل  طويلة  والقرو�س  للودائع،  المتلقية  غير  المقيمة 

ولة لتلبية  ه ح�صابات �صندوق النقد الدولي ال�صتئمانية واجبة ال�صداد ب�ص

احتياجات تمويل ميزان المدفوعات )الفقرة 6-89(، والأ�صول المالية 

الأخرى غير المت�صمنة �صابقا ولكنها اأ�صول بالعملة الأجنبية متاحة 

غير  ال�صتثمار  �صناديق  وحدات  اأو  هم  اأ�ص )مثل  المبا�صر  لال�صتخدام 

القابلة للتداول وفقا لما يرد �صرحه في الفقرة 101-6(.

ح- حاالت مختارة

�مية ذات الغر�ض الخا�ض ال�شناديق الحك

اأغرا�س  ذات  حكومية  �صناديق  الحكومات  بع�س  تن�صئ   93-6

خا�صة - ت�صمى عادة �صناديق الثروة ال�صيادية. وتن�صئ الحكومة العامة 

ها لأغرا�س القت�صاد الكلي، وتحتفظ  �صناديق الثروة ال�صيادية وتمتلك

ها اأو اإدارتها لتحقيق اأهداف  هذه ال�صناديق بالأ�صول اأو تتولى توظيف

مالية، م�صتخدمة في ذلك ا�صتراتيجيات ا�صتثمارية تت�صمن ال�صتثمار 

في الأ�صول المالية الأجنبية. وتن�صاأ هذه ال�صناديق في العادة معتمدة 

على فوائ�س ميزان المدفوعات، و/اأو عمليات النقد الأجنبي الر�صمية، 

الإيرادات  و/اأو  العامة،  المالية  فوائ�س  و/اأو  الخ�صخ�صة،  عائد  و/اأو 

المتحققة من ال�صادرات ال�صلعية، و/اأو كل هذه الموارد مجتمعة. ويوؤدي 

الأ�صول  اإدراج  اإثارة م�صاألة  اإن�صاء �صندوق حكومي ذي غر�س خا�س 

الأ�صول  في  ها  اإدراج عدم  اأم  ال�صندوق  في  بها  المحتفظ  الخارجية 

الحتياطية.

كانت  اإذا  ما  هو  ال�صاأن  هذا  في  المحددة  العوامل  اأهم  ومن   94-6

هناك بع�س الإر�صادات القانونية اأو الإدارية معوقة لالأ�صول على نحو 

ات النقدية. ط ولة لل�صل ه يحول دون اإتاحتها ب�ص

ال�صندوق  في  بها  المحتفظ  الخارجية  الأ�صول  كانت  واإذا   95-6

هة  اأو ج المركزي  البنك  دفاتر  في  مقيدة  الخا�س  الغر�س  ذي  الحكومي 

على  ال�صيطرة  النقدية  ات  ط لل�صل ي�صمح  بما  المركزية،  للحكومة  تابعة 

الأ�صول  هذه  اأن  الفترا�س  يكون  عندئذ  الأموال،  في  الت�صرف  كيفية 

ها  تجعل التي  المعايير  كافة  ا�صتيفاء  )�صريطة  احتياطية  اأ�صول  هي 

في  بالأموال  يحتفظ  كان  اإذا  اأخرى،  هة  ج ومن  احتياطية(.  اأ�صول 

عندئذ  م�صتقل،  قانوني  كيان  له  الأجل  طويلة  لال�صتثمارات  �صندوق 

اإدراج هذه الأ�صول �صمن الأ�صول الحتياطية،  يكون الفترا�س عدم 

ولة  ه �ص معيار  ا�صتيفاء  احتمالت  �صعف  ها  اأقل لي�س  لأ�صباب  وذلك 

اإتاحتها.

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية
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�صركة  في  الأ�صول  ا�صتثمار  رغم  الحالت،  بع�س  وفي   96-6

ا�صتثمار م�صتقلة فمن الممكن اأن يكون هناك اتفاق يق�صي باإمكان 

ولة عند الحاجة. وفي حالت اأخرى، يمكن �صحب  ه ا�صترداد الأ�صول ب�ص

الأموال اأثناء عملية اإعداد الميزانية ال�صنوية.

اأ�صل  تبويب  لإمكانية  المحددة  العوامل  اآخر  وتعتمد   97-6

مدى  واأهمها  المحيطة،  الظروف  تفح�س  على  احتياطي  كاأ�صل  ما 

البة  مط هناك  كانت  ما  واإذا  النقدية  ات  ط لل�صل الأ�صل  اإتاحة  ولة  ه �ص

ولكن  الأجنبية.  بالعملة  مقيم  غير  اآخر  على  مقيم  لكيان  �صائلة 

اأن  الإدارية، ونظرا لمرونة الأ�صول، نجد  اأو  القانونية  العوائق  مع �صاآلة 

حتى الأ�صول المجنبة في اإطار ال�صندوق الحكومي ذي الغر�س الخا�س 

المدفوعات  احتياجات تمويل ميزان  لتلبية  ا�صتخدامها  اإمكان  مع   –
وغيرها من الأغرا�س ذات ال�صلة- تعتبر اأ�صول احتياطية )ب�صرط الوفاء 

ات  ط ال�صل �صيطرة  الأهمية  بما في ذلك على وجه  الأخرى،  بالمعايير 

النقدية على الت�صرف في الأموال(.

وُتبوَّب في الأ�صول الحتياطية الأ�صول المحتفظ بها في   98-6

ال�صناديق الحكومية ذات الغر�س الخا�س والتي ت�صتوفي تعريف الأ�صول 

ال�صناديق  كانت  اإذا  وبالتالي،  طبيعتها.  اإلى  ا�صتنادا  الحتياطية 

واأ�صول  مالية  واأوراق  بودائع  تحتفظ  الخا�س  الغر�س  ذات  الحكومية 

احتياطية اأخرى، فاإنها ُتبوب كذلك تحت بند الأ�صول الحتياطية. اأما 

خا�س  غر�س  ذي  مقيم  حكومي  �صندوق  في  بها  المحتفظ  الأ�صول 

البات على غير مقيمين ولكنها ل ت�صتوفي  والتي تكون في �صكل مط

الح�صاب  في  ُتبّوب  فاإنها  احتياطية  كاأ�صول  ها  توؤهل التي  المعايير 

المالي وو�صع ال�صتثمار الدولي ح�صب الأداة والفئة الوظيفية المالئمة. 

واإذا كانت ال�صناديق الحكومية ذات الغر�س الخا�س تمتلك �صندات ملكية 

تحت  اإما  تبويبها  يمكن  بحيث  مبا�صر  ا�صتثمار  في  دين  و�صندات 

ال�صتثمار المبا�صر اأو الأ�صول الحتياطية فينبغي، كقاعدة اإر�صادية 

يكل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي، تبويب  عامة ووفقا له

احتياطية،  تبويبها كاأ�صول  الملكية كا�صتثمار مبا�صر قبل  �صندات 

تبويبها  قبل  احتياطية  كاأ�صول  الدين  �صندات  تبويب  ينبغي  بينما 

كا�صتثمار مبا�صر. 

�ل المجمعة االأ�ش

ات النقدية من اقت�صادات مختلفة، في �صياق  ط قد تلجاأ ال�صل  99-6

من  تعاوني  اأ�صا�س  على  ال�صتثمار  اإلى  الحتياطية،  الأ�صول  اإدارة 

هي  الأ�صول  لتجميع  التفاقات  هذه  ومثل  لالأ�صول.  مجمع  خالل 

عبارة عن اأنظمة ا�صتثمار جماعي يُحتفظ بموجبها بالأموال المقدمة 

عادة  مقيمة  )غير  الأموال  لتوظيف  �صركة  في  الم�صاركة  الأطراف  من 

ويترتب  ال�صتثمار.  عمليات  ت�صيير  تتولى  الم�صاركة(  القت�صادات  في 

ام  نظ على  الم�صاركة  لالأطراف  البات  مط ن�صوء  التفاقات  هذه  على 

ال�صتثمار الجماعي. وقد تت�صم بع�س اتفاقات تجميع الأ�صول مقيدة 

كانت  اإذا  ما  ولتحديد  احتياطية.  كاأ�صول  البات  ط الم هذه  ل�صتخدام 

الأ�صول  تعريف  ت�صتوفي  الأ�صول  تجميع  اتفاق  على  البات  ط الم

الحتياطية، مثلما هو الحال بالن�صبة لل�صناديق الحكومية ذات الغر�س 

الخا�س، يتعين تفح�س الإطار القانوني والموؤ�ص�صي لهذا التفاق.

6-100 وعلى غرار الأ�صول الحتياطية الأخرى، يتعين اأن تكون 

ات  ط لل�صل ولة  ه ب�ص متاحة  الأ�صول  مجمع  على  الم�صتحقة  البة  ط الم

البة �صائلة بالعملة الأجنبية على كيانات غير  النقدية واأن تكون مط

عند  ها  مراعات ينبغي  اأخرى  عوامل  هناك  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  مقيمة. 

البات اأ�صول احتياطية. ومن هذه العوامل  ط تحديد ما اإذا كانت هذه الم

ما يلي:

• ولة 	 ي ول المجمعة لتعبئة ال�ش ى ا�شتخدام االأ�ش القدرة عل

البة  ط الم اإذا ما كانت  وحتى  االأجنبية.  لة  م بالع الخارجية 

لالأ�صول  العالي  التركيز  ن  فاإ الأجنبية،  بالعملة  مقومة 

البة الم�صتحقة على القت�صاد المحلي التي  ط الأ�صا�صية في الم

تحد من قدرة ذلك القت�صاد على توليد �صيولة خارجية اأو يترتب 

الأجنبية في  الأداة بالعملة  عليها تاأثير ملحوظ على قيمة 

وقت الأزمات )مثل التركيز العالي في الأ�صول بالعملة المحلية(، 

اإدراج هذه الأداة  اإمكان  اأن يثير �صكوك كبيرة حول  من �صاأنه 

في الأ�صول الحتياطية.

• حقا. 	 االأجنبية  لة  م بالع مطالبات  ول  االأ�ش هذه  كانت  اإن 

النقدية  ات  ط ال�صل يمنح  بما  الأ�صول  مجمع  اإن�صاء  الجائز  فمن 

البة بالعملة  في حالة الأ�صول المقومة بالعملة الأجنبية مط

الأ�صل  تبويب  الواقع. عندئذ ل يكون مالئما  الأجنبية بحكم 

كاأ�صل احتياطي لالأ�صباب الواردة في الفقرة 74-6.

6-101  ويتم تبويب الأ�صول المجمعة �صمن الأ�صول الحتياطية 

طرف الم�صارك  ح�صب طبيعتها. وعلى �صبيل المثال، اإذا كان ل يحق لل

البته  اإل باإعادة بيع مط البات  ط ولة في هذه الم ه اإجراء معامالت ب�ص

هم  كاأ�ص البة  ط الم هذه  تبويب  يتعين  فقد  الأموال،  توظيف  �صركة  اإلى 

البة اأخرى«(. اأما الأ�صول  غير قابلة للتداول في �صندوق ال�صتثمار )»مط

مقيمة  غير  كيانات  على  البات  مط �صكل  في  تكون  التي  المجمعة 

ولكنها ل ت�صتوفي المعايير لكي يتم تبويبها كاأ�صول احتياطية فيتم 

المال  راأ�س  )كاأ�صول  طبيعتها  ح�صب  المالي  الح�صاب  في  تبويبها 

على الأرجح( تحت الفئة الوظيفية المالئمة.

ترتيبات المبادلة بين البن�ك المركزية

يالت  ه ت�ص بموجب  المن�صاأة  الأ�صول  اإلى  الإ�صارة  تجدر    102-6

المركزية  البنوك  الودائع موؤقتا بين  المبادلة( لتبادل  تبادلية )ترتيبات 

في اقت�صادين. وتعامل الودائع )بالنقد الأجنبي( الموجودة في حيازة 

ل ترتيب المبادلة باعتبارها اأ�صول احتياطية  البنك المركزي الذي ي�صته

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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لتلبة  ا�صتخدامها  يمكن  اأ�صول  المركزي  البنك  يمنح  التبادل  لأن 

ال�صلة  ذات  الأغرا�س  من  وغيرها  المدفوعات  ميزان  تمويل  احتياجات 

البنك  يقتنيها  التي  التبادلية  الودائع  وتعتبر  المعني.  القت�صاد  في 

المعيار  ت�صتوفي  اأنها  طالما  كذلك،  احتياطية  اأ�صول  ال�صريك  المركزي 

ت�صويتها بعملة  اإذا كانت مقومة ويتم  اأ�صال احتياطيا،  لتكون  العام 

قابلة للتحويل.

المركزية  البنوك  بين  العملة  مبادلة  ترتيبات  تاأخذ  وقد   103-6

يقوم  الحالة،  هذه  وفي  المالية.  الأوراق  �صراء  اإعادة  اتفاق  �صكل  كذلك 

اإلى  المحلية(  بعملته  اأحيانا  )مقومة  مالية  اأوراق  بتحويل  مركزي  بنك 

اإجراء المعامالت لحقا  اأجنبية، مع  اآخر في مقابل عملة  بنك مركزي 

هذه  تناول  وينبغي  المعتاد.  في  هر  اأ�ص ثالثة  بعد  عك�صي،  اتجاه  في 

اأن�صاأ  الذي  المركزي  البنك  يقوم  حيث  م�صمونة،  كقرو�س  المعامالت 

المعاملة بدفع فوائد مقابلة على النقد الأجنبي ال�صتلم. وبالتالي يمكن 

للبنك المركزي متلقي النقدية اأن يدرج النقد الأجنبي الم�صتلم في اأ�صوله 

الحتياطية اإذا ما تم ا�صتيفاء معايير الأ�صول الحتياطية. ول ينبغي 

للبنك المركزي مقدم النقدية اأن يدرج الأوراق المالية الم�صتلمة ك�صمانات 

اأ�صوله الحتياطية لأن هذه الأوراق المالية تعامل باعتبارها لم  في 

الفقرة  كذلك  راجع   .)54-5 الفقرة  )راجع  القت�صادية  الملكية  تغير 

الأ�صول  المالية في  الأوراق  اقترا�س  اأو  اإقرا�س  6-90 حول معامالت 

الحتياطية.

بالعملة  البة  مط في  يت�صرف  اأو  مركزي  بنك  يقتني  وعندما   104-6

الأجنبية ال�صائلة الم�صتحقة على كيان غير مقيم من بنك محلي )على 

�صبيل المثال، من خالل مبادلة ودائع بالعملة الأجنبية والمحلية، اأو 

الودائع بالعملة  ال�صارية على  لبات الحتياطي  اإجراء تغيير في متط

تغيير  اأو  زيادة  اإلى  توؤدي  اأخرى  محلية  معامالت  اأي  اأو  الأجنبية، 

مكونات الأ�صول الحتياطية(، ُت�صجل هذه المعاملة من خالل ح�صاب 

المدفوعات  ميزان  في  ُت�صجل  ل  اأنها  غير  الحجم.  في  الأخرى  التغيرات 

نظرا لأن المعاملة بين كيانين مقيمين )الفقرة 6-3(.

�ل احتياطية �ؤهلة كاأ�ش �ل االأجنبية غير الم ط- االأ�ش

وط الئتمان التي يمكن ال�صحب منها وموارد  ط 6-105 ل تعامل خ

المبادلة  الح�صول عليها بموجب ترتيبات  التي يمكن  الأجنبي  النقد 

البات قائمة. ول يجب  باعتبارها اأ�صول احتياطية لأنها ل ت�صكل مط

الحتياطية  الأ�صول  في  النقدية  ات  ط لل�صل المملوكة  العقارات  اإدراج 

لأن العقارات ل تعتبر اأ�صال �صائال. ول ُتدرج في الأ�صول الحتياطية 

�صبائك الف�صة والألما�س والمعادن النفي�صة والأحجار الكريمة الأخرى 

لأنها تعامل ك�صلع ولي�س كاأ�صول مالية.

6-106 ول توافق تعريف الأ�صول الحتياطية اكتتابات راأ�س المال 

وُتدرج  النقدية.  ات  ط لل�صل اإتاحتها  ل  ه ي�ص ل  التي  الدولية  المنظمات  في 

هذه الكتتابات �صمن ال�صتثمارات الأخرى، ما لم تكن في هيئة اأوراق 

مالية، وفي هذه الحالة يتم تبويبها �صمن ا�صتثمارات الحافظة.

المعتاد.  في  ولة  ه ب�ص متاحة  المرهونة  الأ�صول  تكون  ول   107-6

وبالتالي  باللتزامات،  المثقلة  المرهونة  الأ�صول  هذه  ا�صتبعاد  وينبغي 

بين  التمييز  ويتم  الحتياطية.  الأ�صول  من  ولة،  ه ب�ص متاحة  غير 

بموجب  المرهونة  الحتياطية  والأ�صول  باللتزامات  المثقلة  الأ�صول 

ترتيبات اإقرا�س الأوراق المالية واتفاقات اإعادة ال�صراء.

الم�صتخدم  التاأميني  ال�صمان  المرهونة  الأ�صول  اأمثلة  ومن   108-6

الثالث. فاإذا كانت هذه الأ�صول  الثالث ومدفوعات الطرف  لقرو�س الطرف 

غير  الحتياطية.  الأ�صول  من  ا�صتبعادها  ينبغي  باللتزامات،  مثقلة 

ال�صمانات في حالة  لتوفير  تاأميني  الأ�صول ك�صمان  اأنه يجوز رهن 

يجوز  ول  ائتمان،  وط  ط خ على  للح�صول  اأو  اآخر،  كيان  �صداد  عدم 

الرهن.  ا�صتخدام  تحفز  التي  الأحداث  تقع  حتى  باللتزامات  اإثقالها 

ن  اأ اإلى  الحتياطية  الأ�صول  في  الأ�صول  هذه  مثل  اإدراج  ويمكن 

المرهونة  الأ�صول  على  الأخرى  الأمثلة  ومن  باللتزامات.  مثقلة  ت�صبح 

التي يتعين ا�صتبعادها من الأ�صول الحتياطية )اأ( الأ�صول المرهونة 

الم�صتثمرين بال�صتثمار  للم�صتثمرين ك�صرط لقيام  النقدية  ات  ط ال�صل من 

التابعة  يئات  )كاله محلية  كيانات  عن  ال�صادرة  المالية  الأوراق  في 

للحكومة المركزية(، اإذا ما كانت مثل هذه الأ�صول المرهونة تعتبر مثقلة 

طرف  اإلى  النقدية  ات  ط ال�صل من  المقر�صة  الأ�صول  و)ب(  باللتزامات؛ 

ثالث والتي ل تكون متاحة حتى ا�صتحقاقها.

يتعلق  فيما  اإل  المرهونة  الأ�صول  ت�صتبعد  ن  اأ يجب  ول   109-6

بقيمة الرهن؛ وبمعنى اآخر اإذا بلغت قيمة الرهن 100، فاإن الحد الأق�صى 

للمبلغ الم�صتبعد من الأ�صول الحتياطية يكون 100.

ن الأ�صول المحتفظ بها كاأ�صول  6-110 وفي بع�س الظروف، نجد اأ

تكون  اأجنبية  حكومة  طريق  عن  مثال  »تجميدها«،  يمكن  احتياطية 

وفي  اإتاحتها.  من  فتحد  ها،  اخت�صا�ص قة  منط في  كائنة  الأ�صول 

المتاأثرة  الأ�صول الحتياطية  الظروف، يتعين تعديل تبويب  تلك  مثل 

ها تحت الفئة الوظيفية ذات ال�صلة، مثل »ال�صتثمارات الأخرى«  وو�صع

اإذا ما تم »تجميد« ودائع م�صرفية. 

6-111 ول ينبغي اأن ُتح�صب �صمن الأ�صول الحتياطية تحويالت 

ات النقدية من وحدات موؤ�ص�صية  ط البات بالعمالت الأجنبية اإلى ال�صل ط الم

تواريخ  قبل  مبا�صرة  تتم  والتي  بالإبالغ  القائم  القت�صاد  في  اأخرى 

تلك  م�صار  في  تغير  وي�صاحبها  معينة  محا�صبية  تواريخ  اأو  اإبالغ 

»تحريف  با�صم  المعروفة   ( وجيزة  بفترة  التواريخ  تلك  بعد  التحويالت 

الحقائق المالية«(.

6-112 اأما بالن�صبة للمراكز الدائنة ال�صافية في ترتيبات المدفوعات 

�صمات  اإحدى   – تبادلية  ائتمان  وط  ط خ تت�صمن  التي  الإقليمية 

ترتيبات القرو�س )راجع الفقرة 5-51( - فيتم تبويبها كقرو�س في 

الف�صل 6 ♦ الفئات الوظيفية
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با�صتثناء  الحتياطية،  الأ�صول  في  تدرج  ول   
18

الأخرى ال�صتثمارات 

النقدية  ات  ط لل�صل ولة  ه المراكز متاحة ب�ص التي تعتبر فيها هذه  الظروف 

ذات  الأغرا�س  المدفوعات وغيرها من  احتياجات تمويل ميزان  لتلبية 

ال�صلة. وهناك ت�صابه كبير بين �صافي اأر�صدة الأ�صول في اتفاقيات 

ات  ط الدفع الثنائية واأنواع اأخرى من القرو�س الم�صروطة التي تقدمها ال�صل

اأخرى من  اإ�صافية  اأي جوانب  اأو  المعونة،  تقديم  اأو  ال�صادرات،  لتن�صيط 

الدفع  لتفاقيات  الأر�صدة  هذه  مثل  فاإن  وبالتالي  الحكومية.  ال�صيا�صة 

الثنائية ت�صتبعد ح�صب المتعارف عليه من الأ�صول الحتياطية. كذلك، 

ُتدرج  ل  الحكومية  يئات  ه لل الت�صغيلية  الأر�صدة  فاإن  ها،  ابع لط ونظرا 

في الأ�صول الحتياطية.                        

شايا اأخرى ي-  ق�

ت�صتوفي  ول  النقدية  ات  ط ال�صل ها  تملك التي  الأ�صول  اأما   113-6

في  تبويبها  فيتم  احتياطية،  كاأ�صول  لتبويبها  الالزمة  المعايير 

الح�صاب المالي ح�صب الأداة والفئة الوظيفية المالئمة.

عملة  تعتمد  التي  والقت�صادات  النقدية  التحادات  وتثير   114-6

الأ�صول  وم  ه لمف بالن�صبة  محددة  ق�صايا  واليوروة(  )كالدولرة  اأخرى 

الحتياطية. ويت�صمن الملحق 3 مناق�صة لهذه الق�صايا. 

وم المرتبطة باالحتياطيات 2- الخ�ش

التزامات  باأنها  بالحتياطيات  طة  المرتب الخ�صوم  ف 
َّ

ُتعر  115-6

ات النقدية بالعملة الأجنبية والتي يمكن اعتبارها ا�صتحقاقات  ط ال�صل

لكيانات غير مقيمة على الأ�صول الحتياطية في القت�صاد المعني. 

على  بالحتياطيات  المرتبطة  الخ�صوم  ر�صد  بمكان  الأهمية  ومن 

وو�صع  المدفوعات  ميزان  في  ال�صكل  بهذا  محددة  غير  اأنها  من  الرغم 

ا�صتثمارات  )اأهمها  اأخرى  فئات  في  ُتدرج  حيث  الدولي،  ال�صتثمار 

  املراكز املدينة ال�صافية يف مثل تلك الرتتيبات ُت�صنف كذلك كقرو�س.
18

المرتبطة  الخ�صوم  عر�س  الممكن  ومن  اأخرى(.  وا�صتثمارات  الحافظة 

 ،9 الملحق  )راجع  ال�صتحقاق  واأجل  الأداة  ح�صب  بالحتياطيات 

المرتبطة  الأجل  ق�صيرة  الخ�صوم  لبيانات  وبالن�صبة  الخام�س(.  الجدول 

المتبقي كبند  ال�صتحقاق  اأجل  اأ�صا�س  بالحتياطيات، فتعر�س على 

الإطار 6-5(. وقد  يت�صح من  )كما  الدولي  ال�صتثمار  للتذكرة في و�صع 

تختار بع�س القت�صادات اأن تعر�س جدول الأ�صول والخ�صوم بالعملة 

الأجنبية باأكمله في الملحق 9، الجدول الخام�س، محددة الخ�صوم ق�صيرة 

الأجل المرتبطة بالحتياطيات ب�صفة م�صتقلة.

والقرو�س  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  تخ�صي�س  قيمة  وُتدرج   116-6

المرتبطة  الخ�صوم  في  النقدية  ات  ط ال�صل اإلى  الدولي  النقد  �صندوق  من 

يها ما يلي: ط بالحتياطيات. ومن الخ�صوم الأخرى التي تغ

• ات النقدية 	 ط خ�صوم القرو�س والودائع بالعملة الأجنبية من ال�صل

لكيانات غير مقيمة، بما فيها الخ�صوم النا�صئة عن مبادلت 

بنك  من  والقرو�س  اأخرى،  مركزية  بنوك  مع  الأجنبية  العملة 

هات تلقي الودائع الأخرى؛ الت�صويات الدولية، ومن ج

• مقيمة 	 غير  لكيانات  الأجنبية  بالعملة  القرو�س  خ�صوم 

ات النقدية لإعادة ال�صراء؛ ط م�صحوبة باأوراق مالية طرحتها ال�صل

• عن 	 وال�صادرة  الأجنبية  بالعملة  المقومة  المالية  ق  الأورا

ات النقدية والم�صتحقة لكيانات غير مقيمة؛ ط ال�صل

• المقيمين، بما في ذلك 	 الأجنبية لغير  اأخرى بالعملة  خ�صوم 

الح�صابات بالعملة الأجنبية م�صتحقة الدفع والم�صتقات المالية – 

الم�صجلة على اأ�صا�س �صاف )الخ�صوم مخ�صوما منها الأ�صول( 

– والم�صاواة بالعملة الأجنبية والمقترنة بالأ�صول الحتياطية، 
ها )راجع الفقرة 6-91(. ويمكن  ولكنها ل تدخل �صمن تعريف

لمثل هذه الم�صتقات المالية اأن تت�صمن الم�صتقات المالية غير 

تقييم  من  اأ�صا�صيا  جزءا  ت�صكل  ل  اأو  الكافي  بالقدر  ال�صائلة 

الأ�صول الحتياطية.

تتم  والتي  المقومة  الخ�صوم  ول  لمقيمين  الم�صتحقة  الخ�صوم  تدرج  ول 

ت�صويتها بالعملة المحلية.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الف�صل

و�سع اال�ستثمار الدولي7

األف - المفاهيم ونطاق التغطية

المراجع:

الميزانية  ع�صر:  الثالث  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

العمومية

دليل الإح�ساءات النقدية والمالية لعام 2000، �صندوق النقد الدولي

و�سع ال�ستثمار الدولي :   مر�سد لم�سادر البيانات، �صندوق النقد الدولي

النقد  �صندوق  وم�ستخدميها،  لمعديها  مر�سد   - الخارجي  الدين  اإح�ساءات 

الدولي وموؤ�ص�صات اأخرى

2008 SNA, Chapter 13, The Balance Sheet.
IMF, Monetary and Financial Statistics Manual 2000.
IMF, International Investment Position: A Guide to 

Data Sources.
IMF and others, External Debt Statistics: Guide for 

Compilers and Users.

7-1  »و�سع ال�ستثمار الدولي« هو بيان اإح�سائي يو�سح، عند 

نقطة معينة، قيمة وتكوين ما يلي:

تمثل  والتي  ما  اقت�ساد  في  للمقيمين  المالية  الأ�سول  )اأ(  

مطالبات على غير المقيمين وحيازات �سبائك الذهب �سمن 

فئة الأ�سول الحتياطية؛

)ب(  التزامات المقيمين في اقت�ساد ما اإزاء غير المقيمين.

هو  ما  القت�صاد  الخارجية  المالية  والخ�صوم  االأ�صول  بين  والفرق 

يكون  قد  والذي  االقت�صاد،  لهذا  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  �صافي 

موجبا اأو �صالبا.

7-2   وت�صكل بيانات و�صع اال�صتثمار الدولي مجموعة فرعية 

و�صع  �صافي  جمع  وعند  القومية.  العمومية  الميزانية  بيانات  من 

المح�صلة  تكون  المالية  غير  االأ�صول  قيمة  اإلى  الدولي  اال�صتثمار 

الميزانية  في  الموازن  البند  وهي  االقت�صاد،  في  القيمة  �صافي  هي 

العمومية القومية. ويعر�ض الجدول 5-1 تبويب االأ�صول غير المالية 

الذي يرتبط ببنود الدخل المقابل في الجدول 2-5.

محددة،  زمنية  بنقطة  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  ويرتبط   3-7

الفترة  نهاية  اأو  االفتتاحية(  )القيمة  الفترة  بداية  تكون  ما  وعادة 

)القيمة الختامية(.

والتبويب  والعر�ض  التغطية  نطاق  الف�صل  هذا  ويو�صح   4-7

والتوقيت وق�صايا التقييم بالن�صبة لو�صع اال�صتثمار الدولي، وعالقته 

بح�صابات المعامالت والتغيرات االأخرى في ح�صاب االأ�صول والخ�صوم.

بعدة  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  محتويات  عر�ض  ويمكن   5-7

وعنا�صر  لهيكل  عاما  عر�صا   1-7 الجدول  ويقدم  مختلفة.  طرق 

المالية  واالأدوات  الوظيفية  الفئات  ح�صب  الدولي  اال�صتثمار  و�صع 

اال�صتثمار  و�صع  في  التغيرات  اأن  العر�ض  هذا  ويوؤكد  عامة.  ب�صفة 

الف�صل  )التي يناق�صها  المالي  الح�صاب  الدولي ناتجة عن معامالت 

)التي  المالية  والخ�صوم  االأ�صول  في  االأخرى  والتغيرات  الثامن( 

يتناولها الف�صل التا�صع( اأثناء فترة زمنية.

تق�صيم  يوؤكد  اآخر  عر�ض  اأ�صلوب   2-7 الجدول  ويقدم   6-7

والفئات  الموؤ�ص�صي  القطاع  ح�صب  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  بيانات 

الدولي  اال�صتثمار  و�صع  في  الموؤ�ص�صية  القطاعات  وت�صير  الوظيفية. 

اإلى القطاع المقيم، ولي�ض القطاع المقابل (اأي قطاع الطرف المحلي 

الحائز لالأوراق المالية اأو الُمْقِر�ض بالن�صبة لالأ�صول؛ وقطاع الطرف 

المحلي الُم�صدر لالأوراق المالية اأو المقتر�ض بالن�صبة للخ�صوم(.

تفا�سيل اإ�سافية

هذا االإ�صدار من الدليل هو انعكا�ض للتاأكيد المتزايد على   7-7

اأهمية و�صع اال�صتثمار الدولي في اإعداد وتحليل بيانات الح�صابات 

الميزانية  بيانات  تحليل  باأهمية  موؤخرا  الوعي  زاد  فقد  الدولية. 

التعر�ض  ومدى  المالية  االأو�صاع  ا�صتمرارية  فهم  في  العمومية 

للمخاطر، بما في ذلك عدم توافق اأ�صعار العمالت، وانعكا�صات تكوين 

اال�صتحقاق  اآجال  هيكل  وتاأثير  الفائدة،  و�صعر  القطاع  ح�صب  الدين 

باالأهمية في  الدولي  اال�صتثمار  بيانات و�صع  وتت�صم  ال�صيولة.  على 

الهيكل  وتحليل  العائد،  قيا�ض معدالت  مثل  االأغرا�ض،  ذلك من  غير 

التمويل  بم�صادر  الدولية  الح�صابات  عالقة  ودرا�صة  االقت�صادي، 

المحلية.

العملة  تكوين  تحليل  على  الدليل  هذا  ي�صجع  وبالتالي،   8-7

كمعلومات  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  في  المتبقي  اال�صتحقاق  واأجل 

اإ�صافية. ولتحقيق هذا الهدف، اأ�صيفت بنود للتذكرة وجداول تكميلية 

هذه  وتقدم  االأ�صا�صية.  العنا�صر  بعد  عر�صها  وياأتي   ،9 الملحق  في 

الجداول عر�صا لتكوين العملة في االأ�صول والخ�صوم ح�صب القطاع 

ذلك  في  بما  الرئي�صية:  االأجنبية  العمالت  وفق  العملة  توزيع  مع 

الدوالر االأمريكي واليورو والين، وغيرها، اإلى جانب تق�صيمها ح�صب 

اأجل  عن  معلومات  كذلك  الجداول  وتقدم  االأ�صلي.  اال�صتحقاق  اأجل 

تق�صيمها  مع  االأجل،  طويلة  الدين  اللتزامات  المتبقي  اال�صتحقاق 

ح�صب القطاع. وتتما�صى بيانات هذه الجداول مع العنا�صر االأ�صا�صية 

»اإح�ساءات  في  المعتمد  العر�ض  واأ�صلوب  الدولي،  اال�صتثمار  لو�صع 

الدين الخارجي – مر�سد لمعديها وم�ستخدميها«.
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لمزيد من المعلومات

اإر�صادات  التي تقدم  االأخرى  االإر�صادية  االأدلة  العديد من  هناك   9-7

الدولي«  اال�صتثمار  »و�صع  اإح�صاءات  في  محددة  جوانب  حول  متخ�ص�صة 

واالإح�صاءات االأخرى ذات ال�صلة، وهي كما يلي:

• 	 “Guide to الدولية بعنوان  الت�صويات  ال�صادر عن بنك  المر�صد 

 BIS Paper درا�صة( “the International Financial Statistics
No. 14, February 2003)؛

• المر�سد اإلى الم�سح المن�سق لال�ستثمار المبا�سر، ال�صادر عن �صندوق 	

النقد الدولي؛

• عن 	 ال�صادر  الحافظة،  ل�ستثمارات  المن�سق  الم�سح  اإلى  المر�سد 

�صندوق النقد الدولي؛

• وم�ستخدميها، 	 لمعديها  مر�سد  الخارجي:  الدين  اإح�ساءات 

ال�صادر عن �صندوق النقد الدولي وموؤ�ص�صات اأخرى؛

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي

الجدول 7-1: بيان و�سع اال�ستثمار الدولي الموحد

)بما في ذلك الفئات الوظيفية والأدوات وال�سلة مع الح�ساب المالي وح�ساب التغيرات الأخرى(

ح�صاب التغيرات االأخرى    

في االأ�صول والخ�صوم المالية   _____________________________   
    التغيرات في الو�صع نتيجة ما يلي:

_____________________________
و�صع اال�صتثمار   الح�صاب     و�صع اال�صتثمار   

الدولي في تغيرات اأ�صعار  تغيرات اأ�صعار  تغيرات اأخرى  المالي     الدولي في 

نهاية الفترة اأخرى  ال�صرف  في الحجم  معامالت  بداية الفترة   

االأ�سول:

ح�صب الفئة الوظيفية:

 اال�صتثمار المبا�صر

 ا�صتثمارات الحافظة

 الم�صتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات 

    االكتتاب الممنوحة للموظفين 

 ا�صتثمارات اأخرى

 االأ�صول االحتياطية

ح�صب االأداة:

 اأ�سهم راأ�س المال واأ�سهم/وحدات �سناديق ال�ستثمار

 اأدوات الدين:

   حقوق ال�سحب الخا�سة

   العملة والودائع

   �سندات الدين

   القرو�س

   �سناديق التاأمين والمعا�سات الموحدة والم�سمونة

   ح�سابات اأخرى دائنة/مدينة

 اأ�سول وخ�سوم مالية اأخرى

   الذهب النقدي

   الم�ستقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 

مجموع االأ�سول

________________________________________________________________________________________________________________
الخ�سوم:

ح�صب الفئة الوظيفية:

 اال�صتثمار المبا�صر

 ا�صتثمارات الحافظة

 الم�صتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات 

    االكتتاب الممنوحة للموظفين 

 ا�صتثمارات اأخرى

ح�صب االأداة:

 اأ�سهم راأ�س المال واأ�سهم/وحدات �سناديق ال�ستثمار

 اأدوات الدين:

   حقوق ال�سحب الخا�سة

   العملة والودائع

   �سندات الدين

   القرو�س

   �سناديق التاأمين والمعا�سات الموحدة والم�سمونة

   ح�سابات اأخرى دائنة/مدينة

 اأ�سول وخ�سوم مالية اأخرى

    الم�ستقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 

________________________________________________________________________________________________________________مجموع الخ�سوم
�سافي و�سع اال�ستثمار الدولي

)هذا الجدول تف�صيري؛ لالطالع على العنا�صر الموحدة راجع الملحق 9(
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• و�سع ال�ستثمار الدولي :   مر�سد لم�سادر البيانات، ال�صادر عن 	

�صندوق النقد الدولي؛

• المبادئ 	 الأجنبية:  بالعمالت  وال�سيولة  الدولية  الحتياطات 

عن  ال�صادر  قيا�سي،  بيانات  نموذج  لإعداد  التوجيهية 

�صندوق النقد الدولي؛

• المبا�سر« 	 الأجنبي  لال�ستثمار  المرجعي  »التعريف   مطبوعة 

ال�صادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي  .

اإلى  االأ�صا�صية،  المبادئ  ذات  اإلى  االإر�صادية  االأدلة  هذه  وت�صتند 

بديلة  وتقييمات  اإ�صافية  تفا�صيل  تت�صمن  اإ�صافية  عنا�صر  جانب 

بنود  على  ت�صتمل  كما  بالتطبيق،  المتعلقة  للم�صائل  ومناق�صات 

غير  البنود  من  وغيرها  وال�صمانات  االحتمالية  كالبنود  اإ�صافية 

المدرجة في الميزانية العمومية.

1-  تعريف االأ�سول االقت�سادية

المرجع:

نظام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل العا�صر: الح�صاب الراأ�صمالي

من  الفرعية  المجموعة  الدولي«  اال�صتثمار  »و�صع  ي�صمل   10-7

الدولي. وفي معظم  الطابع  ذات  المالية  والخ�صوم  االأ�صول  بيانات 

الحاالت ين�صاأ الطابع الدولي لالأ�صل اأو الخ�صم المالي ب�صبب طرفي 

المعاملة، حيث يكون اأحدهما مقيما واالآخر غير مقيم. ومكوِّن �صبائك 

لي�ض  مالي  الأ�صل  الوحيدة  الحالة  هو  النقدي  الذهب  �صمن  الذهب 

االأ�صول  اأنواع  تغطية  نطاق  على  االطالع  ويمكن  مقابل.  خ�صم  له 

المالية المختلفة وتعاريفها في الفقرات 5-2 اإلى 14-5.

ويرتكز مفهوم ملكية االأ�صول في و�صع اال�صتثمار الدولي   11-7

الفقرة 41-3.  في  تعريفه  ورد  لما  وفقا  االقت�صادية،  الملكية  على 

والمالك القت�سادي لالأ�سل هو الطرف الذي يتحمل مخاطر حيازة 

الأ�سل ويتمتع بمزاياها. وقد تت�صم ملكية االأ�صول المالية بالتعقيد 

اأن الموؤجر  في بع�ض الترتيبات القانونية، فعلى �صبيل المثال، نجد 

بينما  القانونية،  الملكية  حق  له  يكون  تمويلي  تاأجير  عقد  بموجب 

يتحمل الم�صتاأجر كافة مخاطر الملكية ويتمتع بمزاياها. )لالطالع 

على تفا�صيل اإ�صافية ب�صاأن عقود التاأجير التمويلي، راجع الفقرات 

5-56 اإلى 5-59 والفقرة 57-7(.

2-  التبويب

في  البيانات  لتبويب  المحتملة  االأبعاد  بع�ض  يلي  فيما   12-7

و�صع اال�صتثمار الدولي:

)اأ(    الفئة الوظيفية — اال�صتثمار المبا�صر، وا�صتثمار الحافظة، 

والم�صتقات المالية )عدا االحتياطيات(، وخيارات االكتتاب 

واالأ�صول  االأخرى،  واال�صتثمارات  للموظفين،  الممنوحة 

االحتياطية، كما ورد تعريفها في الف�صل ال�صاد�ض؛

راأ�ض  )اأ�صهم  العامة  التق�صيمات  وفق   — المالية  االأداة  )ب(  

المال واأ�صهم �صناديق اال�صتثمار، واأدوات الدين، واالأ�صول 

الف�صل 7 ♦ و�صع اال�صتثمار الدولي

الجدول 7-2: عر�ض عام لو�سع اال�ستثمار الدولي

)مع التق�سيم ح�سب القطاعات الموؤ�س�سية المقيمة(

الخ�صوم االأ�صول   ___________________________________________________  ___________________________________________________ 
قطاع االأ�صر قطاع االأ�صر           

مجموع و  الحكومة  ال�صركات  ال�صركات  ال�صركات  ال�صركات  الحكومة  و  مجموع    
االقت�ساد  NPISHs العامة  المالية  غير المالية  غير المالية  المالية  العامة   NPISHs االقت�ساد 

اال�صتثمار المبا�صر  

ا�صتثمارات الحافظة  

الم�صتقات المالية    
)عدا االحتياطيات(     

وخيارات االكتتاب   
الممنوحة    
للموظفين  

ا�صتثمارات اأخرى  

االأ�صول االحتياطية  

مجموع االأ�صول/الخ�صوم    

�سافي و�سع اال�ستثمار الدولي   

)هذا الجدول تف�صيري؛ لالطالع على العنا�صر الموحدة راجع الملحق 9(

NPISHs = قطاع الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر.
بنود للتذكرة:

القيمة العادلة الأ�صول القرو�ض )اأو القيمة اال�صمية الأ�صول القرو�ض المتعثرة(

الخ�صوم ق�صيرة االأجل المرتبطة باالحتياطيات

تكوين العمالت
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النحو  الكامل، على  التق�صيم  اأو  االأخرى(  المالية  والخ�صوم 

المحدد في الف�صل الخام�ض؛

البنك  االأقل،  على   — المقيم  للطرف  الموؤ�ص�صي  القطاع  )ج(  

المركزي، و�صركات تلقي الودائع با�صتثناء البنك المركزي، 

والحكومة العامة، والقطاعات االأخرى؛ والقطاعات االأخرى 

الفرعية  والقطاعات  االأخرى  المالية  ال�صركات  بين  موزعة 

واالأ�صر  المالية،  غير  )ال�صركات  المتبقية  المالية  غير 

المعي�صية، والموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر 

الق�صم  الرابع،  الف�صل  في  المحدد  النحو  على  المعي�صية( 

»دال«. ويمكن كذلك اإجراء تق�صيم فرعي اإ�صافي للقطاعات 

المالية وغير المالية عند االقت�صاء من الناحية التحليلية؛

)د(   اأجل اال�صتحقاق )في حالة اأدوات الدين( — ق�صيرة االأجل اأم 

اأجلي اال�صتحقاق االأ�صلي والمتبقي،  طويلة االأجل، وح�صب 

على النحو المحدد في الفقرات 5-103 اإلى 5-105؛

المحدد في  النحو  اأجنبية، على  اأم  — عملة محلية  العملة  )هـ(  

النحو  وعلى  الدين  حالة  في   97-3 اإلى   95-3 الفقرات 

المال؛  راأ�ض  اأ�صهم  حالة  في   100-3 الفقرة  في  المحدد 

اأو دفع العملة  وكذلك )في حالة الم�صتقات المالية( لقب�ض 

االأجنبية، على النحو المحدد في الفقرة 5-108؛

)و(   هيكل اأ�صعار الفائدة )في حالة اأدوات الدين( — �صعر فائدة 

 109-5 الفقرات  في  المحدد  النحو  على  ثابت،  اأم  متغير 

اإلى 114-5.

باأهمية  والعملة  اال�صتحقاق،  واأجل  القطاع،  ح�صب  التبويب  ويت�صم 

ن�صبية في حالة الدرا�صات التحليلية المتعلقة با�صتمرارية االأو�صاع 

اأ�صعار  في  التغيرات  لمخاطر  واالنك�صاف  للمخاطر  التعر�ض  ومدى 

الفائدة )بعد مراعاة اأي تدابير تحوطية(. ويت�صم التبويب ح�صب اأجل 

اال�صتحقاق المتبقي باالأهمية بالن�صبة للجهات المدينة، واإن كان اأقل 

اأهمية بالن�صبة للجهات الدائنة التي تحوز اأدوات �صائلة، حيث يمكن 

بيع االأ�صول قبل حلول اأجل ا�صتحقاقها. واإ�صافة اإلى التبويب ح�صب 

فاإن  )ج(،  االإ�صارة في  المقيم، كما وردت  للطرف  الموؤ�ص�صي  القطاع 

التبويب ح�صب القطاع الموؤ�ص�صي للطرف المقابل غير المقيم يمكن اأن 

يت�صم باالأهمية اأي�صا في بع�ض الحاالت )على �صبيل المثال، قد ترغب 

الحكومات في التمييز بين الحكومات االأخرى، والمنظمات الدولية، 

والم�صادر االأخرى لتمويل قرو�صها(.

عند  االإمكان  قدر  مت�صق  تبويب  نظام  ا�صتخدام  وينبغي   13-7

ذات  االأخرى  والح�صابات  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  بيانات  تبويب 

ومعامالت  والخ�صوم،  االأ�صول  ر�صيد  بنود  الأن  ونظرا  ال�صلة. 

ترتبط  والخ�صوم  االأ�صول  في  االأخرى  والتغيرات  المالي،  الح�صاب 

يت�صنى  التبويب حتى  ات�صاق  ال�صروري  االأدوات، فمن  جميعا بنف�ض 

ات�صاق  فاإن  وبالمثل،  بينها.  القائمة  للعالقات  �صامل  تحليل  اإجراء 

خ�صائر  اأو  مكا�صب  وربما  )بل  للدخل  بالن�صبة  التف�صيل  م�صتويات 

اأمام  المجال  يف�صح  المالية،  والمراكز  معينة(  الأغرا�ض  الحيازة، 

تقدير معدالت العائد. ورغم اأن التبويب الوظيفي لالأ�صول والخ�صوم 

القومية وال  الح�صابات  ُي�صتخدم في نظام  الدولية ال  الح�صابات  في 

التبويب ح�صب  ي�صري على  ذاته  االأمر  فاإن  المالية،  االإح�صاءات  في 

االأداة وح�صب القطاع الموؤ�ص�صي. ومن ثم فاإن ا�صتمال بيانات و�صع 

اال�صتثمار الدولي على تفا�صيل االأدوات والقطاعات من �صاأنه تي�صير 

فهم الروابط مع مجموعات البيانات االأخرى، كاالإح�صاءات النقدية 

والمالية، والتحقق من �صحتها.

اال�ستثمار المبا�سر باء- 

اإلى 24-6،  الفقرات 8-6  المبا�صر في  ف اال�صتثمار 
َّ
ُيعر  14-7

اال�صتثمار  من  اأخرى  جوانب   41-6 اإلى   24-6 الفقرات  وتغطي 

المبا�صر  اال�صتثمار  بيانات  عر�ض  ا�صتخدام  الممكن  ومن  المبا�صر. 

على  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  بيانات  في  الوجهة  مبداأ  على  القائم 

اأ�صا�ض تكميلي، وفقا لما ترد مناق�صته في الفقرات 6-42 اإلى 45-6 

واالإطار 6-4. وتتناول الفقرات التالية بع�ض الق�صايا االأخرى ذات 

ال�صلة باال�صتثمار المبا�صر في و�صع اال�صتثمار الدولي.

1-  تقييم االأ�سهم غير المدرجة في البور�سة واأ�سهم راأ�ض 

المال االأخرى

المراجع:

التعريف المرجعي لال�ستثمار الأجنبي المبا�سر، ال�صادر عن منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي، الطبعة الرابعة.

المر�سد اإلى الم�سح المن�سق لال�ستثمار المبا�سر، ال�صادر عن �صندوق 

النقد الدولي

ب�صهولة  االأخرى  الملكية  وح�ص�ض  االأ�صهم  تقييم  يمكن   15-7

اأو  البور�صة  في  منتظمة  ب�صفة  تداولها  لدى  الجارية  باأ�صعارها 

غيرها من االأ�صواق المالية. غير اأنه قد ال تكون هناك اأ�صعار �صوقية 

ملحوظة بالن�صبة للمراكز المالية في اأ�صهم راأ�ض المال غير المدرجة 

ما  الفقرة 5-24(. وغالبا  و)ج( في  )ب(  البندين  )اأي  البور�صة  في 

ين�صاأ هذا الو�صع في حالة موؤ�ص�صات اال�صتثمار المبا�صر، واأ�صهم راأ�ض 

في  المدرجة  غير  ال�صركات  في  المال  راأ�ض  واأ�صهم  الخا�صة،  المال 

لي�صت  ولكنها  المدرجة  وال�صركات  ت�صجيلها،  األغي  والتي  البور�صة 

غير �صائلة، والم�صاريع اال�صتثمارية الم�صتركة والموؤ�ص�صات غير ذات 

ال�صخ�صية االعتبارية.

قيم  توافر  عدم  حالة  في  تقديرية  قيم  �صياغة  ويتعين   16-7

ل�صياغة  البديلة  االأ�صاليب  بع�ض  يلي  وفيما  لالأ�صهم.  فعلية  �صوقية 

موؤ�ص�صة  في  الم�صاهمين  ملكية  لح�ص�ض  تقريبية  �صوقية  قيمة 

 
1
اال�صتثمار المبا�صر:

اآخر �صعر للمعاملة: قد يجري تداول االأدوات غير المدرجة  )اأ(    

اأ�صعار  اآخر  ا�صتخدام  اآخر، ويجوز  اإلى  اآن  البور�صة من  في 

االأ�صعار  اآخر  وتمثل  ال�صابقة.  ال�صنة  غ�صون  في  تداولها 

تغير  عدم  �صريطة  الجارية  ال�صوقية  للقيم  جيدا  موؤ�صرا 

طالما  االأ�صلوب  هذا  ا�صتخدام  الممكن  ومن  االأو�صاع. 

تاريخ  منذ  ال�صركة  و�صع  في  ملمو�ض  تغير  اأي  يحدث  لم 

ب�صورة  م�صلال  للمعاملة  �صعر  اآخر  ي�صبح  وقد  المعاملة. 

متزايدة مع مرور الوقت وتغير االأو�صاع. 

بة ح�صب االأف�صلية، ويتعين تقييم كل منها وفقا للظروف القائمة    لي�صت ُمرتَّ
1

ومعقولية النتائج.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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راأ�ض  اأ�صهم  تقييمات  اإجراء  يمكن  االأ�صول:  قيمة  �صافي  )ب( 

مديريها  اأو  الموؤ�ص�صة  اإدارة  بمعرفة  المتداولة  غير  المال 

ذوي المعرفة الوا�صعة، اأو عن طريق المدققين الم�صتقلين، 

بالقيمة  االأ�صول  لمجموع  التو�صل  بغية  كليهما،  اأو 

راأ�ض  اأ�صهم  )با�صتثناء  الخ�صوم  مجموع  ناق�صا  الجارية 

التقييمات  تكون  اأن  وينبغي  ال�صوقية.  بالقيمة  المال( 

اأن ت�صمل االأ�صول  حديثة )خالل ال�صنة الما�صية( ويف�صل 

غير الملمو�صة.

يمكن  االإيرادات:  اإلى  الحالي  وال�صعر  الحالية  القيمة  ن�صبة  )ج( 

في  المدرجة  غير  المال  راأ�ض  الأ�صهم  الحالية  القيمة  تقدير 

البور�صة عن طريق خ�صم االأرباح الم�صتقبلية المتنباأ بها. 

با�صتخدام  �صورة،  اأب�صط  في  االأ�صلوب،  هذا  تقريب  ويمكن 

االإيرادات  اإلى  ال�صناعة  اأو  ال�صوق  في  ال�صائد  ال�صعر  ن�صبة 

للموؤ�ص�صة  )التقريبية(  االأخيرة  االإيرادات  على  وتطبيقه 

ويعد   
2
ال�صعر. ح�صاب  اأجل  من  البور�صة  في  المدرجة  غير 

االإيرادات  بيانات  تكون  حيث  االأن�صب  هو  االأ�صلوب  هذا 

الميزانية  اأكبر بالرغم من نق�ض معلومات  متاحة ب�صهولة 

العمومية.

تعديل  االإح�صاءات  لمعدي  يمكن  ال�صوقية:  القيمة  اأ�صلوب  )د( 

على  وذلك  باإبالغها  الموؤ�ص�صات  تقوم  التي  الدفترية  القيم 

المتداولة،  غير  المال  راأ�ض  الأ�صهم  وبالن�صبة  كلي.  م�صتوى 

لالأر�صدة  الدفترية  »القيمة  عن  المعلومات  جمع  يمكن 

ثم  الموؤ�ص�صات،  من  )هـ((   16-7 الفقرة  )راجع  الذاتية« 

االأ�صعار  موؤ�صرات  اأ�صا�ض  على  الن�صب  با�صتخدام  تعديلها 

في  الدفترية  القيمة  اإلى  ال�صوقية  القيمة  كن�صبة  المنا�صبة، 

االقت�صاد  نف�ض  في  البور�صة  في  المدرجة  ال�صركات  حالة 

تقييم  اإعادة  يمكن  المقابل،  وفي  مماثلة.  بعمليات  وتقوم 

)كاالأرا�صي  التكلفة  ب�صعر  ال�صركات  ت�صجلها  التي  االأ�صول 

الراهنة  الفترة  باأ�صعار  والمخزونات(  والمعدات  والمن�صاآت 

با�صتخدام موؤ�صرات اأ�صعار االأ�صول.

لتقييم  االأ�صلوب  هذا  الذاتية:  لالأر�صدة  الدفترية  القيمة  )هـ( 

في  المقيدة  الموؤ�ص�صة  قيمة  ي�صتخدم  المال  راأ�ض  اأ�صهم 

)اأ(  المبا�صر، كمجموع ما يلي:  دفاتر موؤ�ص�صة اال�صتثمار 

راأ�ض المال المدفوع )با�صتثناء اأي اأ�صهم م�صدرة تحتفظ 

اإ�صدار  عالوة  ح�صابات  ومنها  لنف�صها  الموؤ�ص�صة  بها 

كحقوق  المحددة  االحتياطيات  اأنواع  كل  )ب(  االأ�صهم( 

ذلك  في  )بما  للموؤ�ص�صة  العمومية  الميزانية  في  ملكية 

وفق  لل�صركة  احتياطيات  اعتبارها  عند  اال�صتثمار  منح 

االإر�صادات المحا�صبية(؛ )جـ( االإيرادات التراكمية المعاد 

ا�صتثمارها؛ )د( مكا�صب اأو خ�صائر الحيازة المت�صمنة في 

االأر�صدة الذاتية في الح�صابات، اإما كاحتياطيات اإعادة 

تقييم اأو كمكا�صب اأو خ�صائر. وكلما ازدادت وتيرة اإعادة 

بنف�ض  لالإيرادات  ال�صعر  ن�صبة  في  واالإيرادات  االإيرادات  مقيا�ض  تعريف  ينبغي    
2

التي ال تتكرر، كمبيعات االأ�صول، من  مقايي�ض  العوامل  ا�صتبعاد  الطريقة. ويف�صل 

ن توؤدي اإلى ت�صويه الح�صاب.  االإيرادات ومن الن�صب، نظرا الأن مثل هذه العوامل يمكن اأ

تقييم االأ�صول والخ�صوم، ازداد اقتراب القيمة من القيم 

اإعادة  يجري  ال  التي  البيانات  فاإن  وبالتالي،  ال�صوقية. 

للقيم  انعكا�صا �صعيفا  تقييمها لعدة �صنوات ربما تكون 

ال�صوقية.

ال�صوقية  القيمة  ت�صتند  اأن  يمكن  العالمية:  القيمة  تق�صيم  )و( 

ال�صوقي  ال�صعر  اإلى  العالمية  الموؤ�ص�صات  لمجموعة  الجارية 

راأ�صمالها،  اأ�صهم  فيها  ُتتداول  التي  البور�صة  في  الأ�صهمها 

تحديد  اأمكن  وحيثما  البور�صة.  في  مدرجة  كانت  اإذا 

اأو  االأ�صول  اأو  الدخل  �صافي  اأو  )كالمبيعات  مالئم  موؤ�صر 

اقت�صاد  كل  على  العالمية  القيمة  توزيع  يمكن  التوظيف(، 

وباال�صتناد  مبا�صر،  ا�صتثمار  موؤ�ص�صات  فيه  لها  يكون 

القيمة  �صافي  ن�صبة  اأن  بافترا�ض  وذلك  الموؤ�صر،  ذلك  اإلى 

اأو  االأ�صول  اأو  الدخل  �صافي  اأو  المبيعات  اإلى  ال�صوقية 

الموؤ�ص�صات  مجموعة  في  ثابت  م�صتوى  عند  هي  التوظيف 

العابرة للحدود. )ومن الممكن اأن يوؤدي كل موؤ�صر اإلى نتائج 

مختلفة عن بقية الموؤ�صرات(.

اأي من االأ�صاليب  7-17  وفي الحاالت التي يتعذر فيها تطبيق 

مالءمة  االأقل  البيانات  ا�صتخدام  المحتمل  من  اأعاله،  المذكورة 

التدفقات  تكون  ربما  المثال،  �صبيل  فعلى  بيانات.  كمدخالت 

تدفقات  بموجب  المعدلة  ال�صابقة  العمومية  الميزانية  اأو  المتراكمة 

الم�صادر  هذه  الأن  ونظرا  المتاحة.  الوحيدة  الم�صادر  هي  الحقة 

ت�صتخدم اأ�صعار الفترات ال�صابقة، فال بد من تعديلها لمواكبة تطورات 

االأ�صعار الالحقة، با�صتخدام موؤ�صرات اأ�صعار االأ�صهم اأو اأ�صعار االأ�صول 

ال�صرف، ح�صب  اأ�صعار  المثال، ومراعاة تحركات  �صبيل  الكلية، على 

غير  ال�صابقة  المعامالت  جمع  اأ�صلوب  ا�صتخدام  يحبذ  وال  االقت�صاء. 

ياأخذ  وقد  الم�صاهمين.  اأر�صدة  تمثل  الملكية  فح�ص�ض  المعدلة. 

االأ�صلوب الذي تن�صاأ من خالله ح�ص�ض الملكية اأ�صكاال مختلفة، مثل 

اإ�صدارات االأ�صهم، اأو �صخ روؤو�ض االأموال بدون اأي اإ�صدار معادل من 

الم�صاهم“  “الفائ�ض  ا�صم   االأحيان  بع�ض  في  عليها  )يطلق  االأ�صهم 

االأرباح  اأو  االأ�صهم،  اإ�صدار  عالوات  اأو  راأ�صمالية“(،  “م�صاهمات  اأو 

المتراكمة المعاد ا�صتثمارها، اأو فروق اإعادة التقييم. وبينما ينبغي 

اأن توؤخذ هذه الفئات في الح�صبان عند ا�صتخدام التدفقات المتراكمة 

الفئات  هذه  اأن  مراعاة  كذلك  ينبغي  الملكية،  ح�ص�ض  قيمة  لقيا�ض 

يتعين  وال  الملكية  ح�ص�ض  مكونات  من  جميعا  هي  المختلفة 

تحديدها ب�صفة م�صتقلة.

الفور،  على  الجاري  ال�صوق  �صعر  مالحظة  تعذر  واإذا    18-7

باالأ�صلوب  المتعلقة  والتقديرات  المعلومات  توافر  مراعاة  ينبغي 

اأحد االأ�صاليب  ال�صوقية قبل اتخاذ قرار باتباع  االأمثل لتقريب القيم 

وال  الظروف  مختلف  مع  تتالءم  مختلفة  اأ�صاليب  فهناك  المتاحة. 

عند  االأدوات  لتقييم  البديلة  االأ�صاليب  من  موحد  ت�صنيف  يوجد 

لمعدي  وينبغي  الفور.  على  الجارية  ال�صوق  اأ�صعار  مالحظة  تعذر 

عن  بو�صوح  االإف�صاح  لهم  ينبغي  كما  ال�صفافية  توخي  البيانات 

المعياري  “التعريف  ويتناول  الم�صتخدمة.  )االأ�صاليب(  االأ�صلوب 

لال�ستثمار الأجنبي المبا�سر«، وال�صادر عن منظمة التعاون والتنمية 

اأ�صاليب تقييم مراكز حقوق ملكية  في الميدان االقت�صادي، مناق�صة 

الف�صل 7 ♦ و�صع اال�صتثمار الدولي
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اال�صتثمار المبا�صر بالتف�صيل. وقد تكون هذه االأ�صاليب مفيدة اأي�صا 

وغيرها  البور�صة  في  المدرجة  غير  االأخرى  الملكية  �صندات  لتقييم 

من اأ�صهم راأ�ض المال.

ح�ص�ض  بخالف  الخ�صوم  قيمة  تزيد  اأن  المحتمل  ومن   19-7

الملكية في موؤ�ص�صة اال�صتثمار المبا�صر بحيث تتجاوز قيمة اأ�صولها 

النهائية  اأو  المبكرة  المراحل  الو�صع في  ال�صائع حدوث هذا  – ومن 
من وجود هذه الموؤ�ص�صة.

2-  الكيانات التي تقتر�ض بالنيابة عن موؤ�س�ساتها 

المنت�سبة

المرجع:

التعريف المرجعي لال�ستثمار الأجنبي المبا�سر، ال�صادر عن منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي، الطبعة الرابعة.                      

بالنيابة  اأمواال  ما  اقت�صاد  في  مقيم  كيان  يقتر�ض  قد   20-7

عن موؤ�ص�صات منت�صبة في اقت�صاد اأو اأكثر من االقت�صادات االأخرى. 

وقد تت�صمن الموؤ�ص�صات المنت�صبة ال�صركات القاب�صة وال�صركات االأم 

وموؤ�ص�صات اال�صتثمار المبا�صر والموؤ�ص�صات الزميلة. ومن االأمثلة على 

الو�صيط،  اأحيانا  عليها  ويطلق  الخا�ض،  الغر�ض  ذات  الكيانات  ذلك 

اأن�صطة  لديه  كيان  باالقترا�ض  يقوم  قد  اأو  االقترا�ض،  عملية  لتولي 

االلتزام  يكون  ما  غالبا  الحالتين،  هاتين  وفي  به.  خا�صة  عديدة 

المقابل، قد تلتزم  اأو موؤ�ص�صة زميلة. وفي  االأم  ال�صركة  م�صمونا من 

الموؤ�ص�صة المنت�صبة بتوفير تدفقات من االإيرادات في الم�صتقبل. وقد 

اأو �صريبية.  ت�صتند مثل هذه الترتيبات على تحقيق منافع تنظيمية 

الذي  الكيان  ا�صتحقاقا على  الدائنة  الجهة  تقيد  الحاالت،  وفي هذه 

ي�صطلع بعملية االقترا�ض مبا�صرة. اأي اأن المطالبة ال تظهر في دفاتر 

الجهة الدائنة باعتبارها م�صتحقة على الموؤ�ص�صة التي تتلقى االأموال 

اأو تقدم ال�صمان في نهاية المطاف.

المقتر�ض  الكيان  من  المقتر�صة  االأموال  انتقال  7-21 ولدى 

ا�صتحقاقا  المبدئي  المقتر�ض  الكيان  ي�صجل  منت�صبة،  موؤ�ص�صة  اإلى 

من�صئ  الترتيب  هذا  اأن  افترا�ض  ويمكن  المنت�صبة.  الموؤ�ص�صة  على 

لقر�ض، اإال اإذا كان هناك دليل على اأنه �صند دين اأو ح�صة ملكية. 

وقد ين�صاأ هذا النوع من االقترا�ض من اأجل �صناديق االأموال المارة 

)تتناولها الفقرتان 6-33 و6-34(، وال�صركات الو�صيطة )الفقرة 

القانونية  والهياكل  الخا�ض  الغر�ض  ذات  والكيانات   ،)86-4

المماثلة )الفقرة 4-87(. وفي حاالت كثيرة، يكون هذا اال�صتثمار 

بمثابة ا�صتثمار عك�صي اأو ا�صتثمار بين موؤ�ص�صات زميلة، على النحو 

على   ،43-6 والفقرة   ،41-6 اإلى   39-6 الفقرات  تتناوله  الذي 

التوالي.

للحكومة  المملوك  الكيان  على  خا�صة  قواعد  وُتطبق   22-7

في  مقيما  الكيان  هذا  يكون  عندما  ل�صيطرتها  الخا�صع  اأو  العامة 

اإقليم اآخر وم�صتخدما الأغرا�ض المالية العامة. وتجري مناق�صة هذه 

القواعد في الفقرات 8-24 اإلى 26-8.

3-  اأ�سباه ال�سركات

تتناول الفقرات 4-26 اإلى 4-49 مناق�صة كيفية تحديد   23-7

المقيمة  ال�صورية  والوحدات  للفروع  بالن�صبة  الموؤ�ص�صية  الوحدات 

الم�صاريع  وبع�ض  الطبيعية،  والموارد  االأرا�صي  لملكية  بالن�صبة 

للتاأ�صي�ض  ال�صابقة  التمهيدية  والعمليات  الم�صتركة،  اال�صتثمارية 

واأ�صباه ال�صركات االأخرى. ويتمثل اأثر تحديد هذه الوحدات الموؤ�ص�صية 

على  م�صتحقة  مطالبة  لديهم  اأن  باعتبار  الم�صاهمين  ت�صجيل  في 

االأ�صول  مختلف  مبا�صرة  امتالكهم  من  بدال  الموؤ�ص�صية  الوحدة 

المنفردة.

وتبوب مطالبات الم�صاهمين على اأ�صباه ال�صركات المقيمة   24-7

اأنها ا�صتثمار مبا�صر. وفي الحاالت  في اقت�صادات اأخرى عادة على 

النادرة التي تقل فيها ن�صبة ح�ص�ض الملكية في االأر�ض اأو الم�صروع 

اال�صتثماري الم�صترك عن 10%، تبوب المطالبة تحت بند ا�صتثمارات 

اأخرى – ح�ص�ض ملكية اأخرى.

ال�صركات  اأ�صباه  في  الملكية  ح�ص�ض  تقييم  وينبغي   25-7

باعتبارها معادلة للقيمة ال�صوقية الأ�صول اأ�صباه ال�صركات مخ�صوما 

الم�صتحقة  المال  راأ�ض  اأ�صهم  للخ�صوم بخالف  ال�صوقية  القيمة  منها 

اأن  االأ�صلوب  هذا  )وموؤدى  ال�صواء.  على  المقيمين  وغير  للمقيمين 

اأ�صباه ال�صركات لي�ض لها قيمة �صافية متبقية( وفي المقابل، يمكن 

تقييم ح�ص�ض الملكية في اأ�صباه ال�صركات با�صتخدام نف�ض االأ�صاليب 

تتناولها  والتي  المبا�صر،  اال�صتثمار  ملكية  لحقوق  الم�صتخدمة 

بالنقا�ض الفقرتان 7-16 و17-7.

جيم-  ا�ستثمارات الحافظة

1-  ح�س�ض الملكية ذات االأرباح الموزعة المعلن 

ا�ستحقاقها لكنها لم ُتدفع بعد

اأنها  عنها  المعلن  الموزعة  االأرباح  االعتبار  في  توؤخذ    26-7

في  ال�صهم  �صعر  تحديد  عند  بعد  ُتدفع  لم  ولكنها  الدفع  م�صتحقة 

عرو�ض اأ�صعار ال�صوق. وبعد تخطي تلك النقطة من الزمن التي تحدد 

االأ�صهم  ت�صبح  الموزعة،  االأرباح  دفع  الأغرا�ض  االأ�صهم  ملكية  فيها 

»دون اأرباح موزعة« )وت�صبح االأ�صهم »دون اأرباح موزعة« في تلك 

النقطة الزمنية التي لم يعد لالأ�صهم عندها حق في االأرباح الموزعة 

ال�صهم  عن  الموزعة  االأرباح  تنف�صل  وبالتالي  موؤخرا؛  عنها  المعلن 

االعتبار.( وبعد ذلك  االأمر في  اأخذ هذا  ال�صعر مع  المعني فينخف�ض 

الوقت، يتعين اإدراج االأرباح الموزعة المعلنة في الح�صابات م�صتحقة 

الدفع/القب�ض حتى يتم ال�صداد.

2-  اأدوات الدين ذات الفائدة الم�ستحقة

7-27 ينبغي ت�صمين الفائدة الم�صتحقة على �صندات الدين والتي 

وت�صمل  المالي.  الخ�صم  اأو  لالأ�صل  القائم  المبلغ  في  بعد  ُتدفع  لم 

الفائدة الم�صتحقة التي لم ُتدفع بعد الفائدة التي ا�صتحقت ولم يحن 

بعد موعد �صدادها، اأو التي حل موعد �صدادها ولكنها متاأخرة ال�صداد. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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اإبالغ بيانات الفائدة الم�صتحقة ب�صفة م�صتقلة )كما في  وال ينبغي 

لالأ�صعار  بالن�صبة  اأما  القب�ض/الدفع(.  م�صتحقة  االأخرى  الح�صابات 

ا�صتحقت  لفائدة  الم�صتملة  القيمة  على  فُيطلق  ال�صوق،  في  المعلنة 

وهو   (dirty price) ال�صامل«  »ال�صعر  بعد  الدفع  واجبة  غير  ولكنها 

)�صريطة  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  في  البنود  لتقييم  المنا�صب  ال�صعر 

ا�صتماله اأي�صا على الفائدة الم�صتحقة ولم ُتدفع بعد(. وفي المقابل، 

الفائدة  اإ�صافة   (clean price) ال�صافي“  ال�صند  “�صعر  يقت�صي 

الم�صتحقة التي لم ُتدفع بعد ال�صتخدامها في و�صع اال�صتثمار الدولي. 

ح�صاب  اأ�صاليب  مناق�صة   76-11 اإلى   48-11 الفقرات  وتتناول 

الفائدة الم�صتحقة.

3-  المراكز المك�سوفة

موؤ�ص�صية  وحدة  تبيع  عندما  المك�صوفة  المراكز  تن�صاأ   28-7

المثال،  �صبيل  فعلى  االقت�صادي.  مالكها  هي  لي�صت  مالية  اأوراقا 

يجوز للطرف المتلقي اأن يبيع الورقة المالية المقيدة باتفاق اإعادة 

اإعادة  اتفاقات  حول   54-5 اإلى   52-5 من  الفقرات  )راجع  �صراء 

ال�صراء(. ويتم ت�صليم الورقة المالية اإلى الم�صتري من خالل ا�صتخدام 

ورقة مالية مقتر�صة. وي�صجل الطرف �صاحب المركز المك�صوف قيمة 

�صالبة لحيازة االأ�صل. ويظهر المركز المك�صوف كاأ�صل �صالب، ولي�ض 

البحثي  العمل  جدول  على  المك�صوفة  المراكز  اأدرجت  )وقد  خ�صما. 

لتكثيف درا�صتها، راجع الفقرة 43-1(.

4-  �سندات الدين و�سندات الملكية غير المدرجة في 

البور�سة

يمكن تقييم المراكز المالية في �صندات ملكية ا�صتثمارات   29-7

�صوقي ملحوظ  �صعر  لها  البور�صة ولي�ض  المدرجة في  الحافظة غير 

الفقرتين  في  مناق�صتها  وردت  التي  االأ�صاليب  ا�صتخدام  طريق  عن 

وقد  المبا�صر.  اال�صتثمار  ملكية  لح�ص�ض  بالن�صبة  و17-7   16-7

ال تكون هناك اأ�صعار معلنة كذلك لبع�ض �صندات الدين المدرجة في 

البور�صة، كاأن تكون ال�صوق غير �صائلة مثال اأو توقف تداول الورقة 

المالية نتيجة تعليق ال�صداد اأو عدم ال�صداد اأو االإفال�ض. ويمكن تقدير 

التدفقات  خ�صم  طريق  عن  تلك  الدين  �صندات  لمثل  ال�صوقي  ال�صعر 

النقدية الم�صتقبلية با�صتخدام �صعر خ�صم ياأخذ في الح�صبان مخاطر 

عدم ال�صداد )منهج القيمة الحالية(.

5-  �سندات الدين بالقيمة اال�سمية

االأ�صا�صي  التقييم  اأ�صلوب  هي  ال�صوقية  القيمة  اأن  رغم   30-7

ويو�صي  تكميلي.  كبند  محبذة  اال�صمية  القيمة  فاإن  الدين،  ل�صندات 

وتعد  التقييمين.  با�صتخدام  الخارجي  الدين  اإح�ساءات  اإلى  المر�سد 

القيمة اال�صمية ل�صندات الدين مقيا�صا مفيدا للقيمة من منظور المدين 

في اأي لحظة، فهي المبلغ الذي يدين به المدين للدائنين.

6-  ال�سندات بدون ق�سائم اأو بخ�سم كبير

7-31 ال�صند بدون ق�صيمة يدفع عنه مبلغ واحد عند اال�صتحقاق 

قيمته  عن  بخ�صم  ال�صند  ويباع  ق�صائم.  مدفوعات  اأي  ي�صتحق  وال 

مبلغ  �صداد  يتم  اال�صتحقاق،  اأجل  وعند  التعادل(،  �صعر  )اأو  اال�صمية 

يعادل قيمة ال�صند اال�صمية. ويرجع الفرق بين �صعر االإ�صدار المخ�صوم 

 – االإ�صدار  وقت  ال�صوق  في  ال�صائد  الفائدة  ل�صعر  اال�صمية  والقيمة 

في  ال�صائد  الفائدة  �صعر  وارتفع  ال�صند  ا�صتحقاق  اأجل  طال  فكلما 

ال�صوق، زاد الفرق بين �صعر الخ�صم والقيمة اال�صمية. وتتناول الفقرة 

11-55 مناق�صة كيفية ا�صتحقاق الفائدة على ال�صندات بدون ق�صائم، 

وي�صتعر�ض االإطار 11-2 ذات االأمر بمزيد من التو�صيح.

فائدة  ب�صعر  ق�صيمة  له  �صند  فهو  كبير  بخ�صم  ال�صند  اأما   32-7

منخف�ض مقارنة ب�صعر الفائدة ال�صائد في ال�صوق، بحيث يتم اإ�صداره 

بخ�صم كبير جدا عن القيمة اال�صمية. وعلى غرار ال�صند بدون ق�صيمة، 

تتراكم على  اال�صمية كفائدة  والقيمة  االإ�صدار  �صعر  الفرق بين  ين�صاأ 

الفائدة.  تراكم  مع  ال�صوقية  ال�صند  قيمة  وتزداد  ال�صند،  عمر  مدار 

وتتناول الفقرة 11-56 مناق�صة تراكم الفائدة على ال�صندات بخ�صم 

كبير.

دال- الم�ستقات المالية )عدا االحتياطيات( 

وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

يتم تقييم الم�صتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة   33-7

الميزانية  ت�صجيل  تواريخ  في  ال�صائدة  ال�صوق  باأ�صعار  للموظفين 

العمومية. واإذا لم تتوفر بيانات اأ�صعار ال�صوق، يمكن ا�صتخدام اأ�صاليب 

في  الحالية(  القيم  اأو  الخيارات  نماذج  )مثل  االأخرى  العادلة  القيم 

با�صتخدام  عموما  مقيدين  اأنف�صهم  البيانات  معدو  ويجد  تقييمها. 

ح�صابات االأطراف المعنية.

وبالن�صبة لعقد الخيار )بما في ذلك �صهادات خيار ال�صراء(،   34-7

فاإن القيمة ال�صوقية الم�صجلة هي القيمة الجارية لعقد الخيار – اأي 

�صعر ال�صوق ال�صائد. وفي حالة عدم توافر �صعر ال�صوق ال�صائد، ينبغي 

ا�صتخدام التكلفة التقديرية ل�صراء كامل حقوق حائز الخيار. وُتعزى 

الخ�صوم المقابلة، ح�صب العرف المتبع، اإلى محرر عقد الخيار وتحدد 

قيمتها بالتكلفة الجارية ل�صراء كامل حقوق حائز الخيار. وبالن�صبة 

هي  االإ�صدار  لجهة  المقابلة  الخ�صوم  فاإن  ال�صراء،  خيار  ل�صهادة 

الخيار  ممار�صة  حقوق  كامل  ل�صراء  الالزمة  الجارية  الم�صروفات 

ولدى  ال�صوقية؛  بالقيمة  االآجل  النوع  من  العقد  ويقيد  حائزه.  لدى 

التغير  المالي  المركز  في  وينعك�ض  المعاملة  قيد  يتم  الدفع،  اإنفاذ 

 81-5 الفقرة  راجع  الم�صاحب.  والخ�صم  االأ�صل  قيمة  على  الواقع 

لالطالع على مناق�صة حول قابلية موازنة المخاطر.

اأن  الم�صتقات  عقود  من  لكثير  الرئي�صية  الخ�صائ�ض  من   35-7

االأطراف المعنية تلتزم بالتعامل في البنود االأ�صا�صية في الم�صتقبل 

الحالية  القيمة  وت�صتمد  اأ�صا�صية.  بنود  في  عليها،  متفق  وباأ�صعار 

�صعر  بين  الفرق  من  ال�صوقي(  �صعرها  )اأو  الم�صتقة  المالية  لالأداة 

الف�صل 7 ♦ و�صع اال�صتثمار الدولي
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الذي  )اأو  ال�صائد  ال�صوق  و�صعر  االأ�صا�صي  للبند  عليه  المتفق  التعاقد 

اإخ�صاعه لخ�صم مالئم. وفي حالة  البند، مع  اأن ي�صود( لذلك  يتوقع 

االأداة  ل�صعر  المحتملة  التقلب  درجة  على  ال�صعر  يتوقف  الخيارات، 

واأ�صعار  اال�صتحقاق،  تاريخ  حين  اإلى  المتبقية  والمدة  االأ�صا�صية، 

الفائدة، والفرق بين �صعر العقد و�صعر ال�صوق للبند االأ�صا�صي. اأما قيمة 

عقد المبادلة فت�صتمد من الفرق الخا�صع لخ�صم مالئم بين اإجمالي 

المقبو�صات واإجمالي المدفوعات المتوقعة.

االآجل  النوع  من  لعقد  ال�صوقية  القيمة  تتحول  وقد    36-7

تواريخ  بين  فيما  )وبالعك�ض(  خ�صوم  مركز  اإلى  اأ�صول  مركز  من 

ل نتيجة تحركات في �صعر االأداة )االأدوات( 
ّ
االإبالغ. وياأتي هذا التحو

االأ�صا�صية الم�صتمدة منه قيمة العقد من النوع االآجل. وعندما يحدث 

فاإنه  ت�صوية(،  مدفوعات  وجود  عدم  )مع  المالي  المركز  في  تحُول 

في  االأ�صول/الخ�صوم  مركز  الإجمالي  ال�صوقية  القيمة  تقييم  يعاد 

مركز  تقييم  ويعاد  �صفر  اإلى  ال�صابقة  المحا�صبية  الفترة  نهاية 

الفترة  نهاية  في  ال�صوقية  القيمة  اإلى  �صفر  من  الخ�صوم/االأ�صول 

المحا�صبية الحالية.

واإجمالي  االأ�صول  اإجمالي  بيانات  اإعداد  وينبغي   37-7

الخ�صوم بجمع، على التوالي، قيم كل العقود الفردية في مراكز 

االأ�صول وقيم كل العقود الفردية في مراكز الخ�صوم. اأما الم�صتقات 

اإلى  بالن�صبة  م�صتقلة  ب�صفة  بياناتها  اإبالغ  فاالأف�صل  المالية، 

الفقرتين  الذي ترد مناق�صته في  النحو  االأ�صول والخ�صوم، على 

3-119 و6-60. وبالن�صبة للقيم االفترا�صية للم�صتقات المالية 

اإلى  االأول  الجداول  في  المبينة  لل�صيغ  وفقا  عر�صها  فيمكن 

عليها  يطلق  )التي  الفترا�سية  والقيمة   .9 الملحق  من  الثالث 

الم�ستقات  لعقد  ال�سمية(  القيمة  اأو  الفترا�سي  المبلغ  اأحيانا 

والالزمة  المالية  الم�ستقات  لعقد  الأ�سا�سية  القيمة  هي  المالية 

القيم  وتعد  العقد.  بموجب  المقبو�سات  اأو  المدفوعات  لح�ساب 

م�صتوى  عن  المعلومات  تقدم  الأنها  للتحليل  مفيدة  االفترا�صية 

الم�صتقات  بين  ال�صلة  تفهم  على  وت�صاعد  للمخاطر  االنك�صاف 

المالية واالأ�صا�ض الذي ت�صتند اإليه.

تقدير  في  المعامالت  تراكم  ا�صتخدام  اأبدا  ينبغي  وال    38-7

كبير  حد  اإلى  ترتبط  فالمعامالت  المالية.  الم�صتقات  مراكز 

بالمعامالت في عقود الخيار والت�صويات. وبينما تلغي الت�صويات 

المراكز المالية، تنبع قيمة مراكز الم�صتقات اإلى حد كبير من اإعادة 

التقييم.

للموظفين  الممنوحة  االكتتاب  خيارات  تقييم  ويتم    39-7

تاريخ  حتى  المتراكمة  الموظفين  تعوي�صات  مع  با�صتمرار 

ا�صتحقاق الخيار )راجع الفقرتين 11-20 و11-21(؛ وبعد ذلك، 

قيا�ض  الفقرة 9-30(. ويمكن  )راجع  ال�صوق  باأ�صعار  تقييمها  يتم 

ال�صوقية  القيمة  للموظفين من خالل  الممنوحة  االكتتاب  خيارات 

نموذج  مثل  الخيارات،  لت�صعير  نموذج  وفق  اأو  مكافئة  لخيارات 

بالمعايير  ي�صتر�صد  وبينما   .(Black-Scholes) »بالك-�صولز« 

فاإن  الم�صتخدمة،  باالأ�صاليب  يتعلق  فيما  الدولية  المحا�صبية 

اأ�صلوب  العادة  في  يتبع  �صوف  الدولية  الح�صابات  في  الت�صجيل 

ح�صابات االأعمال التجارية.

هاء-  اال�ستثمارات االأخرى

1-  تقييم االأدوات المالية غير القابلة للتداول

اأ-  القيمة اال�سمية

القرو�ض  على  للتداول  القابلة  غير  االأدوات  ت�صتمل   40-7

والودائع والح�صابات االأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع. ويعد 

عن�صر التقييم االأ�صا�صي للمراكز في هذه االأدوات هو القيمة اال�صمية، 

التي يرد تعريفها في الفقرة 3-88. وفي حالة ح�ص�ض راأ�ض المال 

ا�صتخدام  يجوز  االأخرى،  اال�صتثمارات  بند  تحت  المدرجة  االأخرى 

المبا�صر  اال�صتثمار  اأ�صهم  حالة  في  الم�صتخدمة  التقييم  اأ�صاليب 

النحو  على  وذلك  البور�صة،  في  المدرجة  غير  الحافظة  وا�صتثمار 

الوارد في الفقرات 7-16 و7-17 و25-7.

وينبغي اإدراج الفائدة الم�صتحقة التي لم ُتدفع بعد �صمن   41-7

ب�صفة  تبويبها  من  بدال  المالي،  الخ�صم  اأو  لالأ�صل  القائم  المبلغ 

القب�ض/م�صتحقة  م�صتحقة  االأخرى  الح�صابات  في  )مثال  م�صتقلة 

الدفع(. وتت�صمن الفائدة الم�صتحقة التي لم ُتدفع بعد كذلك خدمات 

ولم  ا�صتحقت  التي  مبا�صرة  غير  ب�صورة  المقي�صة  المالية  الو�صاطة 

تدفع بعد.

اأو  المتوقعة  الخ�صائر  �صوء  في  اال�صمية  القيم  ُتعدَّل  وال   42-7

القيمة  ال�صوقية عن  القيمة  الفائدة. وقد تختلف  اأ�صعار  التغيرات في 

اال�صمية اأ�صا�صا نتيجة التغيرات في اأ�صعار الفائدة ال�صائدة في ال�صوق 

واإمكانية عدم �صداد بع�ض الخ�صوم. وين�صاأ التباين الممكن بين القيم 

كذلك  ينطبق  قد  ولكنه  للقرو�ض،  بالن�صبة  ال�صوقية  والقيم  اال�صمية 

على الودائع والح�صابات االأخرى م�صتحقة القب�ض/م�صتحقة الدفع.

غير  االأدوات  بع�ض  مع  اال�صمية  القيم  ا�صتخدام  ويرجع   43-7

و�صع  في  ال�صوق،  لقيم  المعادلة  القيم  من  بدال  للتداول،  القابلة 

توافر  ب�صاأن  عملية  مخاوف  منها  اأمور  عدة  اإلى  الدولي  اال�صتثمار 

البيانات ومدى االت�صاق في االإبالغ بالبيانات عن طريق المدينين 

ذاته  حد  في  مفيد  اال�صمية  القيمة  ح�صب  التقييم  اأن  غير  والدائنين. 

في  البداية  نقطة  والأنه  الفعلية  القانونية  الخ�صوم  يظهر  الأنه  نظرا 

�صلوكيات تعافي الدائنين.

اأو  ال�صطب  نتيجة  اال�صمية  القيمة  تخفي�ض  الممكن  ومن   44-7

اإعادة الهيكلة اأو االإعفاء من الدين:

• فُتلغى الخ�صوم اأو ُت�صطب، جزئيا اأو بالكامل، بمعرفة الدائن 	

نتيجة  عادة  ذلك  ويحدث  للتح�صيل،  قابلة  غير  باعتبارها 

اإفال�ض المدين اأو ت�صفيته، على النحو الذي ترد مناق�صته في 

الفقرات 9-8 اإلى 11-9.

• القديم 	 الخ�صم  يعتبر  ر�صميا،  الدين  تنظيم  اإعادة  ومن خالل 

بعنوان   2 الملحق  )راجع  جديد.  خ�صم  اإن�صاء  ويتم  منق�صيا 

»اإعادة تنظيم الدين والمعامالت ذات ال�صلة«(. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي



127

 

ب- بيانات اإ�سافية عن القرو�ض واالأدوات االأخرى غير 

القابلة للتداول

التقييم  اأ�صلوب  هي  اال�صمية  القيمة  اأن  من  الرغم  على   45-7

تقدم  اأنها  به  الم�صلم  فمن  للتداول،  القابلة  غير  لالأدوات  االأ�صا�صي 

التي  الحاالت  في  �صيما  ال  المالي،  الدائن  لمركز  كاملة  غير  روؤية 

تكون فيها االأدوات منخف�صة القيمة. وبالتالي، ُتدرج بنود اإ�صافية 

البنود  بع�ض  يلي  وفيما  اإ�صافية.  معلومات  تقديم  بهدف  للقرو�ض 

االإ�صافية المحتملة:

)اأ(     القيمة العادلة؛

)ب(  القرو�ض المتعثرة؛

)ج(  مخ�ص�صات خ�صائر القرو�ض )الديون المعدومة(.

وتتناول   .53-7 اإلى   48-7 من  الفقرات  في  مناق�صتها  وتجري 

متاأخرة  بالديون  المعنية  البيانات   102-5 اإلى   99-5 الفقرات 

لتقييم  ا�صتخدامها  يمكن  بديلة  موؤ�صرات  هي  االأخيرة  وهذه  ال�صداد. 

والقيم  اال�صمية  القيم  بين  االأخرى  والمتغيرات  القيمة  انخفا�ض  اأثر 

لقيمة  معادلة  قيمة  عن  العادلة  القيم  وتعبر  ال�صوق.  لقيم  المعادلة 

قيمة  اإلى  المتعثرة  القرو�ض  وت�صير  ال�صوق.  في  المالي  المركز 

)الديون  القرو�ض  خ�صائر  مخ�ص�صات  وتبين  ال�صعيفة  القرو�ض 

لمراعاة  اال�صمية  القيمة  من  خ�صمها  يتم  التي  المبالغ  المعدومة( 

الخ�صائر المتوقعة في ح�صابات االأعمال التجارية.

بالن�صبة  للتذكرة  كبند  للقرو�ض  العادلة  القيمة  وتظهر   46-7

ينبغي  للقرو�ض،  العادلة  القيمة  بيانات  تتوفر  لم  فاإذا  للدائنين. 

اإدراج القيمة اال�صمية للقرو�ض المتعثرة كبند للتذكرة. وُتدرج بنود 

التذكرة بالن�صبة لالأ�صول ولي�ض للخ�صوم. فاإذا توفرت بيانات القيمة 

المتعثرة كبند تكميلي. ويجوز كذلك تقديم  القرو�ض  العادلة، تكون 

بيانات مخ�ص�صات خ�صائر القرو�ض )الديون المعدومة( والمتاأخرات 

على اأ�صا�ض تكميلي. 

للودائع  بالن�صبة  القيمة  انخفا�ض  م�صاألة  نف�ض  وتن�صاأ   47-7

اأبوابه،  واالئتمان التجاري. فعلى �صبيل المثال، قد يغلق بنك مع�صر 

يجوز  ثم  ومن  اال�صمية،  قيمتها  من  اأقل  ودائعه  قيمة  تكون  بحيث 

ذلك  كان  حيثما  التجاري،  واالئتمان  للودائع  بديلة  مقايي�ض  اإعداد 

مالئما.

ج- القيمة العادلة

المرجع:

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المعيار المحا�صبي الدولي 

رقم  39 االأدوات المالية: اإثباتها وقيا�صها

مبادلته  يمكن  الذي  المبلغ  باأنها  العادلة  القيمة  ف 
َّ

تعر  48-7

في  وواعية  م�ستعدة  اأطراف  بين  ما،  به خ�سم  ي�سوى  اأو  ما،  باأ�سل 

لقيمة  المعادلة  القيمة  تمثل  العادلة  القيمة  اأن  اأي  م�ستقلة.  معاملة 

القر�ض.  باع  قد  الدائن  كان  لو  �صيتحقق  كان  ما  تقدير  اأي  ال�صوق، 

يعد  حيث  القر�ض  قيمة  انخفا�ض  اأثر  لقيا�ض  المف�صل  الموؤ�صر  وهو 

محاولة لقيا�ض القيمة القابلة للتحقيق. وتقيد القيمة العادلة الأ�صول 

القرو�ض كبند للتذكرة بالن�صبة لالأ�صول، حيثما اأمكن.

خ�صائر  الح�صبان  في  توؤخذ  العادلة  القيمة  ح�صاب  وعند   49-7

اأ�صعار  في  التغيرات  تراعى  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  المتوقعة.  القرو�ض 

الفائدة في حالة القرو�ض باأ�صعار فائدة ثابتة. وفي الواقع العملي، 

�صيق  نطاق  في  متاحة  العادلة  بالقيمة  القرو�ض  تقديرات  اأن  نجد 

اال�صتر�صاد  ويمكن  التجارية.  االأعمال  محا�صبة  ممار�صة  ب�صبب 

اأو  مماثلة،  مدة  له  بقر�ض  اأو  القر�ض  ذلك  ب�صاأن  حديثة  بمعاملة 

للقيمة  مر�صد جيد  باعتبارها  ذلك  غير  اأو  ائتمانية مماثلة،  مخاطر 

المعاملة ومع  ن�صوء  الزمنية منذ  الفترة  امتداد  اأنه مع  العادلة. غير 

اأ�صعارا تاريخية ولي�صت  تغير االأو�صاع، ت�صبح قيم هذه المعامالت 

قيما معادلة لقيم ال�صوق.

د-  القرو�ض المتعثرة

ف القرو�س المتعثرة باأنها القرو�س التي:
َّ

ُتعر  50-7

 90( اأ�سهر  ثالثة  لمدة  والفائدة  مبلغها  اأ�سل  �سداد  تاأخر  )اأ(   

يوما( اأو اأكثر،

التي تعادل فوائد  الفائدة عليها  اأو تمت ر�سملة مدفوعات  )ب(  

ثالثة اأ�سهر )90 يوما( اأو اأكثر )اأي اأعيد ا�ستثمارها في اأ�سل 

 
3
المبلغ( اأو تاأخر الدفع بموجب اتفاق،

)ج(  اأو وجود دليل على تبويب القر�س كقر�س متعثر حتى دون 

حالة  في  كما  يوما،   90 لمدة  ال�سداد  تاأخر  �سرط  تحقق 

4
اإعالن المدين اإفال�سه.

يتيح  مما  اال�صمية،  بقيمتها  المتعثرة  القرو�ض  وتقيد   51-7

وينبغي  اال�صمية.  بالقيمة  للقرو�ض  االإجمالية  بالقيمة  مقارنتها 

وينبغي  بعد.  ُت�صدد  لم  التي  الم�صتحقة  الفائدة  القيمة  تت�صمن  اأن 

حتى  المتعثرة  القرو�ض  بند  تحت  القرو�ض  ت�صمين  في  اال�صتمرار 

)راجع  عنها  التنازل  اأو   ،)11-9 اإلى   8-9 الفقرات  )راجع  �صطبها 

الفقرة  )راجع  تنظيمها  اإعادة  اأو  و23-13(،   22-13 الفقرتين 

9-29 والملحق 2(، اأو حتى ت�صبح قرو�ض منتظمة.

الفترة  هو  يوما(   90 )اأو  الثالثة  ال�صهور  معيار  ويعد   52-7

زمنية  فترات  هناك  اأن  رغم  وا�صع،  نطاق  على  الم�صتخدمة  الزمنية 

اأخرى ت�صتخدم في هذا الخ�صو�ض. وفي حالة عدم ا�صتخدام التعريف 

على  القائمة  االأخرى  التعريفات  فاإن  المتعثرة،  للقرو�ض  القيا�صي 

طبيعة  تحديد  الأن  ونظرا  مقبولة.  تعريفات  تعتبر  التنظيمية  االأطر 

التنظيم الم�صرفي، فمن غير  المتعثرة يندرج تحت مفهوم  القرو�ض 

الفقرة  راجع  جديدة،  اأداة  باعتباره  يبوب  فاإنه  القر�ض،  جدولة  اأعيدت  اإذا    
3

7-53. اأما اإعادة جدولة متاأخرات الفوائد فهي غير كافية العتبار القر�ض معاد 

هيكلته، راجع الفقرة م12-2.

  راجع المر�سد اإلى اإعداد موؤ�سرات ال�سالمة المالية، الفقرة 84-4.
4

الف�صل 7 ♦ و�صع اال�صتثمار الدولي
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وا�صع.  نطاق  على  االأخرى  المانحة  الجهات  ت�صتخدمه  اأن  المحتمل 

للتذكرة  كبند  المتعثرة  القرو�ض  الأ�صول  اال�صمية  القيمة  وتعامل 

عندما ال تكون القيمة العادلة الأ�صول القرو�ض غير متاحة؛ وبخالف 

ذلك تعامل كبند تكميلي.

اإ�صافة  البديلة  القرو�ض  عن  المعلومات  تقديم  ويجوز   53-7

للقرو�ض المتعثرة. وتت�صمن القرو�ض البديلة تلك القرو�ض النا�صئة 

عن اإعادة جدولة اأو اإعادة تمويل القر�ض االأ�صلي والقرو�ض المقدمة 

تقديم  احتمال  ورغم  االأ�صلي.  الدين  على  م�صتحقة  مدفوعات  الأداء 

هذه القرو�ض ب�صروط »اأي�صر« من ال�صروط التجارية المعتادة، �صريطة 

الرقابية  لالإر�صادات  ووفقا  البديل،  القر�ض  ل�صروط  المدين  امتثال 

القومية، ال ي�صنف القر�ض البديل كقر�ض متعثر.

هـ - مخ�س�سات خ�سائر القرو�ض

مخ�ص�صات خ�صائر القرو�ض، المعروفة كذلك بمخ�ص�صات   54-7

الديون المعدومة، هي قيود محا�صبية داخلية ين�صئها الدائنون لمراعاة 

خ�صائر القرو�ض الممكنة. وقد ُت�صتخدم هذه القيود كموؤ�صر للفرق بين 

الدولية  المحا�صبية  المعايير  وتتيح  العادلة.  والقيم  اال�صمية  القيم 

وبالتالي  المخ�ص�صات،  هذه  على  للح�صول  مناهج  عدة  ا�صتخدام 

واالقت�صادات.  الموؤ�ص�صات  باختالف  المتبعة  االإجراءات  تختلف  قد 

وقد تختلف مخ�ص�صات خ�صائر القرو�ض عن خ�صائر قيمة القرو�ض 

�صبيل  المتعثر، على  للقر�ض  المتعثرة، نظرا لوجود �صمانات كافية 

المثال، اأو الأن هناك ن�صبة متوقعة من القرو�ض المنتظمة �صيتوقف 

�صدادها الحقا.

و-  الودائع والح�سابات االأخرى م�ستحقة القب�ض/الدفع

والقيمة  اال�صمية  بالقيمة  المتعلقة  الم�صاكل  نف�ض  تن�صاأ   55-7

القب�ض/ م�صتحقة  االأخرى  والح�صابات  الودائع  مراكز  في  العادلة 

يحتفظ  قد  المثال،  �صبيل  وعلى  القرو�ض.  في  الحال  كما هي  الدفع 

بنك قيد الت�صفية بودائع في حيازته، اأو قد ت�صتمل خ�صوم االئتمان 

قيد  المع�صرين. وينبغي  المدينين  الم�صتحقة على  الخ�صوم  التجاري 

هذه االأدوات بقيمتها اال�صمية. غير اأنه في حالة وجود فرق كبير بين 

لتلك  المماثلة  الموؤ�صرات  اإدراج  يتعين  والعادلة،  اال�صمية  القيمتين 

الموؤ�صرات الم�صتخدمة للقرو�ض كبنود تكميلية.

ز-  البيانات الو�سفية المعنية بموؤ�سرات انخفا�ض القيمة

نظرا الت�صاع نطاق الخيارات المتاحة فيما يتعلق بطرق   56-7

اأوجه انخفا�ض قيمة القرو�ض واالأدوات االأخرى غير القابلة  قيا�ض 

الو�صفية  البيانات  توفر  اأن  خا�صة  ب�صفة  المهم  فمن  للتداول، 

المعلومات المتعلقة بالتعاريف والم�صادر الم�صتخدمة. ومع ازدياد 

تقديم  يجوز  الموحدة،  المحا�صبية  االإجراءات  ا�صتخدام  نحو  التوجه 

اإر�صادات اأكثر تحديدا في االأدلة االإح�صائية العتماد موؤ�صرات معينة 

النخفا�ض قيمة القرو�ض.

2-  عقود التاأجير التمويلي

التمويلي.  التاأجير  لعقد  تعريفا   56-5 الفقرة  تت�صمن   57-7

وت�صتهدف معالجة عقود التاأجير التمويلي ر�صد الواقع االقت�صادي 

من  القانوني  ال�صكل  عن  المعالجة  هذه  وتبتعد  الترتيبات.  لهذه 

خالل معاملة ال�صلع التي ي�صتمل عليها عقد التاأجير التمويلي وكاأن 

التاأجير  عقد  ويدرج  وامتالكها.  ب�صرائها  قام  الذي  هو  الم�صتخدم 

في  ي�صتخدم  بحيث  الم�صتاأجر  اإلى  الموؤجر  من  كقر�ض  التمويلي 

تمويل اقتناء الم�صتاأجر الأ�صل ثابت. وتوؤثر عقود التاأجير التمويلي 

في ال�صلع، والخدمات، والدخل، والمعامالت والمراكز المالية.

3-  ت�سجيل المراكز المالية الم�ساحبة التفاقات اإعادة 

�سراء االأوراق المالية والمعامالت العك�سية االأخرى

الملكية  على  تنطوي  ترتيبات  هي  العك�سية  المعامالت   58-7

نف�س  �سراء  باإعادة  اللتزام  مع  ذهب  اأو  مالية  لأوراق  القانونية 

مماثل  ذهب  اأو  م�سابهة  مالية  اأوراق  اأو  الذهب  اأو  المالية  الأوراق 

اإما في تاريخ محدد اأو باأجل ا�ستحقاق مفتوح. وتت�صمن المعامالت 

الذهب،  ومبادالت  المالية،  االأوراق  �صراء  اإعادة  اتفاقات  العك�صية 

بااللتزام  والمق�صود  الذهب.  وقرو�ض  المالية،  االأوراق  واإقرا�ض 

هو  ثابت  ب�صعر  الم�صتقبل  في  القانونية  الملكية  في  التغير  بعك�ض 

االأ�صل  �صعر  التغيرات في  االأ�صلي محتفظا بمخاطر  المالك  اأن يظل 

ومزاياها. وبالتالي، ال يعتبر اأن هناك تغيرا في الملكية االقت�صادية 

للورقة المالية اأو الذهب، ومن ثم ال ت�صجل اأي معاملة في تلك الورقة 

المالية اأو ذلك الذهب، وتبقى ملكية االأ�صل مثلما يكون عليه حالها 

في و�صع اال�صتثمار الدولي بال تغيير.

تقديم  عدم  اأو  تقديم  على  العك�صية  المعاملة  تنطوي  وقد   59-7

نقدية. واإذا ما كانت تنطوي على تقديم نقدية، كما في حالة اتفاق 

ب�صمانات  مالية  اأوراق  اإقرا�ض  اأو  �صراء  اإعادة  )اتفاق  ال�صراء  اإعادة 

نقدية( التي يقدم فيها الطرف الثاني اأوراقا مالية في المقابل، فاإن 

اأو وديعة. وتجري مناق�صة تبويب  الترتيب يعتبر من�صئا لقر�ض  هذا 

النقدية المقدمة في الفقرات 5-52 اإلى 5-54(. وعلى غرار اتفاقات 

قر�صا  باعتبارها  بالنقدية  الذهب  مبادلة  تعامل  ال�صراء،  اإعادة 

االقت�صادية  الملكية  في  تغيير  دون  �صمان  بمثابة  الذهب  ويكون 

للذهب.

وقد تكون هناك �صعوبات في عزو ملكية االأوراق المالية   60-7

عند اال�صتعانة باأمناء الحفظ كم�صادر للبيانات، الأن اأمناء الحفظ قد 

المحتفظ بها خا�صعة التفاق  المالية  االأوراق  باأن  ال يكونوا ملمين 

اإعادة �صراء اأم ال.

7-61  واإذا قام الطرف الم�صتلم لالأوراق المالية في ظل معاملة 

ينتج  ف�صوف  ثالث،  طرف  اإلى  المالية  االأوراق  بيع  باإعادة  عك�صية 

المراكز  معالجة   28-7 الفقرة  وتتناول  مك�صوف.  مركز  ذلك  عن 

بموجب  الطرفين  الأحد  الدفع  م�صتحقة  الر�صوم  وُتناَق�ض  المك�صوفة. 

المعاملة العك�صية في الفقرتين 11-67 و68-11.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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4-  الودائع لليلة واحدة

7-62  تنطوي الودائع لليلة واحدة )اأو ح�سابات المبادلة( على 

الحالت،  الواحدة. وفي بع�س  الليلة  اأموال تنتقل جيئة وذهابا في 

يحتفظ بح�سابات الليلة الواحدة في اقت�ساد اآخر. وتعاد االأموال في 

بداية يوم العمل التالي ويجوز عندئذ اإعادتها مرة اأخرى في نهاية 

في  االأموال  انتقال  يعد  المالية  المراكز  قيا�ض  وينبغي  العمل.  يوم 

الرئي�صية  االإح�صائية  المجمالت  ح�صاب  يختلف  وقد  اليوم.  نهاية 

والمعامالت  الخارجية  والخ�صوم  االأ�صول  مراكز  ذلك  في  بما   –
بعد  اأو  قبل  كان  اإن  قيا�صها  وقت  ح�صب  جذريا  اختالفا   – المالية 

المراكز والمعامالت بعد  االأموال. ومن خالل قيا�ض  انتقال  اأثناء  اأو 

الفوائد  تدفقات  قيا�ض  بين  فيما  االت�صاق  يتاأكد  االأموال،  انتقال 

وقيا�ض المراكز المالية. واإ�صافة اإلى ذلك، يهتم م�صتخدمو البيانات 

تقييم  الأغرا�ض  والتدفقات  االأر�صدة  هذه  ومكان  بحجم  الرئي�صيون 

المخاطر وغيرها من االأغرا�ض.

5- احتياطيات التاأمين الفنية، والم�ستحقات 

التقاعدية وم�ستحقات التاأمين االدخاري، 

واالحتياطيات الم�سمولة ب�سمانات موحدة 

ت�صمل هذه االحتياطيات ما يلي:  63-7

تغطية  واحتياطيات  التاأمين  الأق�صاط  المبكرة  المدفوعات  )اأ( 

غير  على  التاأمين  لوثائق  بالن�صبة  القائمة،  المطالبات 

الحياة )بالن�صبة للمطالبات المبلغة وللمطالبات الم�صتحقة 

اأكثر  )المف�صرة  الت�صوية  احتياطيات  وُتدرج  المبلغة(.  وغير 

التي وقعت،  التي تتعلق باالأحداث  الفقرة 5-64 )ب((  في 

باالأحداث  تتعلق  التي  الت�صوية  احتياطيات  ت�صتبعد  بينما 

التي لم تقع؛

م�صتحقات الم�صتفيدين بموجب وثائق التاأمين على الحياة  )ب( 

وبرامج معا�صات التقاعد؛

مخ�ص�صات تغطية المطالبات الم�صمولة ب�صمانات موحدة. )ج( 

�صركات  على  خ�صوما  الفنية  التاأمين  احتياطيات  تعتبر    64-7

وبالن�صبة  والم�صتفيدين.  التاأمين  وثائق  لحملة  واأ�صوال  التاأمين 

لالقت�صادات التي تعتبر من كبرى االقت�صادات الم�صّدرة اأو الم�صتوردة 

لخدمات التاأمين، فاإن حجم احتياطيات التاأمين العابرة للحدود فيها 

اأو  م�صادر  اأكبر  من  تعتبر  التي  لالقت�صادات  وبالن�صبة  كبيرا.  يكون 

مقا�صد  اأو  م�صادر  بمثابة  تعتبر  التي  اأو  الموؤقتة  العمالة  مقا�صد 

المتقاعدين الذين يغيرون محل اإقامتهم، فاإن م�صتحقات التاأمين على 

الحياة والم�صتحقات التقاعدية يمكن اأن تمثل عنا�صر مهمة في و�صع 

اال�صتثمار الدولي. ويمكن تبويب احتياطيات التاأمين الفنية كا�صتثمار 

مبا�صر في الحاالت التي ترد مناق�صتها في الفقرة 27-6.

وتتوقف طبيعة الم�صتحقات التقاعدية وخ�صوم �صندوق   65-7

برنامج  المقابلة على طبيعة  الم�صتفيدين  واأ�صول  التقاعد  معا�صات 

معا�صات التقاعد المطبق:

المزايا  فيه  تحدد  برنامج  هو  المحددة  ال�ستراكات  برنامج  )اأ( 

ال�ستراكات  من  المتراكمة  الأموال  م�ستوى  ح�سب  ح�سريا 

في  والزيادات  للموظف  الوظيفي  العمر  مدار  على  الموؤداة 

مدير  بمعرفة  الأموال  هذه  ا�ستثمار  عن  تن�ساأ  التي  القيمة 

البرنامج  مخاطر  اإجمالي  فاإن  وبالتالي  التقاعد.  برنامج 

الموظف.  عاتق  على  يقع  التقاعد  عند  مالئم  دخل  لتوفير 

المحددة  اال�صتراكات  ذي  ال�صندوق  خ�صوم  ومجموع 

ال�صوقية  للقيمة  م�صاوية  المقابلة  الم�صتفيدين  واأ�صول 

مطالبات  اأي  ذلك  في  بما  ال�صندوق،  هذا  الأ�صول  الجارية 

على رب العمل. وتعتبر النظم محددة اال�صتراكات ح�صابات 

ممولة ب�صفة دائمة.

)ب( نظام التقاعد ذو المزايا المحددة هو نظام تحدد فيه 

المزايا م�ستحقة الدفع للموظف عند تقاعده وذلك عن 

اأو  م�ستقلة  ب�سفة  اإما  معينة،  معادلة  ا�ستخدام  طريق 

خ�صوم  وت�صاوي  الدفع.  م�ستحق  للمبلغ  اأدنى  كحد 

نظم التقاعد ذات المزايا المحددة واأ�صول الم�صتفيدين 

المقابلة القيمة الحالية للمزايا المتعهد بها. وفي نظم 

التقاعد محددة المزايا تكون المزايا الم�صتحقة لحملة 

الوثيقة م�صمونة، ولكن النظام في حد ذاته قد يكون 

مموال اأو غير ممول.

اأ�صا�ض  على  التقاعدية  الم�صتحقات  قيمة  ويمكن ح�صاب    66-7

غير  التقاعد  برامج  بموجب  التعهدات  وُتدرج  اكتواري.  اأو  مبا�صر 

االكتوارية  التقديرات  اإلى  ا�صتنادا  الخ�صوم،  فئة  �صمن  الممولة 

المدفوعات  اأما  البرنامج.  بموجب  للم�صتفيدين  الم�صتحقة  للخ�صوم 

التي ُيحتمل اأن توؤديها نظم ال�صمان االجتماعي فهي ال ُتدرج �صمن  

و67-5   66-5 الفقرتين  )راجع  المالية.  الخ�صوم  اأو  االأ�صول  فئة 

كاأداة  التقاعدية  الم�صتحقات  التفا�صيل عن  لالطالع على مزيد من 

مالية(.

بموجب  بها  الُملتزم  االأموال  طلب  مخ�ص�صات  وُتح�صب   67-7

بالن�صبة  المو�صحة  لتلك  مماثلة  بطريقة  الموحدة  ال�صمانات 

المخ�ص�صات  هذه  وت�صاوي  غير.  على  الفنية  التاأمين  الحتياطيات 

القائمة،  ال�صمانات  بموجب  المتوقعة  للمطالبات  الحالية  القيمة 

�صافية من اأي مبالغ م�صتردة يتوقع ال�صامن ا�صتالمها من االأطراف 

 
5
المتوقفة عن ال�صداد.

والم�صتحقات  االحتياطيات  هذه  قيا�ض  حالة  وفي   68-7

والمخ�ص�صات من ح�صابات �صركات التاأمين، ونظم التقاعد وجهات 

الخ�صوم  بين  تق�صيمها  يتعين  فقد  الموحدة،  ال�صمانات  اإ�صدار 

الم�صتحقة للمقيمين وغير المقيمين وفقا لموؤ�صر مالئم مثل االأق�صاط 

والخ�صوم.  االأ�صول  تقدير  في  المغاالة  على  دليال  المبالغ  هذه  تكون  ربما    
5

منها  كل  قيمة  قر�ض   1000 بتقديم  مالية  موؤ�ص�صات  تقوم  المثال،  �صبيل  فعلى 

تبلغ 200 وحدة.  تقديرية  20 وحدة مغطاة ب�صمانات موحدة، ومنها مطالبات 

وبالتالي، فاإن االأ�صول المجمعة )والخ�صوم المجمعة( لجميع االأطراف ذات ال�صلة 

مطالبات  و200  قرو�ض   20  000 من  موؤلفة   20  200 باعتبارها  ُتدرج  �صوف 

متوقعة بموجب ال�صمانات، على الرغم من اأن 000 20 هو ما يمكن تحقيقه كحد 

اأق�صى. وتن�صاأ المبالغة في التقدير من ت�صجيل القرو�ض بالقيمة اال�صمية.

الف�صل 7 ♦ و�صع اال�صتثمار الدولي
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م�صتحقة الدفع. وتتوقف االأولوية الم�صاحبة لتقدير ن�صب احتياطيات 

التاأمين عبر الحدود على حجمها في كل اقت�صاد.         

واو-  االحتياطيات

المرجعية  التواريخ  في  االحتياطية،  االأ�صول  تقييم  يتم    69-7

النقدي  الذهب  ويقيم  الجارية.  ال�صوقية  باالأ�صعار  اأ�صا�صا  المالئمة، 

بال�صعر ال�صائد في ال�صوق، بينما تقيم وحدات حقوق ال�صحب الخا�صة 

الودائع  اأما  الدولي،  النقد  �صندوق  ح�صاب  وفق  ال�صوق  باأ�صعار 

والقرو�ض فيتم تقييمها بالقيم اال�صمية.

اأ�صال  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  حيازات  تعد  وبينما    70-7

الخا�صة الأع�صاء �صندوق  ال�صحب  احتياطيا، فاإن تخ�صي�ض حقوق 

الذي  الع�صو  ال لخ�صم من جانب  ل باعتباره تحمُّ الدولي ي�صجَّ النقد 

وبالتالي،  االأخرى.  اال�صتثمارات  بند  تحت  وُتدرج  عليها  يح�صل 

فبالن�صبة لالقت�صاد الحائز على مخ�ص�صاته االأ�صلية فقط من حقوق 

ال�صحب الخا�صة، فاإن اأ�صوله االحتياطية ت�صاف اإليها قيمة حيازات 

حقوق ال�صحب الخا�صة مع بقاء �صافي و�صع اال�صتثمار الدولي لديه 

دون تغيير.

للتذكرة  كبند  باالحتياطيات  المرتبطة  الخ�صوم  وُتدرج    71-7

الق�صير  االأجل  اأ�صا�ض  على  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  اإح�صاءات  في 

الخام�ض(.  الجدول   ،9 الملحق  )راجع  المتبقي(  اال�صتحقاق  اأجل   (

ويمكن  و116-6.   115-6 الفقرتين  في  الخ�صوم  هذه  ف 
َّ
وُتعر

عر�ض �صورة �صاملة الأ�صول وخ�صوم العملة االأجنبية لدى ال�صلطات 

النقدية والحكومة المركزية، بما في ذلك المراكز المالية مع المقيمين 

الخام�ض  الجدول  الم�صتخدمة في  لل�صيغة  المقيمين، وفقا  ومع غير 

بالملحق 9.

االأ�صول  الدولي  النقد  �صندوق  مع  المراكز  وتت�صمن    72-7

واال�صتثمارات  باالحتياطيات،  المرتبطة  والخ�صوم  االحتياطية، 

االأخرى، والخ�صوم خارج الميزانية العمومية )ويتناول المرفق 1-7 

هذه المراكز بالتف�صيل(.

ذات  حكومية  ب�صناديق  الحكومات  بع�ض  تحتفظ  وقد   73-7  

اأغرا�ض خا�صة - ت�صمى عادة �صناديق الثروة ال�صيادية – وفقا لما 

اإدراج  اإلى 6-98. ويجوز  الفقرات 93-6  بالنقا�ض في  تناوله  يتم 

فئات  في  ربما  اأو  احتياطية  كاأ�صول  ال�صناديق  هذه  اأ�صول  بع�ض 

االأ�صول  فاإن  كبيرة،  االأموال  تلك  مثل  كانت  واإذا  اأخرى.  وظيفية 

الخا�صة  االأغرا�ض  ذي  الحكومي  ال�صندوق  في  المودعة  االأجنبية 

ب�صفة  اإدراجها  يمكن  االحتياطية  االأ�صول  في  المت�صمنة  وغير 

م�صتقلة كبنود تكميلية.

زاي-  الخ�سوم خارج الميزانية العمومية

اإلى   10-5 الفقرات  في  اإليه  االإ�صارة  وردت  لما  وفقا    74-7

في  كخ�صوم  والمحتملة  الفعلية  االلتزامات  بع�ض  ُتدرج  ال   14-5

المحتملة  الخ�صوم  ذلك  على  االأمثلة  ومن  الدولي.  اال�صتثمار  و�صع 

غير  باالإقرا�ض  والتعهدات  المتكررة،  غير  ال�صمانات  بند  تحت 

المتحققة، وااللتزامات االحتمالية ال�صريحة االأخرى )لالطالع على 

مناق�صات اإ�صافية في هذا ال�صاأن، راجع الف�صل التا�صع »االلتزامات 

لمعديها  مر�سد  الخارجي:  الدين  »اإح�ساءات  في  االحتمالية« 

وم�ستخدميها«(. واإذا كانت مثل هذه التعهدات لغير المقيمين كبيرة، 

الحد  حيث  من  تكميلية  بيانات  تقديم  البيانات  معدي  على  يتعين 

االأق�صى من خ�صائر االنك�صاف ح�صب االلتزامات االحتمالية.

المرفق 1-7

المراكز والمعامالت مع �سندوق النقد الدولي

ح�س�ض االكتتاب

7-75  تخ�ص�ض لكل بلد ع�صو في �صندوق النقد الدولي ح�صة 

معينة عند االن�صمام اإلى ال�صندوق. وتتاألف ح�ص�ض اكتتاب البلدان 

االأع�صاء في ال�صندوق من مكّونين:

)اأ(   مكوِّن النقد االأجنبي: يتعين على كل ع�صو اأن يدفع 25% من 

اأجنبية  بعملة  اأو  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  بوحدات  ح�صته 

ن�صبته  البالغة  الجزء  هذا  ويمثل  ال�صندوق.  من  مقبولة 

25% عن�صرا من عنا�صر االأ�صول االحتياطية للبلد الع�صو. 

ويدرج في ميزان المدفوعات كمعاملة تت�صمن تخفي�صا في 

اأ�صول االحتياطيات االأخرى )دائن( توازنه زيادة في مركز 

�صريحة االحتياطي لدى ال�صندوق )مدين(.

)ب(  مكوِّن العملة المحلية: اأما الجزء االآخر من الح�صة والبالغة 

ن�صبته 75% فهو م�صتحق الدفع بعملة البلد الع�صو المحلية 

المركزي  البنك  العادة  في  هي  محددة،  اإيداع  جهة  في 

)ح�صابي  المحلية  بالعملة  اإما  الدفع  ويكون  الع�صو.  للبلد 

)ح�صاب  اإذني  �صند  باإ�صدار  اأو   )2 ورقم   1 رقم  ال�صندوق 

ال�صندوق  ح�صاب  وُي�صتخدم  المالية(.  لالأوراق  ال�صندوق 

رقم 1 لمعامالت ال�صندوق الت�صغيلية )مثل عمليات ال�صراء 

لدفع   2 رقم  الح�صاب  ُي�صتخدم  بينما  ال�صراء(،  واإعادة 

بعملة  ال�صندوق  يتحملها  التي  المحلية  االإدارية  النفقات 

اإلى  للتحويل  قابلة  االإذنية  ال�صندات  وتكون  الع�صو.  البلد 

نقد عند طلب ال�صندوق. وال يقيد ذلك الجزء من ح�صة البلد 

الع�صو وال في  البلد  المحلية في ميزان مدفوعات  بالعملة 

اإح�صاءات و�صع اال�صتثمار الدولي )راجع الفقرة 6-85( اإال 

بالن�صبة للح�صاب رقم 2 )راجع اأدناه(. وال تدفع فوائد على 

ح�صاب االإيداع وال على ال�صند االإذني.

وُتجرى مراجعات دورية لحجم ح�ص�ض البلدان االأع�صاء   76-7

البلد  التغير في ح�صة  تعك�ض  التي  المعامالت  د  وُتقيَّ ال�صندوق.  في 

الع�صو بنف�ض الطريقة الم�صتخدمة في القيد عند دفع ح�صة االكتتاب 

في البداية. 

مركز االحتياطي في �سندوق النقد الدولي

يعادل  ما  بلد  في  ال�سندوق  في  الحتياطي  مركز   77-7

مجموع المراكز في �سريحة الحتياطي م�سافا اإليه اأي مديونية 

الموارد  »ح�ساب  في  اقترا�س(  اتفاقية  )بموجب  لل�سندوق 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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)لالطالع  الع�سو  للبلد  فورية  ب�سورة  متاحا  ويكون  العامة« 

المركز في  الفقرة 6-85(. ويمثل  اإ�صافية، راجع  على تفا�صيل 

الم�صروط  غير  ال�صحب  في  الع�صو  البلد  حق  االحتياطي  �صريحة 

من ال�صندوق، وهو ين�صاأ من خالل دفع مكون النقد االأجنبي في 

)التخفي�صات( من خالل  الزيادات  اإليه  ح�صة االكتتاب، م�صافا 

بها  يقوم  والتي  الع�صو  البلد  عملة  �صراء(  )اإعادة  بيع  عمليات 

ال�صندوق لتلبية الطلب على ا�صتخدام موارد ال�صندوق من بلدان 

وي�صكل  مدفوعاتها.  موازين  لتمويل  حاجة  في  اأخرى  اأع�صاء 

من  جزءا  ال�صندوق  في  االحتياطي  �صريحة  في  ع�صو  كل  مركز 

احتياطيات البلد في و�صع اال�صتثمار الدولي.

�صريحة  في  مركزه  ا�صتخدام  الع�صو  للبلد  يت�صنى  وحتى   78-7

من  اأجنبي  نقد  ب�صراء  يقوم  قد  فاإنه  ال�صندوق،  لدى  االحتياطي 

احتياج  لديه  يكون  اأن  �صريطة  المحلية،  عملته  مقابل  ال�صندوق 

النقد  بقيمة  المحلية،  العملة  دفع  ويتم  مدفوعاته.  ميزان  لتمويل 

البلد  المركزي في  البنك  االأجنبي، في ح�صاب ال�صندوق رقم 1 لدى 

يقيد  الدولي  النقد  ل�صندوق  اإذني  �صند  اإ�صدار  خالل  من  اأو  الع�صو، 

ميزان  في  المعاملة  وتقيد  المالية.  لالأوراق  ال�صندوق  ح�صاب  في 

المدفوعات كتخفي�ض في مركز البلد الع�صو في �صريحة االحتياطي 

االأخرى  االحتياطية  االأ�صول  في  زيادة  توازنه  التي  ال�صندوق،  في 

للبلد الع�صو.

االئتمان والقرو�ض من �سندوق النقد الدولي

من  المقدم  االئتمان  من  اال�صتفادة  الع�صو  للبلد  يجوز   79-7

 (PRGF) الفقر«  من  والحد  النمو  »ت�صهيل  قرو�ض  اأو  ال�صندوق 

الناحية  ومن  ال�صندوق.  من  اإ�صافي  اأجنبي  نقد  على  للح�صول 

ال�صندوق  من  المقدم  االئتمان  من  اال�صتفادة  اأن  نجد  االقت�صادية، 

 – النتيجة  نف�ض  الفقر“ يحقق  من  والحد  النمو  “ت�صهيل  قرو�ض  اأو 

اأي اأن البلد الع�صو الذي يدخل في مثل هذه االتفاقات يح�صل على 

ال�صروط.  بمجموعة من  االلتزام  الموافقة على  مقابل  االأجنبي  النقد 

بند  تحت  كقرو�ض  ال�صندوق  من  والقرو�ض  االئتمان  تبويب  ويتم 

اأ�صلوب تنفيذ هذين النوعين من  “ا�صتثمارات اأخرى“، رغم اختالف 
االتفاقات:

• القر�ض بموجب »ت�صهيل النمو والحد من الفقر« يترتب عليه 	

اقترا�ض البلد الع�صو نقد اأجنبي مع االلتزام بال�صداد. وال يوؤثر 

مثل هذا النوع من القرو�ض في ح�صاب ال�صندوق رقم 1.

• ال�صندوق 	 من  المقدم  لالئتمان  الع�صو  البلد  ا�صتخدام  وعند 

عملته  مقابل  ال�صندوق  من  اأجنبيا  نقدا  “ي�صتري“  فاإنه 

ال�صندوق  من  المقدم  االئتمان  ا�صتخدام  وي�صجل  المحلية. 

تحت بند الخ�صوم على البلد الع�صو )بوحدات حقوق ال�صحب 

الدولي،  اال�صتثمار  وو�صع  المدفوعات  ميزان  في  الخا�صة( 

بينما ال ي�صجل بيع العملة المحلية لل�صندوق في الح�صاب رقم 

اال�صتثمار  و�صع  في  وال  المدفوعات  ميزان  في  كمعاملة   1

الدولي. ويتم اإلغاء االلتزامات بموجب اتفاقات االئتمان مع 

اأجل  من  اأجنبيا  نقدا  الع�صو  البلد  ي�صتخدم  عندما  ال�صندوق 

المحلية. �صراء“ عملته  “اإعادة 

7-80  وبالن�صبة لال�صتفادة من االئتمان المقدم من ال�صندوق، 

في حالة تغير قيمة العملة المحلية للبلد الع�صو مقابل وحدة حقوق 

ال�صحب الخا�صة، فاإن »مدفوعات الحفاظ على القيمة« توؤدى مرة كل 

عام في الح�صاب رقم 1 بالعملة المحلية للحفاظ على م�صتوى ثابت 

الخ�صوم  هذه  الأن  ونظرا  الخا�صة.  ال�صحب  بوحدات  الخ�صوم  من 

مقومة بوحدات حقوق ال�صحب الخا�صة، فاإن مدفوعات الحفاظ على 

القيمة ال ُتقّيد كمعامالت في ميزان المدفوعات.

اإلى  قرو�ض  اأو  ائتمان  تقديم  كذلك  الع�صو  للبلد  ويجوز    81-7

وين�صاأ  ال�صندوق.  في  االحتياطي  تمثل جزءا من مركز  ال�صندوق ال 

فيها  تكون  التي  الظروف  في  المثال،  �صبيل  على  الو�صع،  هذا  مثل 

البلد الع�صو الم�صتحقة على ال�صندوق غير قابلة للتحويل  مطالبات 

اإلى نقد مبا�صرة عند احتياج البلد الع�صو لتمويل ميزان مدفوعاته.

الفائدة التعوي�سية

تعوي�صية«  »فائدة  االأع�صاء  لبلدانه  ال�صندوق  يدفع    82-7

�صريحة  في  البلدان  هذه  مراكز  اإلى  ا�صتنادا  �صنوي  ربع  اأ�صا�ض  على 

االحتياطي، با�صتثناء جزء �صغير مرتبط بمدفوعات ح�ص�ض �صابقة 

ويتم  فوائد.  عليها  تترتب  ال  لل�صندوق  موارد  بمثابة  هي  بالذهب 

تبويب هذه الفائدة التعوي�صية على اأ�صا�ض تراكمي كفائدة – اأ�صول 

في  زيادة  وتوازنها  دائن(،  )قيد  اال�صتثمار  دخل  على  احتياطية- 

االأ�صول االحتياطية )قيد مدين(.

ح�ساب ال�سندوق رقم 2

الح�صاب  ال�صندوق  ي�صتخدم  مناق�صته،  �صبق  لما  وفقا    83-7

رقم 2 ل�صداد المدفوعات االإدارية. وعلى عك�ض الح�صاب رقم 1، يقيد 

وتقيد  كالتزامات.  الع�صو  البلد  مدفوعات  ميزان  في  الح�صاب  هذا 

المعامالت الم�صتملة على بنود الح�صاب رقم 2 باعتبارها زيادات اأو 

االأموال )في  االلتزامات ويتم موازنتها بم�صدر  تخفي�صات في هذه 

حالة الزيادة( اأو ا�صتخدام االأموال )في حالة التخفي�ض(. فعلى �صبيل 

المثال، عندما يقوم ال�صندوق بتحويل اأموال من الح�صاب رقم 1 اإلى 

الح�صاب رقم 2 في اقت�صاد ع�صو، يبين ميزان مدفوعات البلد الع�صو 

وتعك�ض  )مدين(.  الع�صو  للبلد  االحتياطي  �صريحة  في  زيادة  حدوث 

الع�صو  البلد  عملة  ال�صندوق من  في حيازات  تخفي�صا  الزيادة  هذه 

في الح�صاب رقم 1 وتوازنه زيادة في التزامات اال�صتثمارات االأخرى 

المتعلقة بالعملة والودائع )دائن(. وعندما ي�صتخدم ال�صندوق الموارد 

ميزان  يبين  وخدمات،  �صلع  اقتناء  ثمن  ليدفع   2 رقم  الح�صاب  من 

مدفوعات البلد الع�صو تخفي�صا في هذا الح�صاب )قيد مدين( ويوازنه 

في  المدرجة  غير  الحكومية  والخدمات  ال�صلع  تحت  دائن(  )قيد  بند 

مو�صع اآخر.

حقوق ال�سحب الخا�سة

دولي  احتياطي  اأ�صل  هي  الخا�صة  ال�صحب  حقوق   84-7

اإدارة  وتديرها   ،1969 عام  في  الدولي  النقد  �صندوق  اأن�صاأه 

حقوق ال�صحب الخا�صة في ال�صندوق والمطالبة بموجب اتفاقية 

الف�صل 7 ♦ و�صع اال�صتثمار الدولي
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تاأ�صي�ض ال�صندوق اأن تتوخى الحر�ض البالغ في اإبقاء ح�صاباتها 

الخا�صة  ال�صحب  وحقوق  العامة.  الموارد  ح�صاب  عن  م�صتقلة 

لي�صت بمطالبات على ال�صندوق، واإنما االأع�صاء الم�صتركون في 

اأو  اأ�صول  مراكز  يتحمل  من  هم  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  اإدارة 

خ�صوم. وتت�صمن بع�ض الف�صول االأخرى معلومات اإ�صافية في 

هذا الخ�صو�ض:

• في 	 تعريفها  يرد  ح�صبما  اأدوات  هي  الخا�صة  ال�صحب  حقوق 

الفقرتين 5-34 و35-5.

• التي يح�صل عليها 	 ال�صحب الخا�صة  ُتقيد مخ�ص�صات حقوق 

اأخرى  ا�صتثمارات  بند  تحت  خ�صوم  بو�صفها  الع�صو  البلد 

)الفقرة  باالحتياطيات  مرتبطة  وخ�صوم   )61-6 )الفقرة 

.)116-6

• يتم تبويب حيازات حقوق ال�صحب الخا�صة كاأ�صول احتياطية 	

)الفقرة 84-6(.

معلومات اأخرى عن عمليات ال�سندوق

لالطالع على معلومات اأخرى عن عمليات �صندوق النقد الدولي، 

راجع الكتيب ال�صادر عن ال�صندوق:

 “Financial Organization and Operations of the IMF,  

 Pamphlet Series No. 45.”

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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الف�صل

الح�ساب المالي 8

األف-  المفاهيم ونطاق التغطية

المرجع:

نظام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الحادي ع�صر،  الح�صاب 

المالي

(2008 SNA, Chapter 11, The Financial Account)

على  تنطوي  التي  المعامالت  المالي  الح�ساب  ي�سجل   1-8

وي�سير  المقيمين.  وغير  المقيمين  بين  وتتم  مالية  وخ�سوم  اأ�سول 

الح�ساب المالي اإلى الفئات الوظيفية، والقطاعات، والأدوات، واآجال 

الدولية.  التمويل  معامالت  �سافي  في  الم�ستخدمة  ال�ستحقاق 

ويبوب الح�صاب المالي ح�صب الأداة والفئات الوظيفية، ح�صبما يرد 

في الف�صلين الخام�س وال�صاد�س على الترتيب. ويبين الجدول 1-8 

بع�س العناوين الرئي�صية في الح�صاب المالي. ويبين العمود الأي�صر 

في الجدول 8-1 �صافي اقتناء الأ�صول المالية، بينما يبين العمود 

الأيمن �صافي تحمل الخ�صوم. وفي العر�س الوارد في الجدول 1-8، 

الم�صتخدم  الترتيب  مع  يتفق  ما  وهو  الخ�صوم،  قبل  الأ�صول  تقيد 

كان  اإذا  اأنه  )غير  العامة.  والممار�صات  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  في 

بالن�صبة  المزدوج  القيد  بنظام  الت�صجيل  على  التاأكيد  ال�صروري  من 

لميزان المدفوعات ككل، يمكن قيد الخ�صوم في العمود الأول. ويعد 

هذا العر�س مت�صقا بحيث تقيد القيود المقابلة قرين بع�صها البع�س 

في الح�صابات، فمثال القيد الدائن في الح�صاب الجاري يقابله عادة 

الخ�صوم  في  انخفا�س  اأو  المالية  الأ�صول  في  زيادة  مقابل  كقيد 

المالية.(

ويمكن اأن تكون القيود المدرجة في الح�صاب المالي قيودا   2-8

اأو  الراأ�صمالي  الح�صاب  اأو  الدخل  اأو  اأو الخدمات  ال�صلع  مقابلة لقيود 

قيود الح�صاب المالي الأخرى. فعلى �صبيل المثال، يكون القيد المقابل 

ل�صادرات ال�صلع عادة زيادة في الأ�صول المالية، كالعملة والودائع 

اأو الئتمان التجاري. وفي المقابل، قد تنطوي معاملة ما على قيدين 

على  اأحيانا  المالي  الح�صاب  معاملة  وتنطوي  المالي.  الح�صاب  في 

مبادلة اأ�صل باآخر، حيث يمكن مبادلة �صند بعملة وودائع، على �صبيل 

اإن�صاء  على  المعاملة  تنطوي  اأن  يمكن  اأخرى،  حالت  وفي  المثال. 

اأ�صل مالي جديد وخ�صم مقابل. 

وي�صمى الر�صيد الكلي للح�صاب المالي �صافي الإقرا�س/  3-8

ال�صافية،  بالقيمة  يعني،  الإقرا�س  و�صافي  القترا�س.  �صافي 

الح�صبان  في  اأخذا  الخارجي،  العالم  اإلى  اأموال  يقدم  القت�صاد  اأن 

و�صدادها.  الخ�صوم  وتحمل  فيها  والت�صرف  المالية  الأ�صول  اقتناء 

)�صافي القترا�س يعني العك�س( ورغم ا�صتخدام م�صطلحات متعلقة 

بالإقرا�س، فاإن ر�صيد �صافي الإقرا�س/�صافي القترا�س ياأخذ في 

الح�صبان ح�ص�س الملكية، والم�صتقات المالية، والذهب النقدي، اإلى 

جانب اأدوات الدين. كذلك ي�صمل �صافي الإقرا�س انخفا�س الخ�صوم 

ا�صتخال�س  الأ�صول. ويمكن  انخفا�س  القترا�س  ي�صمل �صافي  كما 

ر�صيدي  مجموع  من  اإما  القترا�س  الإقرا�س/�صافي  �صافي 

ومن  المالي.  الح�صاب  ر�صيد  من  اأو  والراأ�صمالي  الجاري  الح�صابين 

زادت  فاإذا  القيم.  هذه  تت�صاوى  اأن  ينبغي  المفاهيمية،  الناحية 

الجاري  الح�صابين  المدينة في  القيود  الدائنة عن قيمة  القيود  قيمة 

والراأ�صمالي، يظهر في الح�صاب المالي �صافي اقتناء اأ�صول مالية اأو 

�صافي انخفا�س خ�صوم بقيمة موازنة. ويت�صاوى �صافي الإقرا�س/

الإقرا�س/  �صافي  مع  الدولية  الح�صابات  في  القترا�س  �صافي 

�صافي القترا�س لمجموع القطاعات المقيمة في الح�صابات القومية.

الح�صاب  مكونات  اأر�صدة  بقيد  اهتمام  هناك  يكون  وقد   4-8

المحللون ب�صافي تدفقات كل  المثال، قد يهتم  �صبيل  المالي. فعلى 

فئة وظيفية ـ  ك�صافي ال�صتثمار المبا�صر الذي ي�صتخل�س من �صافي 

اقتناء اأ�صول ال�صتثمار المبا�صر مطروحا منه �صافي تحمل خ�صوم 

ال�صتثمار المبا�صر.

في  الأخرى  التغيرات  وح�صاب  المالي  الح�صاب  ويبين   5-8

الأ�صول والخ�صوم الم�صاهمة في التغيرات بين الأر�صدة الفتتاحية 

والختامية لالأ�صول والخ�صوم المالية. )تظهر هذه العالقة اأي�صا في 

بين  الروابط  هذه  يجعل  مت�صقة  تبويبات  وا�صتخدام   ).1-7 الجدول 

الح�صاب المالي وو�صع ال�صتثمار الدولي وح�صاب التغيرات الأخرى 

اأكثر و�صوحا.

المالي  الح�صاب  يبين   ،1-8 الجدول  في  يرد  وح�صبما   6-8

ي�صمى  الخ�صوم. وقد  المالية و�صافي تحمل  الأ�صول  اقتناء  �صافي 

�صافي اقتناء الأ�صول المالية �صافي التغيرات في الأ�صول المالية، 

وهي ت�صمية اأو�صع نطاقا لأنها ت�صمل التغيرات الناتجة عن التدفقات 
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الأخرى اإلى جانب المعامالت. وبالمثل، يمكن اأن يطلق على �صافي 

تحمل الخ�صوم �صافي التغيرات في الخ�صوم.

القيد على اأ�سا�س �ساف

يعني القيد على اأ�صا�س �صاف في الح�صاب المالي عمليات   7-8

تجميع يتم بوا�صطتها تر�صيد كل القيود المدينة الخا�صة باأ�صل معين 

اأو خ�صم معين مقابل كل القيود الدائنة الخا�صة بنف�س نوع الأ�صل 

في  التغيرات  تر�صيد  عدم  ينبغي  ذلك،  ومع  الخ�صم.  نوع  نف�س  اأو 

ا�صتثناء  اإمكانية  الخ�صوم، مع  التغيرات في  المالية مقابل  الأ�صول 

البند  في  والتغيرات   ،34-8 الفقرة  في  الواردة  المالية  الم�صتقات 

تر�صيد  يتم  للتر�صيد،  ال�صحيح  ال�صتخدام  ولإي�صاح  لها.  الموازن 

مقابل  الملكية  ح�ص�س  في  الحافظة  ا�صتثمارات  من  الم�صتريات 

مبيعات ح�ص�س الملكية من النوع نف�صه؛ وتر�صيد ال�صندات الجديدة 

َدرة؛ لكن ل يتم تر�صيد اقتناء  َدرة مقابل ا�صترداد ال�صندات الُم�صْ الُم�صْ

وينبغي  ال�صندات.  من  الخ�صوم  تحمل  مقابل  ال�صندات  من  الأ�صول 

تبويب  م�صتويات  اأدنى  على  �صاف  اأ�صا�س  على  القيد  مبداأ  تطبيق 

الوظيفية،  الفئة  ح�صب  التبويب  الح�صبان  في  اأخذا  المالية  الأدوات 

القت�صاء.  ح�صب  والعملة،  ال�صتحقاق،  واأجل  الموؤ�ص�صي،  والقطاع 

وعلى عك�س القيد على اأ�صا�س �صاف الم�صتخدم في الح�صاب المالي، 

يجري القيد في الح�صابين الجاري والراأ�صمالي على اأ�صا�س اإجمالي، 

ح�صبما يرد في الفقرة 113-3.

على  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  تدفقات  بقيد  ويو�صى   8-8

اأ�صا�س �صاف في الح�صابات الدولية، وذلك لأ�صباب تحليلية وعملية. 

ين�صب  وبالتالي،  التعامل،  حجم  بارتفاع  المالية  الأ�صواق  فتت�صم 

تركيز الح�صاب المالي على �صافي التغيرات في كل مطالبة وخ�صم 

من المطالبات والخ�صوم المالية الخارجية التي تنتج عن معامالت. 

كذلك، قد يتعذر قيد البيانات بالقيم الإجمالية بالن�صبة لفئات معينة 

من الوحدات وبالن�صبة لبع�س الأدوات المالية.

القيد بالقيم الإجمالية على اأ�سا�س تكميلي

مفيدة  الإجمالية  بالتدفقات  المتعلقة  البيانات  تعتبر   9-8

ولقيا�س  ال�صوق،  و�صلوك  ال�صوق،  في  التعامل  حجم  تحليل  في 

اأحيان كثيرة تكون القيمة ال�صافية  ر�صوم الخدمات المتولدة. ففي 

ذلك  كان  ومتى  جدا.  كبيرة  اإجمالية  تدفقات  عن  ناتجة  ال�صغيرة 

عمليا، يمكن توفير بيانات للم�صتخدمين على اأ�صا�س تكميلي تتعلق 

اأو  اأخرى  اأدوات  اقتناء  اأو  وت�صديداتها  القرو�س  من  بال�صحوبات 

عن  اأو  �صاملة  ب�صورة  البيانات  هذه  توفير  ويمكن  فيها.  الت�صرف 

عنا�صر معينة فقط.

توقيت الت�سجيل والتقييم

العامة  المبادئ   59-3 اإلى   54-3 من  الفقرات  تتناول   10-8

لوقت ت�صجيل قيود الح�صاب المالي. فالمعامالت المتعلقة بالأ�صول 

المالية ت�صجل عند تغير الملكية القت�صادية. وتن�صاأ بع�س الخ�صوم 

البنود  في  معاملة  نتيجة  التجارية،  وال�صلف  كالئتمانات  المالية، 

غير المالية. وفي هذه الحالة، تعتبر المطالبة المالية نا�صئة في وقت 

حدوث التدفق غير المالي المقابل. 

الملكية  اأن  المعاملة  يرى طرفا  قد  الحالت،  بع�س  وفي   11-8

التي  الوثائق  على  ح�صال  لأنهما  مختلفين  تاريخين  في  تغيرت 

تثبت المعاملة في وقتين مختلفين. وين�صاأ هذا الختالف عادة عن 

وقد  المعامالت.  ومعالجة  الم�صتندات  ت�صليم  في  الم�صتغرق  الوقت 

التح�صيل«  »قيد  ال�صتمرار  فترة  عليها  تنطوي  التي  المبالغ  تكون 

الح�صابات  اأو  للتحويل  القابلة  الودائع  حالة  في  كبيرة   (”float“)
دقيق،  تاريخ  تحديد  تعذر  واإذا  الدفع.  اأو  القب�س  م�صتحقة  الأخرى 

الدائن  فيه  يقب�س  الذي  التاريخ  هو  المعاملة  قيد  تاريخ  يكون 

المدفوعات اأو يتلقى مطالبة مالية اأخرى. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

الجدول 8-1 نظرة عامة على الح�ساب المالي

           �صافي اقتناء الأ�صول المالية           �صافي تحمل الخ�صوم

ال�صتثمار المبا�صر

ا�صتثمار الحافظة

الم�صتقات المالية )عدا الحتياطيات( وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين

ال�صتثمارات الأخرى

الأ�صول الحتياطية

الإجمالي

منها:

ح�ص�س الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

اأدوات الدين

الأ�صول والخ�صوم المالية الأخرى

�سافي الإقرا�ض/ �سافي القترا�ض )من الح�ساب المالي(

 )هذا الجدول تف�صيري. راجع الملحق 9 لالطالع على العنا�صر الأ�صا�صية.(. 
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بالقيمة  عام  بوجه  المالي  الح�صاب  معامالت  وُت�صجل   12-8

ف القيمة ال�صوقية في الفقرة 70-3.(
َّ
ال�صوقية. )ُتعر

اأي  منها  م�صتبعدا  المالية  الأدوات  قيمة  ت�صجيل  وينبغي   13-8

�صواء  و�صرائب،  تنظيمية،  ور�صوم  خدمة،  ور�صوم  ور�صوم،  عمولت، 

اأو مخ�صومة  ال�صراء،  �صعر  نة في  اأو مت�صمَّ كانت مفرو�صة �صراحة، 

ح�صبما  الو�صطاء،  وهوام�س  العمولت  لأن  ونظرا  البيع.  ح�صيلة  من 

تقديم  مقابل  ُتدفع   ،123-10 اإلى   120-10 من  الفقرات  في  يرد 

خدمات مالية، لذا ينبغي ا�صتبعادها من �صعر الأداة وت�صمينها في 

معامالت  والبائع  الم�صتري  ي�صجل  لذلك،  القت�صاء.  عند  الخدمات، 

نقطة  في  يقع  الذي  اأي  المتو�صط،  ال�صعر  بنف�س  المالي  الح�صاب 

متو�صطة بين �صعر ال�صراء و�صعر البيع.

باء- ال�ستثمار المبا�سر

اإلى   8-6 من  الفقرات  في  المبا�صر  ال�صتثمار  ُيعرف    14-8

6-24. وتتناول الفقرات التالية ق�صايا خا�صة في مجال ال�صتثمار 

المبا�صر. ويقيد كبند منف�صل كل من ال�صتثمار المبا�صر من م�صتثمر 

مبا�صر اإلى موؤ�ص�صة ا�صتثمار مبا�صر، وال�صتثمار العك�صي، وال�صتثمار 

 45-6 اإلى   42-6 من  الفقرات  وتحتوي  زميلة.  موؤ�ص�صات  بين 

بال�صتثمار  المتعلقة  المالية  للتدفقات  عر�س  على   4-6 والإطار 

المبا�صر على اأ�صا�س الوجهة.

1-  اإعادة ا�ستثمار الأرباح

ت�صجل اإعادة ا�صتثمار الأرباح النا�صئة عن ح�ص�س ملكية   15-8

به كقيد  الخا�صة  المبا�صر  ال�صتثمار  المبا�صر في موؤ�ص�صة  الم�صتثمر 

محت�صب في الح�صاب المالي. وهو القيد المقابل والم�صاوي لالأرباح 

)يعرف  الأولي  الدخل  بندا في ح�صاب  تعد  والتي  ا�صتثمارها  المعاد 

في الفقرات من 11-33 اإلى 11-36؛ وهو ح�صة الم�صتثمر المبا�صر 

اأو �صافي ادخار موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر،  في الأرباح المحتجزة 

اأرباحا  الدفع  والم�صتحقة  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  تعتبر  اأن  قبل 

بند  تحت  منف�صلة  ب�صورة  المالي  الح�صاب  قيد  ويدرج  موزعة(. 

ح�ص�س ملكية ال�صتثمار المبا�صر.

بع�س  في  �صالبة  الأرباح  ا�صتثمار  اإعادة  تكون  وقد   16-8

المبا�صر لخ�صائر  ال�صتثمار  الحالت، كما في حالة تحقيق موؤ�ص�صة 

اأو اإذا زادت توزيعات الأرباح المدفوعة في اإحدى الفترات عن �صافي 

المعاد  الموجبة  الأرباح  تعاَمل  ومثلما  مثال.  الفترة  تلك  اأرباح 

ا�صتثمارها باعتبارها �صخ لح�ص�س الملكية في موؤ�ص�صة ال�صتثمار 

المبا�صر من جانب الم�صتثمر المبا�صر، تعاَمل الأرباح ال�صالبة المعاد 

ا�صتثمارها باعتبارها �صحب اأ�صهم.

2- تدفقات ال�ستثمار المبا�سر العينية

من  الأخرى  والموارد  والخدمات،  ال�صلع،  تقديم  يمكن   17-8

الموؤ�ص�صات المنت�صبة اأو اإليها باأ�صعار تزيد اأو تقل عن اأ�صعار ال�صوق، 

اأو مجانا. فعلى �صبيل المثال، يمكن اأن يقدم الم�صتثمر المبا�صر اآلت 

في  يرد  وح�صبما  به.  الخا�صة  المبا�صر  ال�صتثمار  لموؤ�ص�صة  ومعدات 

و102-11،  و101-11،  و35-10،  و78-3،   ،77-3 الفقرات 

لال�صتثمار  مقابل  قيد  مبدئيا  يوجد  التدفقات،  هذه  تقييم  اأمكن  اإذا 

المبا�صر. وعند قيام الم�صتثمر المبا�صر بتقديم �صلع وخدمات لموؤ�ص�صة 

اأي  هناك  تكن  لم  اإذا  تكلفتها،  عن  تقل  باأ�صعار  المبا�صر  ال�صتثمار 

اإ�صارة اأخرى ب�صاأن الدافع اإلى ذلك، يمكن افترا�س اأنه بغر�س زيادة 

ح�ص�س ملكية الم�صتثمر المبا�صر في موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر.

3- عمليات الدمج وال�ستحواذ

على  اأكثر  اأو  �صركتان  تتفق  عندما  الدمج  عمليات  تن�صاأ   18-8

على  ال�صتحواذ  عمليات  تنطوي  بينما  واحدة،  �صركة  في  الندماج 

�صراء �صركة اأو مجموعة �صركات من جانب �صركة اأخرى اأو مجموعة 

ول  الأ�صهم(.  كل  ي�صتري  ل  قد  الم�صتري  اأن  )رغم  اأخرى  �صركات 

�صمن  اأ�صا�صية  كعنا�صر  وال�صتحواذ  الدمج  عمليات  بيانات  تقيد 

ال�صتثمار المبا�صر. ورغم ذلك، قد يكون هناك اهتمام بهذه البيانات 

ال�صتثمارات  تختلف عن  قد  وال�صتحواذ  الدمج  لأن طبيعة عمليات 

المبا�صرة الأخرى. فعلى �صبيل المثال، قد ل تمثل هذه العمليات اأي 

تمويل جديد لل�صركات المعنية بل تمثل تغيرا في الم�صتثمرين. راجع 

التعاون  منظمة  عن  ال�سادر  المرجعي  التعريف  من  التا�سع  المرفق 

عمليات  تعريف  يتناول  والذي  القت�سادي  الميدان  في  والتنمية 

الدمج وال�صتحواذ وجمع البيانات المتعلقة بهذه العمليات.

4- تغيير �سفة ال�سركات وعمليات اإعادة الهيكلة الأخرى

مجموعة  هيكلة  اإعادة  اإلى  ال�سركات  �سفة  تغيير  ي�سير   19-8

اأحد  في  الأ�سلية  الأم  ال�سركة  ت�سبح  بحيث  للحدود  عابرة  موؤ�س�سات 

اآخر.  اقت�ساد  في  الجديدة  الأم  لل�سركة  تابعة  �سركة  القت�سادات 

واإ�سافة اإلى ذلك، قد تنتقل ملكية مجموعة الموؤ�س�سات اإلى ال�سركة الأم 

اأو »نقل  ال�صركة«  اأي�صا »نقل مقر  الترتيبات  الجديدة. وقد ت�صمى هذه 

العملية  هذه  ت�صتغرق  وقد  ال�صركة«.  هيكلة  »اإعادة  اأو  الرئي�صي«  المقر 

اأكثر من فترة. ورغم اأن تغيير �صفة ال�صركات له نف�س الأثر القت�صادي 

لتغيير اإقامة ال�صركة الأم )ح�صبما ورد في الفقرتين 4-167 و21-9(، 

بين  الأ�صول  في  معامالت  طريق  عن  يتحقق  كونه  في  يختلف  فاإنه 

الكيانات المختلفة، ولي�س من خالل تغيير كيان واحد لإقامته. لذلك، 

الح�صاب  في  مالية  معامالت  ت�صجيل  ال�صركات  �صفة  تغيير  عن  ين�صاأ 

على  تنطوي  قد  الأخرى  الهيكلة  اإعادة  اأنواع  بع�س  اأن  غير  المالي. 

تغيرات اأخرى في الحجم، كظهور اأو اختفاء كيانات مثال. 

الف�صل 8 ♦ الح�صاب المالي
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تغيير  نتيجة  يتغير  المبا�صر  الم�صتثمر  اقت�صاد  اأن  ورغم   20-8

�صفة ال�صركات، يظل الهيكل الت�صغيلي والم�صاهمون النهائيون دون 

تغيير فعلي، لكن ال�صركة الأم الجديدة تتمتع بميزة الخ�صوع لالأنظمة 

ال�صريبية والعمل في البيئة التنظيمية لالقت�صاد الذي تاأ�ص�صت فيه. 

ونظرا لأن عمليات تغيير �صفة ال�صركات قد ين�صاأ عنها ت�صجيل قيم 

اأي تغير في  اأو دون  المالي لكن مع تغير ب�صيط  الح�صاب  كبيرة في 

الموارد، قد يكون لف�صلها عن ال�صتثمارات المبا�صرة الأخرى اأهمية 

تحليلية؛ حيث يمكن تقديم بيانات تكميلية اإن لم يكن ذلك محظورا 

لعتبارات ال�صرية.

الأ�صلية  الأم  ال�صركة  اأ�صول  ُتعاَمل  الحالت،  هذه  وفي   21-8

�صحب  طريق  عن  الأم  ال�صركة  في  للم�صاهمين  اأعيدت  اأنها  باعتبار 

القيمة.  بنف�س  الجديدة  الأم  ال�صركة  في  ا�صتثمارها  اأعيد  ثم  الأ�صهم 

طريق  عن  العمومية  الميزانيات  في  ترتيب  اإعادة  ذلك  ويعني 

القيمة  بنف�س  المالي  الح�صاب  في  الملكية  ح�ص�س  في  معامالت 

دون تغيير في �صافي الإقرا�س اأو القترا�س. )قد ت�صمل هذه القيود 

اأ�صكال  بع�س  خالل  ومن  المبا�صر.(  وال�صتثمار  الحافظة  ا�صتثمار 

اإعادة الهيكلة، يمكن اأن ت�صبح موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر التابعة 

الأم  لل�صركة  تابعة  مبا�صر  ا�صتثمار  موؤ�ص�صات  القديمة  الأم  لل�صركة 

الجديدة.

موؤ�ص�صة  من  الأ�صول  تنتقل  قد  حينه،  في  ورد  وح�صبما   22-8

اإلى موؤ�ص�صة اأخرى نتيجة اإعادة الهيكلة داخل مجموعة الموؤ�ص�صات. 

المالكون  يبيع  الأخرى،  الأ�صهم  لمبادلت  بالن�صبة  الحال  هو  وكما 

اأوراقا مالية في الموؤ�ص�صة الأولى وي�صترون اأوراقا مالية في الثانية. 

التحويالت  المالي، ولي�س �صمن  الح�صاب  المعامالت في  )تقيد هذه 

الراأ�صمالية اأو التغيرات اأخرى.( 

5-  توزيعات الأرباح المتراكمة

الت�صفية  وتوزيعات  المتراكمة  الأرباح  توزيعات  ف 
َّ
ُتعر   23-8

في الفقرتين 11-28 و11-30. وتعاَمل ك�صحب اأ�صهم، ولي�س كدخل 

توزيعات  من  المبالغ  هذه  ت�صتبعد  لذلك،  للمالكين.  الدفع  م�صتحق 

الأرباح وتقيد ك�صحب اأ�صهم في الح�صاب المالي، تماما مثل اأي �صحب 

بخالف  الأخرى  الملكية  ح�ص�س  عن  اأي�صا  تن�صاأ  وقد  لالأ�صهم.  اآخر 

ح�ص�س ملكية ال�صتثمار المبا�صر.

6-  القترا�س لأغرا�س المالية العامة

للحكومة  المملوك  الكيان  على  قواعد خا�صة  ُتطبق    24-8 

العامة اأو الخا�صع ل�صيطرتها عندما يكون هذا الكيان مقيما في 

اإقليم اآخر وم�صتخدم لأغرا�س المالية العامة. وتعد هذه الكيانات 

في  ولي�س  فيه،  جلت 
ُ

�ص اأو  تاأ�ص�صت  الذي  القت�صاد  في  مقيمة 

اقت�صاد مالكيها )ح�صبما ورد في الفقرتين 4-134 و135-4(. 

فعلى �صبيل المثال، قد ت�صتخدم حكومة ما كيانا ذا غر�س خا�س 

اأو كيانا اآخر بغر�س اإ�صدار اأوراق مالية لتمويل نفقاتها. وت�صير 

عمل  عليه  يقوم  الذي  المميز  الدافع  اإلى  العامة  المالية  اأغرا�س 

قطاع الحكومة العامة، ح�صبما ورد في الفقرتين 4-91 و92-4. 

التجارية  الأغرا�س  عن  العامة  المالية  اأغرا�س  تمييز  يمكن  اإذ 

الخا�س  الموطن  اإقليم  اأهداف  لخدمة  دائما  موجهة  اإنها   حيث 

بالحكومة.

وعند قيام كيان ما مقيم في اأحد القت�صادات بالقترا�س   25-8

المالية  لأغرا�س  القر�س  وكان  اآخر،  اقت�صاد  حكومة  عن  نيابة 

العامة، يتم اإجراء القيود التالية:

من�صئة  كمعاملة  القترا�س  عملية  تقيد  القترا�س:  عند  )اأ( 

للكيان  الحكومة  على  م�صتحق  دين  �صكل  في  لخ�صم 

المعاملة  لهذه  المحت�صبة  القيمة  ت�صاوي  بحيث  المقتر�س، 

المقابل هو زيادة في ح�ص�س ملكية  )القيد  القر�س.  قيمة 

الحكومة في الكيان المقتر�س.( 

عند انتقال الأموال )اأو الموارد الم�صتراة بالأموال( للحكومة  )ب( 

يقابلها  كمعاملة  الأموال  تدفق  يقيد  الحالة(،  )ح�صب 

تخفي�س في ح�ص�س ملكية الحكومة في الكيان المقتر�س 

بنف�س قيمة التدفق.

بتقديم  قيامه  اأو  لنفقات  المقتر�س  الكيان  تحمل  عند  )ج( 

اأو  الموارد  تنتقل  ل  )اأي  ثالث  لطرف  اأموال  اأو  موارد 

هذه  قيمة  تحت�صب  الحالة:  ح�صب  للحكومة(،  الأموال 

بين  راأ�صمالي  اأو  جار  كتحويل  الموارد  اأو  النفقات 

تخفي�س  المقابل  القيد  يكون  بحيث  والكيان،  الحكومة 

للكيان  )بالن�صبة  الحكومة.  ملكية  ح�ص�س  قيمة  في 

المملوك بالكامل للحكومة، تكون هذه القيمة المحت�صبة 

كانت  التي  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  لقيمة  م�صاوية 

لموؤ�ص�صات  العامة  المعاملة  تطبيق  اأمكن  اإذا  �صتحت�صب 

ال�صتثمار المبا�صر.(

الحكومة  من  لكل  بالن�صبة  متماثلة  ب�صورة  القيود  هذه  وُتجرى 

المراكز  اأو  المعامالت  القيود على  المقتر�س. ول توؤثر هذه  والكيان 

بين الكيان المقتر�س ودائنيه اأو اأطراف ثالثة اأخرى، اإذ ُت�صجل هذه 

المعامالت والمراكز وقت اإن�صائها دون الحاجة اإلى اإجراء اأي عمليات 

احت�صاب.

بالن�صبة  خا�س  منهج  اتباع  في  ال�صبب  ويكمن   26-8

ما  خالف  على  المقيم،  غير  الكيان  لأن  الحكومية  للكيانات 

يجري في القطاع الخا�س، يوؤدي مهامه بناء على طلب الحكومة 

التجارية.  لالأغرا�س  ولي�س  العامة،  ال�صيا�صات  لأغرا�س  العامة 

الإنفاق  عن  م�صللة  �صورة  تن�صاأ  قد  المنهج،  هذا  اتباع  وبدون 

والدين الحكومي.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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جيم- ا�ستثمار الحافظة 

اإلى   54-6 من  الفقرات  في  الحافظة  ا�صتثمار  ف 
َّ
ُيعر  27-8

.57-6

1-  اإعادة ا�ستثمار الأرباح في �سناديق ال�ستثمار

تحت�صب  الأخرى،  الحافظة  ا�صتثمارات  خالف  على   28-8

الأرباح غير الموزعة ل�صتثمارات الحافظة في �صناديق ال�صتثمار 

ا�صتثمارها  اإعادة  باعتبار  ثم  للمالكين  الدفع  م�صتحقة  باعتبارها 

ا�صتثمار  باإعادة  الخا�س  المالي  الح�صاب  وقيد  ال�صندوق.  في 

المعاد  ال�صتثمار  �صناديق  لأرباح  المقابل  القيد  هو  الأرباح 

الفقرات  الأولي )وهو ما تتناوله  الدخل  ا�صتثمارها في بند ح�صاب 

الأرباح وح�صابها  اإلى 11-39(. وتكون معاملة هذه  من 37-11 

بنف�س الطريقة المتبعة بالن�صبة لأرباح موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر 

�صالبة،  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  تكون  وقد  ا�صتثمارها.  المعاد 

الأرباح  توزيعات  بدفع  ما  �صندوق  قيام  عند  المثال،  �صبيل  على 

من مكا�صب الحيازة المتحققة، اأو عند دفع الأرباح المتجمعة خالل 

فترات �صابقة كتوزيعات اأرباح.

2-  ال�سندات القابلة للتحويل

للتحويل.  القابلة  ال�صندات  تبويب   45-5 الفقرة  تتناول   29-8

)اأ( هما:  قيدان،  ل  ُي�صجَّ اأ�صهم،  اإلى  ال�صند  تحويل  خيار  تنفيذ  وعند 

ا�صترداد ال�صند )ب( واإ�صدار اأو اقتناء الأ�صهم.

3-  ف�سخ الدين

يتيح ف�صخ الدين للمدين )الذي تكون ديونه ب�صورة عامة   30-8

في �صكل �صندات دين وقرو�س( ا�صتبعاد خ�صوم معينة من الميزانية 

�س ب�صكل غير قابل لالإلغاء اأ�صول م�صاوية في  العمومية باأن يخ�صِّ

قيمتها للخ�صوم.

ويمكن تنفيذ الف�صخ )اأ( بو�صع الأ�صول والخ�صوم المقترنة   31-8

في ح�صاب ا�صتئماني داخل الوحدة الموؤ�ص�صية المعنية، اأو )ب( بتحويل 

الأولى،  الحالة  وفي  اأخرى.  موؤ�ص�صية  وحدة  اإلى  والخ�صوم  الأ�صول 

الأ�صول  ا�صتبعاد  ينبغي  ول  بالف�صخ،  تتعلق  معامالت  اأي  د  ُتقيَّ ل 

والخ�صوم من الميزانية العمومية للوحدة. وفي الحالة الثانية، ُتقيَّد 

الوحدة  اإلى  والخ�صوم  الأ�صول  بموجبها  تحولت  التي  المعامالت 

ـ  المعنية  لالقت�صادات  المالي  الح�صاب  في  الثانية  الإح�صائية 

�صريطة اأن تكون الوحدتان مقيمتان في اقت�صادين مختلفين ـ وتظهر 

والخ�صوم.  بالأ�صول  تحتفظ  التي  للوحدة  العمومية  الميزانية  في 

لذلك، يوؤدي ف�صخ الدين اأحيانا اإلى تغيير في الوحدة الموؤ�ص�صية التي 

ت�صجل هذه الخ�صوم.  

4-  اإعادة �سراء الأ�سهم والديون

اإذا ا�صترت �صركة ما اأ�صهمها، تبوب المعاملة باعتبارها    32-8

تخفي�صا في خ�صوم ح�ص�س الملكية، ولي�س اقتناء لأ�صل. ونظرا لأن 

ال�صركة ل يمكنها الح�صول على مطالبة على نف�صها، يعتبر الخ�صم 

منق�صيا، حتى اإذا لم ُتلغ الأ�صهم. وبالمثل، يعاَمل �صراء �صند الدين من 

جانب جهة اإ�صداره باعتباره ا�صتردادا للدين.

5-  اأ�سهم المنحة

تقدم  اأ�صهمها وقد  باإعادة هيكلة  اأحيانا  ال�صركات  8-33  تقوم 

للم�صاهمين عددا من الأ�صهم الجديدة مقابل كل �صهم �صبق حيازته. 

وقد ت�صمى هذه العملية تجزئة الأ�صهم اأو اإ�صدار اأ�صهم المنحة. وعلى 

ل  اإ�صافية،  اأموال  مقابل  جديدة  اأ�صهم  اإ�صدار  عند  يحدث  ما  عك�س 

تقدَّم في هذه الحالت اأي موارد جديدة ول ت�صجل اأي معامالت.

دال-  الم�ستقات المالية )عدا الحتياطيات( 

وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين

1-  الم�ستقات المالية

وخيارات  الحتياطيات(  )عدا  المالية  الم�صتقات  ف 
َّ
ُتَعر   34-8

 .60-6 اإلى   58-6 من  الفقرات  في  للموظفين  الممنوحة  الكتتاب 

اإبرام  الثانوية عند  ال�صوق  المالية في  الم�صتقة  التعامل في  وقد يتم 

خدمة  مدفوعات  المعامالت  هذه  وت�صاحب  ـ  بها  الخا�س  العقد 

منتظمة )كمدفوعات هوام�س ال�صمان مثال( ـ وعند الت�صوية. ويف�صل 

على  كل  المالي  الح�صاب  في  الم�صتقات  من  والخ�صوم  الأ�صول  قيد 

حدة، متى اأمكن، واإن كان يمكن ت�صويتها على اأ�صا�س �صاف عندما 

خدمة  ر�صوم  اأي  خ�صم  وينبغي  اإجمالي.  اأ�صا�س  على  القيد  يتعذر 

الخدمة  ر�صوم  اأن  اإل  المالية.  الم�صتقة  اأو �صمنية من قيمة  �صريحة 

قيمة  تبويب  يتم  الحالة  هذه  وفي  عادة،  تمييزها  يتعذر  ال�صمنية 

الم�صتقة المالية بالكامل باعتبارها قيمة الأ�صل المالي.

8-35  عند اإبرام العقد: 

ت�صجيل  الآجل  النوع  من  عقد  اإن�صاء  يتطلب  ل  عام،  بوجه  )اأ( 

معاملة في م�صتقة مالية لأن المعتاد اأن يتم تبادل مخاطر 

الطرفين  تعر�س  احتمال  اأن  اأي  القيمة.  قي  مت�صاوية 

بالن�صبة  المعاملة  قيمة  وتكون  �صفرا  يكون  للمخاطر 

لكليهما �صفرا. غير اأن بع�س الحالت  قد تكون فيها قيمة 

ذلك،  اإلى  )بالإ�صافة  �صفرية.  غير  الإ�صدار  عند  المعاملة 

قد يكون هناك ر�صم خدمة مقابل الإ�صدار، ح�صبما يرد في 

الفقرة 121-10.( 

اقتناء  للبائع تمثل �صعر  الخيار عالوة  فيدفع م�صتري عقد  )ب( 

هذه  وفي  العقد.  اإبرام  بعد  اأحيانا  عالوة  وُتدفع  الأداة. 

الف�صل 8 ♦ الح�صاب المالي
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النحو  على  العقد  اإبرام  عند  العالوة  قيمة  ل  ت�صجَّ الحالة، 

ذاته كما لو كانت قد ُدفعت عندئذ، لكنها تقيد باعتبارها 

م�صتحقة  التح�صيل/  م�صتحقة  ح�صابات  طريق  عن  ممولة 

الدفع بين محرر عقد الخيار وم�صتريه. 

ل التغيرات الالحقة في اأ�صعار الم�صتقات باعتبارها  وُت�صجَّ  36-8

مكا�صب اأو خ�صائر حيازة، ولي�صت معامالت )ت�صجل باعتبارها فروق 

اإعادة تقييم، راجع الفقرتين 9-30 و31-9(.

 — الثانوية  ال�سوق  في  الخيار  عقود  مبيعات  وُتقيَّم   37-8

في  ل  وُت�صجَّ ال�صوق  باأ�صعار   — الر�صمية  غير  اأو  الر�صمية  �صواء 

الح�صاب المالي كمعامالت في الم�صتقات المالية.

وعندما ي�صتلزم عقد ما خدمة م�ستمرة )كمبادلة اأ�صعار   38-8

التي كان يتحملها  الخدمة  بالتزامات  الفائدة، حيث يفي كل طرف 

يحدث  نقدية،  دفعة  على  الح�صول  ويتم  الأ�صل(  في  الآخر  الطرف 

انخفا�س )زيادة( على جانب الأ�صول )الخ�صوم( في م�صتقة مالية اإذا 

كان العقد في مركز اأ�صول )خ�صوم( وقت اأداء الدفعة. واإذا لم يتمكن 

ال�صائدة  الممار�صات  ب�صبب  المنهج  هذا  تنفيذ  من  البيانات  معدو 

في ال�صوق، ينبغي ت�صجيل جميع المتح�صالت النقدية كانخفا�صات 

في  كانخفا�صات  النقدية  المدفوعات  وجميع  المالية،  الأ�صول  في 

الخ�صوم.

وتعد هوام�س ال�صمان مدفوعات نقدية اأو ودائع بغر�س   39-8

ال�صمان تغطي اللتزامات الفعلية اأو المحتملة التي تن�صاأ من خالل 

الخيارات  عقود  اأو  الم�صتقبلية  العقود  �صيما  ل  ـ  المالية  الم�صتقات 

تبوب   ،94-5 الفقرة  في  يرد  )ح�صبما  البور�صة.  في  المتداولة 

الح�صابات  اأو  الودائع  �صمن  للرد  القابلة  النقدية  ال�صمان  هوام�س 

الأخرى م�صتحقة القب�س/الدفع، وتبوب هوام�س ال�صمان غير القابلة 

للرد �صمن الم�صتقات المالية.(

وعند الت�سوية، اإما اأن يتم الدفع نقدا، اأو يتم ت�صليم بند   40-8

اأ�صا�صي:

ل هذه المعاملة بقيمة  عند ت�صوية الم�صتقة المالية نقدا، ت�صجَّ )اأ( 

الت�صوية النقدية. وفي معظم الحالت، ي�صّجل انخفا�س على 

مدفوعات  قب�س  عند  المالية  الم�صتقة  في  الأ�صول  جانب 

جانب  على  انخفا�س  ل  ي�صجَّ بينما  النقدية،  الت�صوية 

الت�صوية  مدفوعات  اأداء  عند  المالية  الم�صتقة  في  الخ�صوم 

النقدية. 

ل معاملتان: عند ت�صليم بند اأ�صا�صي، ت�صجَّ )ب( 

• ب�صعر 	 الأ�صا�صي  بالبند  المتعلقة  المعاملة  تقيَّم 

ال�صوق ال�صائد في تاريخ المعاملة. وي�صجل قيد البند 

الأ�صا�صي تحت العنوان المعني )ال�صلع، الأداة المالية، 

اإلى اآخره(.

• باعتبارها 	 المالية  بالم�صتقة  المتعلقة  المعاملة  م  تقيَّ

ال�صائد  ال�صوق  �صعر  بين  الكمية،  في  م�صروبا  الفرق، 

الم�صتقة  عقد  المحدد في  التنفيذ  و�صعر  الأ�صا�صي  للبند 

المالية.

وعند ت�صوية اأكثر من عقد واحد ـ نقدا وفي نف�س الوقت ومع  )ج( 

نف�س الطرف المقابل ـ تكون بع�س العقود الجاري ت�صويتها 

وفي  خ�صوم.  مراكز  في  الآخر  والبع�س  اأ�صول  مراكز  في 

بالأ�صول  المتعلقة  المعامالت  ت�صجيل  ينبغي  الحالة،  هذه 

كلما  بالخ�صوم  المتعلقة  المعامالت  عن  منف�صلة  ب�صورة 

مقبولة  تكون  �صاف  اأ�صا�س  على  الت�صوية  لكن  ذلك،  اأمكن 

عندما يتعذر القيد على اأ�صا�س اإجمالي.

2-  خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين

الممنوحة للموظفين في تاريخ  تن�صاأ خيارات الكتتاب   41-8

معين )تاريخ »منح الخيار«(، وتن�س على اأن الموظف يمكنه �صراء 

اإما  »التنفيذ«(  )�صعر  معلن  ب�صعر  العمل  رب  اأ�صهم  من  معين  عدد 

خالل  اأو  الخيار«(  ممار�صة  »ا�صتحقاق  )تاريخ  محدد  تاريخ  في 

فترة زمنية )فترة »التنفيذ«( تلي تاريخ ا�صتحقاق ممار�صة الخيار 

الممنوحة  الكتتاب  خيارات  في  المعامالت  وت�صجل  مبا�صرة. 

للموظفين في الح�صاب المالي باعتبارها القيد المقابل لتعوي�صات 

المبا�صر  ال�صتثمار  اأو   )20-11 الفقرة  في  يرد  )ح�صبما  العاملين 

)الفقرة 11-21(. وعند تنفيذ الخيار، ت�صجل المعامالت في خيارات 

تعك�س  بقيمة  المالي  الح�صاب  في  للموظفين  الممنوحة  الكتتاب 

الم�صتري  يدفعه  الذي  وال�صعر  لالأ�صهم  ال�صوقي  ال�صعر  بين  الفرق 

مقابل الأ�صهم )راجع اأي�صا الفقرة 8-40 )اأ( و)ب((. وتتناول الفقرة 

9-12 اإلغاء خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين، بينما تتناول 

الكتتاب  خيارات  تثير  ل  و  التقييم.  اإعادة  فروق   30-9 الفقرة 

المتعلقة  تلك  عن  مختلفة  ق�صايا  عادة  للموظفين  الممنوحة 

اأحد  ُيمنح  عندما  خا�صة  حالة  تن�صاأ  ولكن  المالية،  بالم�صتقات 

فنظرا  الأم.  ال�صركة  اأ�صهم  �صراء  خيار  حق  تابعة  �صركة  موظفي 

لأن ال�صركة الأم لي�صت رب العمل، تقيد ال�صركة التابعة باعتبارها 

مح�صلة لعقد الخيار من ال�صركة الأم. )اإذا لم تدفع ال�صركة التابعة 

�صيئا اأو دفعت قيمة غير واقعية لل�صركة الأم، يمكن احت�صاب القيمة، 

كا�صتثمار مبا�صر مثال، ح�صبما يرد في الفقرة 11-101 المتعلقة 

بالت�صعير التحويلي.(  

هاء-  ال�ستثمارات الأخرى

1-  ال�سمانات لمرة واحدة وغيرها من حالت تحمل 

الدين

يعني تحمل الدين اأن طرفا يتحمل خ�سم طرف اآخر. وقد   42-8

يتم تحمل الدين بموجب �صمان م�صبق، اأو بدون �صمان كما في حالة 

م�صتثمر  اأو في حالة تحمل  ما  م�صروع  م�صاعدة  في  الحكومة  رغبة 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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لأ�صباب  به  الخا�صة  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صات  خ�صوم  مبا�صر 

خا�صة بال�صمعة. وتعرف ال�صمانات التي تمنح مرة واحدة في الفقرة 

الأ�صول  �صمن  واحدة  مرة  تمنح  التي  ال�صمانات  تقيد  ول   .68-5

والخ�صوم المالية اإل من تاريخ تفعيلها.

فوفقا  واحدة.  دفعة  �صداده  الدين  تحمل  ي�صتلزم  ل  وقد   43-8

الت�صجيل، ينبغي ت�صجيل تحمل  ال�صتحقاق فيما يتعلق بوقت  لمبداأ 

الدين في تاريخ تفعيل ال�صمان، ولي�س عند اأداء ال�صامن للمدفوعات 

والفائدة  الجديد  المدين  جانب  من  ال�صداد  مدفوعات  اأما  الفعلية. 

عند حدوث  ت�صجيلها  فينبغي  تحمله  تم  الذي  الدين  على  الم�صتحقة 

هذه التدفقات.

الدولية  الح�صابات  في  الدين  تحمل  ت�صجيل  ويختلف   44-8

اأخرى  لأ�صباب  اأو  واحدة  مرة  تمنح  التي  ال�صمانات  تفعيل  نتيجة 

باختالف الظروف، وذلك ح�صبما يرد في الفقرة 45-8.

اإن�صاء  للدين  المتحمل  الطرف  ي�صجل  الأحوال،  كل  وفي   45-8

وبالإ�صافة  المالي(.  الح�صاب  في  )قيد  للدائن  م�صتحق  جديد  خ�صم 

اإلى ذلك:

على  مطالبة  على  للدين  المتحمل  الطرف  يح�صل  لم  اإذا  )اأ( 

)لت�صفيته  وجود  له  يعد  لم  الأخير  لأن  )الأ�صلي(  المدين 

للدين  المتحمل  الطرف  من  راأ�صمالي  تحويل  يقيد  مثال(، 

الدين  �صطب  ويتم  الخ�صم.  لإن�صاء  مقابل  كقيد  الدائن  اإلى 

كل  ح�صابات  في  للدائن  المدين  على  الم�صتحق  الأ�صلي 

في  الأخرى  التغيرات  )ح�صاب  والدائن  الأ�صلي  المدين  من 

الأ�صول والخ�صوم المالية(.

على  مطالبة  على  للدين  المتحمل  الطرف  يح�صل  لم  اإذا  )ب( 

في  للدين  المتحمل  الطرف  لرغبة  )الأ�صلي(  المدين 

تتحمل  عندما  اأحيانا  الحال  هو  )كما  للمدين  ميزة  اإعطاء 

بعالقة  مرتبطا  ال�صامن  يكن  لم  فما  الديون(،  الحكومات 

يقيد  )ج((،  )راجع  الأ�صلي  المدين  مع  مبا�صر  ا�صتثمار 

تحويل راأ�صمالي من الطرف المتحمل للدين للمدين الأ�صلي. 

الأ�صلي  المدين  على  للدائن  الم�صتحقة  المطالبة  وتنق�صي 

)قيود في الح�صاب المالي(.

على  للدين  المتحمل  الطرف  يح�صل  الأخرى،  الحالت  في  )ج( 

في  )قيد  الدين  تحمل  نتيجة  الأ�صلي  المدين  على  مطالبة 

المدين  على  المطالبة  هذه  تكون  وقد  المالي(.  الح�صاب 

 اأو زيادة في ح�ص�س ملكية ال�صامن 
1
الأ�صلي في �صكل دين

  اإذا كانت قيمة مطالبة الدين التي يح�صل عليها متحمل الدين اأقل من قيمة 
1

راأ�صمالي  تحويل  يقيد  )ب(،  في  ورد  كما  دين،  �صكل  في  يتحمله  الذي  الخ�صم 

الفقرة  اأي�صا  )راجع  ا�صتثمار مبا�صر  الطرفان تربطهما عالقة  لم يكن  بالفرق، ما 

52 في الملحق 2(. 

في المدين الأ�صلي )علي �صبيل المثال، يوؤدي تحمل الدين 

الميزانية  و�صع  تح�صين  اإلى  تابعة  �صركة  على  الم�صتحق 

ملكية  ح�ص�س  زيادة  وبالتالي  التابعة،  لل�صركة  العمومية 

الحالة،  هذه  وفي  التابعة(.  ال�صركة  في  المبا�صر  الم�صتثمر 

الأ�صلي  المدين  على  للدائن  الم�صتحقة  المطالبة  تنق�صي 

)قيد في الح�صاب المالي(. 

)ترد القيود في الإطار 1-8.(

2-  احتياطيات التاأمين الفنية، وم�ستحقات �سناديق 

معا�سات التقاعد، ومخ�س�سات تغطية المطالبات 

الم�سمولة ب�سمانات موحدة

معا�صات  و�صناديق  التاأمين  معامالت  تق�صيم  8-46 يجب 

والدخل  الخدمات  عنا�صر  اإلى  الموحدة  وال�صمانات  التقاعد 

الملحق  ويت�صمن  تت�صمنها.  التي  المالي  والح�صاب  والتحويالت 

ونظم  للتاأمين،  الإح�صائية  المعاملة  على  عامة  نظرة  )ج(   6

احتياطيات  تبوب  وقد  الموحدة.  وال�صمانات  التقاعد،  معا�صات 

التاأمين الفنية اأحيانا �صمن ال�صتثمارات المبا�صرة، ح�صبما ورد 

الح�صاب  قيود  تكوين  التالية  الفقرات  وتبين   .27-6 الفقرة  في 

المالي.

8-47 وبالن�صبة للتاأمين على غير الحياة، تتاألف احتياطيات 

التاأمين الفنية من الت�صديد الم�صبق لأق�صاط التاأمين والمطالبات 

اأق�صاط  لأن  التاأمين  لأق�صاط  م�صبق  ت�صديد  وهناك  القائمة. 

التاأمين بوجه عام ُتدفع مقدما. اأما الحتياطيات الفنية لتغطية 

المطالبات القائمة فهي احتياطيات تحتفظ بها �صركات التاأمين 

لتغطية المبالغ التي تتوقع اأن تدفعها للمطالبات التي تم الإبالغ 

بها ولم ت�صو بعد ولتغطية تقديرات المطالبات التي ن�صاأت لكن لم 

باأحداث  تتعلق  التي  الت�صوية  احتياطيات  وت�صمل  ـ  بعد  بها  ُيبَّلغ 

وقعت. 

ونظم  الحياة،  على  التاأمين  حالة  في  8-48 وبالمثل، 

معا�صات التقاعد، و�صناديق التاأمين الدخاري، ونظم ال�صمانات 

الموحدة، فاإن التغيرات في الحتياطيات الفنية نتيجة المعامالت 

ت�صجل في الح�صاب المالي وتتاألف من مبالغ اللتزامات المقدرة 

الفترة.  خالل  ا�صتحقت  التي  التاأمين  وثائق  وحملة  للم�صتفيدين 

ممولة  نظم  بموجب  الم�صتحقات  التقاعدية  الم�صتحقات  وت�صمل 

المحتملة بموجب نظم  الم�صتحقات  ت�صمل  لكنها ل  وغير ممولة، 

في  الزيادة  وتقابل   .)67-5 الفقرة  )راجع  الجتماعي  ال�صمان 

الذي  القيد  المالي  الح�صاب  التي تقيد في  التقاعدية  الم�صتحقات 

التغير  مقابل  التعديل  لإجراء  الدخل  ا�صتخدام  في ح�صاب  ي�صجل 

في الم�صتحقات التقاعدية بالإ�صافة اإلى اأي تغير في الم�صتحقات 

التقاعدية نتيجة تحويالت راأ�صمالية.

الفنية،  التاأمين  احتياطيات  مجاميع  قيد  يمكن  8-49 ول 

تغطية  ومخ�ص�صات  التقاعد،  معا�صات  �صناديق  وم�صتحقات 

المطالبات الم�صمولة ب�صمانات موحدة وما يرتبط بها من دخل 

وال�صناديق،  التاأمين،  �صركات  ح�صابات  في  اإل  عادة  ا�صتثماري 

الف�صل 8 ♦ الح�صاب المالي
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وجهات تقديم ال�صمانات، ولي�س في ح�صابات عمالئها. فترتبط 

ويجب  المقيمة  الخدمة  تقديم  بجهات  الخ�صوم  هذه  مجاميع 

توزيعها فيما بين حملة الوثائق المقيمين وغير المقيمين. وفي 

اإلى  القيم  هذه  عزو  كيفية  عن  محددة  بيانات  توفر  عدم  حالة 

م�صتحقة  الأق�صاط  مثل  موؤ�صر  ا�صتخدام  يمكن  الوثائق،  حملة 

والم�صتحقات،  الحتياطيات،  تعد  لالأ�صول،  وبالن�صبة  الدفع. 

يمكن  ول  مقيمين  غير  على  م�صتحقة  خ�صوما  والمخ�ص�صات 

اأو  بيانات  تلزم  قد  وبالتالي  المقيمين،  جانب  من  مالحظتها 

موؤ�صرات مقابلة مثل ن�صب الأق�صاط اإلى الحتياطيات الفنية. اأما 

التغيرات في الحتياطيات الفنية الناتجة عن مكا�صب اأو خ�صائر 

اإعادة  ح�صاب  في  تقيد  وبالتالي  معامالت  لي�صت  فهي  الحيازة 

التقييم ولي�س في الح�صاب المالي.

3-  حقوق ال�سحب الخا�سة

ل تخ�صي�س حقوق ال�صحب الخا�صة لأع�صاء �صندوق  ي�صجَّ  50-8

ال لخ�صم من جانب الع�صو الذي يح�صل  النقد الدولي باعتباره تحمُّ

عليها تحت بند حقوق ال�صحب الخا�صة في فئة ال�صتثمارات الأخرى، 

فئة  في  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  بند  تحت  مقابل  قيد  ت�صجيل  مع 

الأ�صول الحتياطية. 

ال�صحب  حقوق  وبيع  �صراء  من  الأخرى  العمليات  وُتقيَّد   51-8

الخا�صة كمعامالت في الأ�صول الحتياطية. 

4-  اتفاقات اإعادة �سراء الأوراق المالية والمعامالت 

المقابلة الأخرى 

ف هذه التفاقات في الفقرات من 7-58 اإلى 61-7. 
َّ
ُتعر  52-8

ونظرا لأن مخاطر الملكية ومزاياها يظل جزء كبير منها من ن�صيب 

اإذا  اأنه  المالية. غير  الأوراق  اأي معاملة في  الأ�صلي، ل تقيد  المالك 

المالية،  اإعادة الأوراق  ال�صداد عند  اأحد الطرفين نقدية متوجبة  قدم 

تبوب النقدية المقدمة �صمن القرو�س )اإل اإذا كانت خ�صما م�صتحقا 

على �صركة تلقي الودائع وجزءا من النقود بمعناها الوا�صع، ففي هذه 

الحالة تبوب �صمن الودائع الأخرى(.

5-  العملة

َدرة  الُم�صْ والمعدنية  الورقية  النقود  في  المعامالت  د  ُتقيَّ  53-8

غير  مع  المقيمين  معامالت  فتقيد  والودائع.  العملة  بند  تحت 

َدرة محليا كمعامالت  المقيمين با�صتخدام نقود ورقية ومعدنية ُم�صْ

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

اإذا لم يح�سل الطرف المتحمل للدين على مطالبة على المدين )الأ�سلي( لأن الأخير لم يعد له وجود )الفقرة 

8-54 )اأ((:

تغير اآخر في حجم الخ�صم الم�صتحق للدائن في �صكل دين المدين الأ�صلي:  

زيادة في الخ�صم الم�صتحق للدائن في �صكل اأداة دين )قيد دائن( متحمل الدين:   

تحويل راأ�صمالي للدائن )قيد مدين(   

تحويل راأ�صمالي من متحمل الدين )قيد دائن(  الدائن:  

زيادة في المطالبة الم�صتحقة على متحمل الدين في �صكل اأداة دين )قيد مدين(   

تغير اآخر في حجم مطالبة الدين الم�صتحقة على المدين الأ�صلي    

المتحمل للدين في  الطرف  )الأ�سلي( لرغبة  المدين  المتحمل للدين على مطالبة على  الطرف  اإذا لم يح�سل 

اإعطاء ميزة للمدين )الفقرة 8-54 )ب((:

تحويل راأ�صمالي من متحمل الدين )قيد دائن( المدين الأ�صلي:  

انخفا�س في الخ�صم الم�صتحق للدائن في �صكل اأداة دين )قيد مدين(    

زيادة في الخ�صم الم�صتحق للدائن في �صكل اأداة دين )قيد دائن( متحمل الدين:    

تحويل راأ�صمالي للمدين الأ�صلي )قيد مدين(    

انخفا�س في المطالبة الم�صتحقة على المدين الأ�صلي في �صكل اأداة دين )قيد دائن(  الدائن:  

زيادة في المطالبة الم�صتحقة على متحمل الدين في �صكل اأداة دين )قيد مدين(    

اإذا ح�سل الطرف المتحمل للدين على مطالبة على المدين الأ�سلي )الفقرة 8-54 )ج((:

زيادة في ح�ص�س ملكية متحمل الدين اأو في خ�صم الدين الم�صتحق له )قيد دائن( المدين الأ�صلي:  

انخفا�س في الخ�صم الم�صتحق للدائن في �صكل اأداة دين )قيد مدين(   

زيادة في الخ�صم الم�صتحق للدائن في �صكل اأداة دين )قيد دائن( وزيادة في ح�ص�س الملكية  متحمل الدين:  

في المدين الأ�صلي اأو في مطالبة الدين الم�صتحقة على المدين الأ�صلي )قيد مدين(  

انخفا�س في المطالبة الم�صتحقة للمدين الأ�صلي في �صكل اأداة دين )قيد دائن(   الدائن:  

زيادة في المطالبة الم�صتحقة على متحمل الدين في �صكل اأداة دين )قيد مدين(     

في الحالت الواردة في الفقرة 8-54 )ب( و)ج(، ت�صمل المعاملة ثالثة اأطراف، لذا تعامل بطريقة مختلفة عن 

نظام القيد المزدوج المعتاد.    

الإطار 8-1: القيود المتعلقة بتحمل الدين بمختلف اأنواعه

)تبين مختلف المواقف، والطرف القائم بالقيد، والقيد، والطرف المقابل(



141

في الخ�صوم، وتقيد معامالت المقيمين مع غير المقيمين با�صتخدام 

الأ�صول.  في  كمعامالت  خارجيا  َدرة  ُم�صْ ومعدنية  ورقية  نقود 

وح�صبما ورد في الفقرتين 3-7 و3-8، فاإن المعامالت في الخ�صوم 

المقيمين والمعامالت في الأ�صول الخارجية بين  المحلية بين غير 

المقيمين ل تقيد في ميزان المدفوعات.

6-  تغير ال�سروط التعاقدية

اإذا ما تم تغيير ال�صروط الأ�صلية لدين ما )عادة ما يكون   54-8

نتيجة  كذلك(  اأخرى  دين  بنود  يكون  قد  لكنه  دين،  �صند  اأو  قر�صا 

واإن�صاء  الأ�صلي  الخ�صم  ُيعاَمل ذلك ب�صداد  الأطراف،  اإعادة تفاو�س 

للعقد  الأ�صلية  ال�صروط  ت�صمنت  ما  اإذا  المقابل،  وفي  جديد.  خ�صم 

تغيير اأجل ال�صتحقاق اأو �صعر الفائدة اأو كليهما نتيجة حدث معين 

الت�صنيف الئتماني، فاإن ذلك  اأو انخفا�س  ال�صداد  التوقف عن  مثل 

العملية  الناحية  من  التمييز  هذا  )يوؤثر  التبويب.  تعديل  اإلى  يوؤدي 

ال�صروط  اختالف  فيها  يوؤدي  التي  الحالت  ال�صافية في  القيم  على 

الأ�صلية والجديدة اإلى اختالف اأ�صل الدين، اأو اختالف تبويب الأداة 

القيود  تلغي  ذلك  عدا  وفيما  ال�صتحقاق،  اأجل  تبويب  اختالف  اأو 

بع�صها بع�صا.(

واو-  الأ�سول الحتياطية

ل تقيد المعامالت المتعلقة بالذهب النقدي في الح�صاب   55-8

اأو  الحتياطي  لأغرا�س  نقديتين  �صلطتين  بين  حدثت  اإذا  اإل  المالي 

بين �صلطة نقدية ومنظمة مالية دولية )تتناول الفقرات من 74-5 

اإلى 5-78 الذهب النقدي؛ وتتناول الفقرات من 6-78 اإلى 83-6 

الذهب في اإطار الأ�صول الحتياطية.(

8-56 وتقيد كافة المعامالت في �صبائك الذهب بخالف تلك 

في  نقدي  غير  ذهبا  باعتبارها  النقدي  الذهب  �صمن  المدرجة 

 50-10 من  الفقرات  في  يرد  )ح�صبما  والخدمات  ال�صلع  ح�صاب 

من  ذهب  �صبائك  ب�صراء  نقدية  �صلطة  قيام  وعند   .)54-10 اإلى 

بخالف  موؤ�ص�صية  وحدة  اإلى  ذهب  �صبائك  بيع  اأو  موؤ�ص�صة  وحدة 

ال�صلطات النقدية اأو المنظمات المالية الدولية، فاإن الذهب ُيطرح 

للتداول اأو ُي�صحب من التداول، ح�صبما يرد في الفقرات من 18-9 

اإلى 20-9.

النقد  �صندوق  مع  المالي  الح�صاب  معامالت  وتت�صمن   57-8

بالحتياطيات،  مرتبطة  وخ�صوم  احتياطية،  اأ�صول  الدولي 

ويتناول  العمومية.  الميزانية  خارج  وخ�صوم  اأخرى،  وا�صتثمارات 

المرفق 7-1 هذه المعامالت بالتف�صيل. 

زاي-  المتاأخرات

التمويل  بمتطلبات  المتعلقة  المتاأخرات  تراكم  ُيدرج   58-8

التمويل  ف 
َّ
وُيعر المالي.  الح�صاب  في  تف�صيري  كبند  ال�صتثنائي 

المتاأخرات  الملحق 1. ول ينتج عن تحمل  ال�صتثنائي ويناَق�س في 

الجانب من طرف واحد. ومن ثم، ل يقيد  اأحادي  معاملة لأنه عمل 

باعتباره من�صئا لقيود في العر�س القيا�صي للح�صاب المالي. غير اأنه 

اأداة  وُتن�صاأ  الأ�صلية  الأداة  تنق�صي  الدين،  ب�صاأن  التفاو�س  اأعيد  ذا 

جديدة.

وبالإ�صافة اإلى المتاأخرات المتعلقة بالتمويل ال�صتثنائي،   59-8

اأو فعلية، في خدمة  اإلى م�صكالت محتملة  اأخرى  قد ت�صير متاأخرات 

الدين، وبالتالي قد تقيد كبنود تكميلية.

الف�صل 8 ♦ الح�صاب المالي
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الف�صل

9
ح�ساب التغيرات الأخرى في 

الأ�سول والخ�سوم المالية

األف-  المفاهيم ونطاق التغطية

المرجع:

نظام الح�سابات القومية لعام 2008، الف�صل الثاني ع�صر، ح�صابات 

التغيرات الأخرى في الأ�صول

(2008 SNA, Chapter 12, Other Changes in Assets 
Accounts)

الأخرى  التغيرات  ح�ساب  يبين  الدولية،  الح�سابات  في   1-9

التي  المالية  المراكز  في  التغيرات  المالية  والخ�سوم  الأ�سول  في 

تن�ساأ لأ�سباب اأخرى غير المعامالت بين المقيمين وغير المقيمين. 

وُيطلق على هذه التغيرات اأي�صا التدفقات الأخرى. ومن اأمثلة ذلك 

الحيازة،  وخ�صائر  ومكا�صب  واحد،  جانب  من  للدين  الدائن  اإلغاء 

وتعديل التبويب )بما في ذلك ما ين�صاأ عن التعامالت بين المقيمين 

المقيمين(. وفي الح�صابات  المالية ال�صادرة عن غير  في الأ�صول 

د اإل التغيرات الأخرى في الأ�صول والخ�صوم المالية  الدولية، ل ُتقيَّ

المالية  والخ�صوم  بالأ�صول  يرتبط  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  لأن 

الخارجية فقط. 

كبنود  اأحيانا  قيمتها  ُت�صتق  الأخرى  التغيرات  اأن  ورغم   2-9

وينبغي  ذاتها  حد  في  مهمة  اقت�صادية  اأحداثا  تعد  فاإنها  باقية، 

اإظهار  على  تعمل  وهي  المعامالت.  عن  منف�صلة  بنود  في  قيدها 

الميزانية  في  المدرجة  البنود  وتكوين  قيمة  في  المهمة  التغيرات 

العمومية ب�صبب اأحداث لها نتائج اقت�صادية مهمة.

حيث  من  المعامالت  عن  الأخرى  التغيرات  وتختلف   3-9

طبيعتها القت�صادية وقيودها المحا�صبية. فالمعاملة هي تعامل 

في  القانون،  بقوة  اأو  م�صترك  باتفاق  موؤ�ص�صيتين  وحدتين  بين 

حين اأن التغيرات الأخرى هي تغيرات في قيمة اأو حجم الأ�صول 

المعاملة  اأخرى. وعلى عك�س  اقت�صادية  اأحداث  نتيجة  والخ�صوم 

كتعديل  طرف،  كل  لدى  مزدوج  محا�صبي  كقيد  ت�صجل  التي 

كقيد  ت�صجل  الح�صاب  هذا  في  الأخرى  الأحداث  اأن  نجد  التبويب، 

واحد لدى كل طرف. ولالطالع على مزيد من الجوانب المحا�صبية 

 21-3 اإلى   19-3 من  الفقرات  اأي�صا  راجع  الأخرى،  للتغيرات 

اإلى   81-3 ومن  )التوقيت(،  و60-3  الأخرى(،  التدفقات  )اأنواع 

3-83 )التقييم(.

التغيرات  ح�صاب  على  عامة  نظرة   1-9 الجدول  ويلقي   4-9

الأخرى في الأ�صول والخ�صوم المالية. والقيد الموازن لهذا الح�صاب 

نتيجة  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  �صافي  في  التغيرات  �صافي  هو 

التغيرات الأخرى.  

الأخرى  التغيرات  تو�صح  المالي،  الح�صاب  جانب  واإلى   5-9

في الأ�صول والخ�صوم المالية التغيرات في و�صع ال�صتثمار الدولي. 

اأو تنخف�س  المالية  الأ�صول والخ�صوم  اأخرى، ترتفع قيمة  وبعبارة 

اأو  الحجم،  اأخرى في  اأو تغيرات  اأو تختفي نتيجة معامالت،  وتظهر 

اإعادة التقييم. ويمكن اإي�صاح هذه العالقة بالمعادلة التالية:

المركز في بداية الفترة؛

المعامالت خالل الفترة؛  +

المعامالت الأخرى في الحجم خالل الفترة؛  +

اإعادة التقييم خالل الفترة:  +

منه ما يرجع اإلى:  

ال�صرف؛ �صعر  •   التغيرات في 

الأخرى؛ الأ�صعار  في  •   التغيرات 

=  المركز في نهاية الفترة.

)يبين الجدول 7-1 اأي�صا هذه العالقة.(

الأ�صول  في  الأخرى  التغيرات  ح�صاب  عر�س  ويمكن   6-9

نوع  وكذلك ح�صب  الخ�صم  اأو  الأ�صل  نوع  المالية ح�صب  والخ�صوم 

الأ�صل  نوع  ح�صب  التبويب  يت�صق  اأن  وينبغي  الأخرى.  التدفقات 

الدولي  ال�صتثمار  و�صع  في  الم�صتخدم  التبويب  مع  الخ�صم  اأو 

روؤية  وتكوين  معينة  اأ�صول  تحليل  يمكن  حتى  المالي  والح�صاب 

�صاملة عن مراكز الأ�صول والخ�صوم. ويمكن درا�صة ح�صاب التغيرات 

اإلى جنب مع دخل ال�صتثمار  الأ�صول والخ�صوم جنبا  الأخرى في 

الأ�صول  على  العائد  عن  اأخرى  روؤية  لتكوين  الدخل  ح�صاب  من 

بع�س  توؤثر   ،32-9 الفقرة  في  يرد  وح�صبما  المالية.  والخ�صوم 

الأرباح المحتجزة على ح�ص�س الملكية من خالل ح�صاب التغيرات 

الأخرى، بينما توؤثر اأرباح محتجزة اأخرى على ح�ص�س الملكية من 

خالل معاملة محت�صبة.
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باء- التغيرات الأخرى في حجم الأ�سول 

والخ�سوم المالية

المالية  الأ�سول والخ�سوم  الأخرى في حجم  التغيرات   7-9

اأو  معامالت  عن  تنتج  ل  الأ�سول  هذه  قيمة  في  تغيرات  اأي  هي 

اإعادة تقييم. وت�سمل هذه التغيرات تلك التي تنتج عن اإلغاء الأ�سول 

التبويب،  وتعديل  القت�سادي،  واختفائها  وظهورها  و�سطبها 

لقت�ساد  الكيانات  تغيير  نتيجة  المالية  الأ�سول  في  والتغيرات 

اإقامتها. ونظرا لعدم تجان�س طبيعة التغيرات الأخرى في الحجم، 

وقد  الرئي�صية.  مكوناتها  تحديد  في  اأحيانا  المحللون  يرغب  فقد 

اأو تغيرات اأخرى في  تحدث التغيرات في الحجم ب�صبب معامالت 

الحجم.

1- الإلغاء وال�سطب

تخفي�س  اإلى  يوؤدي  اأن  يمكن  الظروف  من  عدد  هناك   8-9

الطبيعي لها. ويعتبر  ال�صداد  اأخرى غير  اإلغائها بطريقة  اأو  الخ�صوم 

تتناولهما  التي  المعامالت  قبيل  من  منه  والإعفاء  الدين  تحمل 

الفقرات من 8-42 اإلى 8-45 والفقرتان 13-22 و13-23، على 

باإعادة  المرتبطة  التقييم  تغييرات   29-9 الفقرة  وتتناول  التوالي. 

اإعادة  التف�صيل  من  بمزيد   2 الملحق  يتناول  بينما  الدين،  تنظيم 

تنظيم الدين وما يت�صل بها من ق�صايا.

المطالبات  في  التغيرات  المالي  الح�صاب  من  وُت�صتبَعد   9-9

اإمكانية  دائن ما بعدم  قد يعترف  ال�صطب. وتحديدا،  نتيجة عمليات 

تح�صيل مطالبة مالية ب�صبب الإفال�س اأو ب�صبب عوامل اأخرى، وذلك 

)من  والعتراف   
1
العمومية. ميزانيته  من  المطالبة  هذه  با�صتبعاد 

التغيرات  قيده �صمن  ينبغي  التح�صيل  اإمكانية  بعدم  الدائن(  جانب 

الأخرى في حجم الأ�صول. )ينبغي كذلك ا�صتبعاد الخ�صم المقابل من 

الميزانية العمومية للمدين.(

ب الدين باعتباره غير قابل للتح�صيل نتيجة اإفال�س المدين اأو  ط   عادة ما يتم �ص
1

به اأحيانا لأ�صباب اأخرى، كاأمر محكمة مثال. وقد يتم  ط اأنه قد يتم �ص ت�صفيته، غير 

اأمر  ب جزئي، مثال، بموجب  ط اأو جزئيا؛ حيث تحدث عمليات �ص ب الدين كليا  ط �ص

محكمة اأو اإذا كانت ت�صفية اأ�صول المدين �صتوؤدي اإلى ت�صوية جزء من الدين. وينبغي 

لدى  الداخلية  المحا�صبة  وقواعد  الدين  تح�صيل  اإمكانية  بعدم  العتراف  بين  التمييز 

هة احتمال التوقف عن ال�صداد )مثل اإدخال تعديالت على القيمة العادلة،  الدائن لمواج

والقرو�س المتعثرة، وخالفه(. ورغم اأن هذه القواعد قد تكون مفيدة في التحليل، فاإنها 

ن الدين ينبغي األ يظل معترفا به باعتباره موجودا.  ل تعني اأ

الف�صل 9 ♦ ح�صاب التغيرات الأخرى في  الأ�صول والخ�صوم المالية

الجدول 9-1: نظرة عامة على ح�ساب التغيرات الأخرى في الأ�سول والخ�سوم المالية

اإعادة التقييم  _________________________________  
التغيرات في التغيرات في  التغيرات الأخرى    

الأ�صعار الأخرى �صعر ال�صرف  في الحجم   

�سافي التغيرات في الأ�سول المالية نتيجة التغيرات الأخرى

ال�صتثمارات المبا�صرة

ا�صتثمارات الحافظة

الم�صتقات المالية )عدا الحتياطيات( 

وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين

ال�صتثمارات الأخرى

الأ�صول الحتياطية

المجموع

منها:

ح�ص�س الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

اأدوات الدين

الأ�صول والخ�صوم المالية الأخرى

�سافي التغيرات في الخ�سوم نتيجة التغيرات الأخرى

ال�صتثمارات المبا�صرة

ا�صتثمارات الحافظة

الم�صتقات المالية )عدا الحتياطيات( 

وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين

ال�صتثمارات الأخرى

المجموع

منها:

ح�ص�س الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

اأدوات الدين

الأ�صول والخ�صوم المالية الأخرى

�سافي التغيرات في �سافي و�سع ال�ستثمار الدولي نتيجة التغيرات الأخرى

   )هذا الجدول تف�صيري. راجع الملحق 9 لالطالع على العنا�صر الأ�صا�صية.(.
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جانب  من  المالية  للمطالبة  المدين  باإلغاء  ُيعترف  ول   10-9

واحد )المتناع عن �صداد الدين(. ونظرا لأن الإعفاء من الدين، الذي 

معظم  تعاَمل  الحكومي؛  بالدين  عادة  يتعلق  راأ�صماليا،  تحويال  يعد 

تح�صيل  اإمكانية  بعدم  الدائن  فيها  يعترف  التي  التجارية  الحالت 

الدين باعتبارها عمليات �صطب.

9-11 وقد تمتلك الحكومات اأو غيرها من الوحدات الموؤ�ص�صية 

اأ�صول وحدات موؤ�ص�صية اأخرى، بما فيها وحدات غير مقيمة، دون 

اأو  ال�صرائب  دفع  غير  اأخرى  لأ�صباب  كامال  تعوي�صا  تعوي�صها 

التعوي�س يقل كثيرا عن  الم�صابهة. واإذا كان  الر�صوم  اأو  الغرامات 

الفرق  قيد  ينبغي  العمومية،  الميزانية  في  المدرجة  الأ�صول  قيم 

اأ�صول  في  زيادة  باعتباره  الحجم  في  الأخرى  التغيرات  �صمن 

الوحدة الموؤ�ص�صية التي تقوم بال�صتيالء على الأ�صل وانخفا�صا في 

اأ�صول الوحدة الموؤ�ص�صية التي تفقد الأ�صل. ويطلق نظام الح�صابات 

على  ال�صتيالء  اأعمال  الإجراءات  هذه  على   2008 لعام  القومية 

لأعمال  بالن�صبة  تكميلي  بند  قيد  ويمكن  تعوي�س.  بدون  الأ�صول 

وغير  المقيمين  بين  المالية  غير  بالأ�صول  المتعلقة  ال�صتيالء 

المقيمين. 

العاملين  الممنوح لأحد  واإذا انق�صى حق خيار الكتتاب   12-9

خالل الفترة بين تاريخ منح الخيار وتاريخ ا�صتحقاق ممار�صته )في 

حالة انتهاء خدمة العامل(  دون ت�صوية متفق عليها بين الطرفين، 

يقيد تغير اآخر في الحجم )باعتباره فقدانا لالأ�صل من جانب العامل 

وانخفا�صا في الخ�صوم الم�صتحقة على رب العمل(.

2- تعديل التبويب

اأو  �صمات  تغير  عند  التبويب  بتعديل  قيد  اإجراء  يجب   13-9

حالة اأ�صل اأو خ�صم مالي دون حدوث معاملة عابرة للحدود. وعلى 

د التغيرات الأخرى مثل تحويل �صند قابل  عك�س تعديل التبويب، تقيَّ

)راجع  �صراء  خيار  �صهادة  وتنفيذ   )29-8 الفقرة  )راجع  للتحويل 

الأ�صلية  الأداة  ب�صداد  المتعلقة  المعامالت  �صمن   )87-5 الفقرة 

واإن�صاء اأداة جديدة لأنها تن�صاأ عن اتفاقيات ثنائية. 

القرو�ض القابلة للتداول

الواردة  الحالت  في  مالية  ورقة  اإلى  القر�س  يتحول  قد   14-9

ال�صمية  القيمة  خ�صم  يعد  الحالة،  هذه  وفي   .45-5 الفقرة  في 

للقر�س القديم تعديال في التبويب، �صاأنه �صاأن ظهور الورقة المالية 

الجديدة باأ�صعار ال�صوق.

تغير ال�سروط التعاقدية

اأجل  تغير  على  ما  عقد  في  الأ�صلية  ال�صروط  تن�س  قد     15-9

ال�صتحقاق و�صعر الفائدة نتيجة حدث معين، مثل التوقف عن ال�صداد 

تعديل  يقت�صي  الذي  الأمر  وهو  الئتماني،  الت�صنيف  انخفا�س  اأو 

التبويب. وفي المقابل، فاإن التغير في ال�صروط نتيجة اإعادة تفاو�س 

ك�صداد  المالي  الح�صاب  في  يقيد  وبالتالي  معاملة،  يعتبر  الأطراف 

لالأداة القديمة واإ�صدار لأداة جديدة. 

المعامالت في الأ�سول الموجودة

اإلى  الموجودة  الأ�صول  في  المعامالت  توؤدي  اأن  يمكن   16-9

تغيير تكوين الأ�صول والخ�صوم في و�صع ال�صتثمار الدولي. فح�صبما 

ورد في الفقرة 3-7، عندما يبيع مقيم في اأحد القطاعات الموؤ�ص�صية 

اإلى مقيم في قطاع اآخر اأداة مالية �صادرة عن غير مقيم، يتم تغيير 

لتعديل  قيد  بوا�صطة  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  في  الأ�صول  تكوين 

التبويب.

تغير الفئة الوظيفية

الأطراف  بين  العالقة  بتغير  الوظيفية  الفئة  تتغير  قد   17-9

الأطراف  بين  العالقة  تغيرت  اإذا  فمثال،  الأ�صول.  �صيولة  تغير  اأو 

لت�صبح عالقة ا�صتثمار مبا�صر نتيجة قيام الم�صتثمر بزيادة حيازاته 

تبويب  يعدَّل  حيث  المبا�صر،  الم�صتثمر  �صفة  عليه  تنطبق  وبالتالي 

الفقرة  اأي�صا  )راجع  مبا�صرا.  ا�صتثمارا  لت�صبح  ال�صابقة  الحيازات 

لي�صبح  تبويبه  يعدل  الذي  القر�س  وهو  اآخر  مثال  6-36.( وهناك 

من  تبويبه  يعدل  وبالتالي   )45-5 الفقرة  )راجع  مالية  اأوراقا 

ا�صتثمارات اأخرى اإلى ا�صتثمارات الحافظة.

طرح �سبائك الذهب للتداول اأو �سحبها من التداول

تحدث  التبويب  تعديل  حالت  من  خا�صة  حالة  هناك   18-9

اأ�صال ماليا  اأن تكون  بالن�صبة ل�صبائك الذهب. ف�صبائك الذهب يمكن 

والدافع  الحائز  ح�صب  نقدي(،  غير  )ذهبا  �صلعة  اأو  نقديا(  )ذهبا 

للحيازة. ويعد طرح �صبائك الذهب للتداول تعديال في تبويب �صبائك 

الذهب من ذهب غير نقدي اإلى ذهب نقدي. ويعد �صحب �صبائك الذهب 

من التداول تعديال في تبويب �صبائك الذهب من ذهب نقدي اإلى ذهب 

غير نقدي. وتعاَمل هذه المعامالت الخا�صة كالتالي:

عند قيام �صلطة نقدية ببيع �صبائك ذهب تعد اأ�صال احتياطيا  )اأ( 

مالية  منظمة  اأو  نقدية  �صلطة  يعد  ل  مقيم  غير  كيان  اإلى 

في  النقدي  غير  الذهب  �صمن  المعاملة  هذه  تقيد  دولية، 

من  الذهب  �صبائك  �صحب  ويتم  والخدمات.  ال�صلع  ح�صاب 

التداول قبل هذه المعاملة مبا�صرة وي�صجل ذلك في ح�صاب 

ال�صلطة  لدى  والخ�صوم  الأ�صول  في  الأخرى  التغيرات 

النقدية.

اأ�صال  تعد  ذهب  �صبائك  ببيع  نقدية  �صلطة  قيام  وعند  )ب( 

تحدث  ل  نقدية،  �صلطة  يعد  ل  مقيم  كيان  اإلى  احتياطيا 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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�صحب  يتم  اأعاله،  )اأ(  الحالة  في  ورد  وكما  دولية.  معاملة 

�صبائك الذهب من التداول قبل هذه المعاملة مبا�صرة.

كيان  من  ذهب  �صبائك  ب�صراء  نقدية  �صلطة  قيام  وعند  )ج( 

دولية،  مالية  منظمة  اأو  نقدية  �صلطة  يعد  ل  مقيم  غير 

ال�صلع  ح�صاب  في  النقدي  غير  الذهب  في  المعاملة  ل  ت�صجَّ

هذه  بعد  للتداول  الذهب  �صبائك  طرح  ويتم  والخدمات. 

المعاملة مبا�صرة وي�صجل ذلك في ح�صاب التغيرات الأخرى 

في الأ�صول والخ�صوم لدى ال�صلطة النقدية.

وعند قيام �صلطة نقدية ب�صراء �صبائك ذهب من كيان مقيم  )د( 

لإ�صافتها اإلى اأ�صولها الحتياطية، ل تحدث معاملة دولية. 

الذهب  �صبائك  طرح  يتم  اأعاله،  )ج(  الحالة  في  ورد  وكما 

للتداول بعد هذه المعاملة مبا�صرة.

واإذا كان البائع والم�صتري �صلطتين نقديتين في اقت�صادين  )هـ( 

مختلفين ويحوز كالهما �صبائك الذهب كجزء من اأ�صولهما 

الحتياطية، تكون هناك معاملة في �صبائك الذهب )ت�صجل 

في الح�صاب المالي، راجع الفقرة 8-55(. وتطبق المعاملة 

�صلطة  بين  الذهب  �صبائك  في  للمعامالت  بالن�صبة  نف�صها 

نقدية ومنظمة مالية دولية. 

التي  الذهب  �صبائك  باإيداع  النقدية  ال�صلطات  قامت  اإذا  )و( 

تمتلكها في ح�صاب ذهب غير مخ�ص�س، يتم �صحب �صبائك 

كان  واإذا  مبا�صرة.  المعاملة  هذه  قبل  التداول  من  الذهب 

الذهب  في  معاملة  ل  ت�صجَّ مقيم،  غير  كيان  لدى  الح�صاب 

قيد  ت�صجيل  مع  والخدمات  ال�صلع  في ح�صاب  النقدي  غير 

مقابل في العملة والودائع، وبالتالي يعدَّل تبويب �صبائك 

المخ�ص�صة  الذهب غير  ـ ح�صابات  اإلى ذهب نقدي  الذهب 

اإيداع  تم  اإذا  لكن  احتياطي.  كاأ�صل  حيازتها  تمت  اإذا  ـ 

موؤ�ص�صة  لدى  اأو  اأخرى  نقدية  �صلطة  لدى  الذهب  �صبائك 

)راجع  النقدي  الذهب  في  معامالت  ت�صجل  دولية،  مالية 

الفقرة 80-6(.

الذهب  النقدية ب�صحب �صبائك  ال�صلطات  اإذا قامت  وبالمثل،  )ز( 

من ح�صاب ذهب غير مخ�ص�س ُيحَتفظ به كاأ�صل احتياطي، 

وودائع  عملة  اإلى  الذهب  �صبائك  تبويب  تعديل  ل  ي�صجَّ

مقيم،  غير  كيان  لدى  الح�صاب  لأن  ونظرا  المعاملة.  قبل 

مقابل  قيد  ت�صجيل  مع  والودائع  العملة  في  معاملة  ل  ت�صجَّ

ويتم  والخدمات.  ال�صلع  النقدي في ح�صاب  غير  الذهب  في 

طرح �صبائك الذهب للتداول باعتبارها ذهبا نقديا ـ �صبائك 

الذهب ـ اإذا تمت حيازتها كاأ�صل احتياطي. لكن اإذا تم اإيداع 

�صبائك الذهب لدى �صلطة نقدية اأخرى اأو لدى موؤ�ص�صة مالية 

الفقرة  )راجع  النقدي  الذهب  في  معامالت  ت�صجل  دولية، 

.)80-6

وفي حالت اأخرى، تظل �صبائك الذهب من فئة الذهب غير  )ح( 

النقدي دائما وت�صجل اأي معامالت دولية فيها �صمن الذهب 

من  الفقرات  في  يرد  )ح�صبما  ال�صلع  بند  تحت  النقدي  غير 

10-50 اإلى 54-10(. 

)الحالت الواردة اآنفا والمتعلقة بال�صلطات النقدية تنطبق اأي�صا على 

المنظمات المالية الدولية.(

تعديل تبويب ح�سابات الذهب غير المخ�س�سة

العملة  بند  تحت  المخ�ص�صة  غير  الذهب  ح�صابات  تبوب   19-9

النقدية كجزء من  ال�صلطات  والودائع ما لم تتم حيازتها من جانب 

مقابلة  الذهب، هناك خ�صوم  ل�صبائك  الحتياطية. وخالفا  الأ�صول 

لح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة. وحتى تبوب ح�صابات الذهب غير 

من  كجزء  حيازتها  تتم  اأن  يجب  النقدي،  الذهب  �صمن  المخ�ص�صة 

الأ�صول الحتياطية، وبالتالي يكون الخ�صم المقابل بال�صرورة على 

كيان غير مقيم.

مخ�ص�س  غير  ذهب  ح�صاب  نقدية  �صلطة  اقتنت  واإذا   20-9

ل اأول كمعاملة في العملة والودائع،  لتبويبه كاأ�صول احتياطية، ي�صجَّ

المخ�ص�صة(  الذهب غير  )ح�صابات  نقدي  اإلى ذهب  تبويبه  ُيعدل  ثم 

لدى  والخ�صوم  الأ�صول  حجم  في  الأخرى  التغيرات  ح�صاب  في 

ال�صلطة النقدية. اأما ا�صتبعاد ح�صاب ذهب غير مخ�ص�س من الأ�صول 

اإلى  نقدي  ذهب  من  التبويب  في  كتعديل  اأول  في�صجل  الحتياطية، 

ثم كمعاملة  الحجم،  الأخرى في  التغيرات  عملة وودائع في ح�صاب 

ال�صلطات  بين  المعامالت  ت�صجل  ذلك،  ومع  والودائع.  العملة  في 

ح�صابات  في  كمعامالت  الدولية  المالية  الموؤ�ص�صات  ومع  النقدية 

حيازة  تمت  اإذا  النقدي  الذهب  بند  �صمن  المخ�ص�صة  غير  الذهب 

ح�صاب الذهب غير المخ�ص�س كاأ�صل احتياطي.

3- الأ�سول والخ�سوم المالية للأفراد والكيانات 

الأخرى التي تتغير اإقامتها

فيها  ت�صتطيع  التي  الحالت  الرابع  الف�صل  في  ورد   21-9

والكيانات  الأفراد  قيام  وعند  اإقامتها.  اقت�صاد  تغيير  الكيانات 

الأخرى بتغيير اقت�صاد الإقامة، ت�صاف اأ�صولهم وخ�صومهم المالية 

الموجودة اأو ُت�صتبعد من و�صع ال�صتثمار الدولي من خالل تعديل في 

التبويب، ولي�س عن طريق احت�صاب معامالت في ميزان المدفوعات. 

تغير  على  بل  كيانين،  بين  معاملة  على  الإقامة  تغيير  ينطوي  ول 

اإلى  والمباني،  الأرا�صي  ملكية  معاملة  وب�صبب  واحد.  كيان  و�صع 

اإلى   34-4 من  الفقرات  في  )وردت  الأخرى  الحالت  بع�س  جانب 

و�صع  تغير  نتيجة  �صورية  وحدات  اإلغاء  اأو  اإن�صاء  يمكن   ،)40-4

الأ�صول  كافة  على  الإقامة  تغير  معاملة  وتطبق  ما.  مالك  اإقامة 

الف�صل 9 ♦ ح�صاب التغيرات الأخرى في  الأ�صول والخ�صوم المالية
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اقت�صاد  اإلى  تنتقل  التي  تلك  على  فقط  ولي�س  المالية،  والخ�صوم 

الإقامة الجديد. 

يمكن  الموجودة،  الأ�صول  مركز  في  التغير  جانب  واإلى   22-9

وقت  في  بمعامالت  جديدة  مالية  وخ�صوم  مطالبات  تن�صاأ  اأن 

يقارب وقت تغير الإقامة. فعلى �صبيل المثال، يمكن اإن�صاء ح�صابات 

م�صرفية جديدة في اقت�صاد الإقامة الجديد. وفي هذه الحالة، تتحدد 

واإذا  اإجرائها.  وقت  في  المالك  اإقامة  و�صع  ح�صب  المعاملة  طبيعة 

كانت العالقة بين توقيت المعاملة وتوقيت تغير الإقامة غير معروفة 

اأو كان الحدثان متزامنين بالفعل، يمكن اعتماد قاعدة تق�صي باأن 

يحدث تغير الإقامة اأول. 

وتنطوي  اإقامتها.  ال�صركات  تغير  الأحيان  بع�س  وفي   23-9

معظم الحالت التي يطلق عليها هجرة ال�صركات على انتقال الأ�صول 

فيما بين الكيانات )راجع الفقرة 8-19 عن تغيير �صفة ال�صركات(. 

اإل اأنه في الحالة ال�صتثنائية التي تتغير فيها اإقامة ال�صركة )راجع 

الفقرة 4-167(، يعاَمل تغير اإقامة مالك الأ�صول والخ�صوم المالية 

تغير  بها  يعاَمل  التي  الطريقة  بنف�س  التبويب،  باعتباره تعديال في 

اإقامة الأفراد.

4- احتياطيات التاأمين، والم�ستحقات التقاعدية، 

ومخ�س�سات نظم ال�سمانات الموحدة

عليها  يقوم  التي  الفترا�صات  تغير  عن  ين�صاأ  اأن  يمكن   24-9

التاأمين،  احتياطيات  حجم  في  اأخرى  تغيرات  المتبع  النموذج 

الموحدة.  ال�صمانات  نظم  ومخ�ص�صات  التقاعدية،  والم�صتحقات 

والمزايا  الأق�صاط  العالقة بين  الدخاري، تتحدد  للتاأمين  وبالن�صبة 

عادة عند اإبرام العقد، اأخذا في الح�صبان بيانات الوفيات المتاحة في 

ذلك الوقت. و�صوف توؤثر اأي تغيرات لحقة على الخ�صوم الم�صتحقة 

على جهة تقديم التاأمين الدخاري تجاه الم�صتفيد، مع ما يترتب على 

الأخرى  التغيرات  الم�صجلة �صمن  المخ�ص�صات  ذلك من تغيرات في 

فاإن  النموذج،  افترا�صات  في  التغيرات  عك�س  وعلى  الأحجام.  في 

ب�صاأنها  التفاو�س  يجري  التي  التقاعدية  الم�صتحقات  في  التغيرات 

التحويالت  �صمن  تبوب  وبالتالي  معامالت،  تعتبر  الأطراف  بين 

الجارية اأو الراأ�صمالية. 

جيم- اإعادة التقييم

تن�ساأ فروق اإعادة التقييم ب�سبب التغير في القيمة النقدية   25-9

لأ�سل اأو خ�سم مالي نتيجة التغيرات في م�ستوى وهيكل �سعره. وقد 

الحيازة.  خ�صائر  اأو  مكا�صب  اأي�صا  التقييم  اإعادة  فروق  على  يطلق 

في  تغيرات  الحيازة  خ�صائر  اأو  مكا�صب  تعد  الم�صطلح،  ي�صير  وكما 

قيمة الأ�صول تتراكم لمجرد حيازة هذه الأ�صول بمرور الوقت دون 

عندما  الحيازة  مكا�صب  وتحدث  الأ�صكال.  من  �صكل  باأي  تحويلها 

تزيد قيمة اأ�صل ما اأو تنخف�س قيمة خ�صم ما، بينما تحدث خ�صائر 

ما.  خ�صم  قيمة  تزيد  اأو  ما  اأ�صل  قيمة  تنخف�س  عندما  الحيازة 

هي  الملكية  لح�ص�س  بالن�صبة  التقييم  لإعادة  ال�صائعة  والأ�صباب 

ل�صندات  وبالن�صبة  الم�صتقبل،  في  بالدخل  المتعلقة  التوقعات  تغير 

الدين هي تغير عائدات ال�صوق والجدارة الئتمانية للمدين.

في  الأجنبية  بالعمالت  المقومة  الأدوات  لأهمية  ونظرا   26-9

و�صع ال�صتثمار الدولي واختالف �صلوكها، تق�صم فروق اإعادة التقييم 

ح�صب العامل المت�صبب فيها اإلى:

فروق ناتجة عن تغيرات اأ�صعار ال�صرف؛  )اأ( 

فروق ناتجة عن تغيرات الأ�صعار الأخرى. )ب( 

وت�صير تغيرات اأ�صعار ال�صرف اإلى كافة التغيرات الناتجة   27-9

الأ�صعار  تغيرات  ت�صير  في حين  ال�صرف،  اأ�صعار  لأثر  النك�صاف  عن 

الأخرى اإلى اأ�صباب اأخرى مثل تقلبات اأ�صعار الأ�صول. وتاأخذ فروق 

اإعادة التقييم في الح�صبان كافة تغيرات الأ�صعار خالل الفترة، �صواء 

اأو  الأ�صل  الحيازة تتحقق عند بيع  اأم ل. فمكا�صب وخ�صائر  تحققت 

انق�صاء الخ�صم. وتعد مكا�صب وخ�صائر حيازة الأ�صول غير المباعة 

ل باعتبارها فروق  والخ�صوم غير الم�صددة غير متحققة، لكنها ت�صجَّ

والخ�صوم  الأ�صول  في  الأخرى  التغيرات  ح�صاب  في  تقييم  اإعادة 

المالية.

ويمكن اإجراء قيا�س دقيق لهذين العامَلين بتتبع كل اأداة   28-9

العملي،  الواقع  وفي  الفترة.  خالل  مباعة  اأو  م�صتراة  اأو  بها  محتفظ 

لكل  العمومية  الميزانية  مجمالت  من  تقريبية  قيمة  ا�صتقاق  يمكن 

اإلى  التقييم  اإعادة  فروق  تق�صيم  اأجل  من  التقويم  عمالت  من  عملة 

ال�صرف وفروق ناتجة عن تغيرات  اأ�صعار  فروق ناتجة عن تغيرات 

الأ�صعار الأخرى وفقا للخطوات التالية:

• الخطوة 1: ُيح�صب اأثر اإعادة التقييم نتيجة تغيرات الأ�صعار 	

عمالت  من  عملة  وكل  الأدوات  فئات  من  فئة  لكل  الأخرى 

التقويم بطرح التغيرات نتيجة معامالت، والتغيرات الأخرى 

في الحجم من مجموع التغير في المراكز. ونظرا لأن تغيرات 

تكون  التقويم،  بعملة  دائما  �صفرا  ت�صاوي  ال�صرف  اأ�صعار 

بعملة  عنها  التعبير  عند  بالكامل،  التقييم  اإعادة  فروق 

الفقرات  )تتناول  الأخرى.  الأ�صعار  تغيرات  نتيجة  التقويم، 

من 3-95 اإلى 3-107 عملة التقويم.(

• والتغيرات 	 الفترة،  ونهاية  بداية  مراكز  ُتحول   :2 الخطوة 

وفروق  الحجم،  في  الأخرى  والتغيرات  معامالت،  نتيجة 

تم  )كما  الأخرى  الأ�صعار  تغيرات  نتيجة  التقييم  اإعادة 

اإعداد  في  الم�صتخدمة  العملة  اإلى   )1 الخطوة  في  ح�صابها 

المالئمة.  ال�صرف  اأ�صعار  با�صتخدام  الدولية  الح�صابات 

وتحول المراكز با�صتخدام �صعر ال�صرف ال�صائد في التاريخ 

والتدفقات  المعامالت  تحول  مثالي،  وكو�صع  المعني. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الأخرى ب�صعر ال�صرف ال�صائد في تاريخ كل حدث اأو تدفق. 

التدفقات  تحول   ،1-9 الإطار  في  الوارد  المثال  وفي 

تقريبية  قيمة  وهو  ال�صرف،  اأ�صعار  متو�صط  با�صتخدام 

اأ�صعار  وتغيرات  الأ�صعار،  وتغيرات  التدفقات،  اأن  تفتر�س 

ال�صرف كانت مت�صاوية على مدار الفترة. واإذا تم ا�صتخدام 

اأ�صعار  متو�صط  ا�صتخدام  يف�صل  ال�صرف،  لأ�صعار  متو�صط 

اأ�صعار  متو�صط  يكون  )قد  تقريبية.  كقيمة  اليومية  ال�صرف 

بداية ونهاية الفترة م�صلال اإذا لم تتغير اأ�صعار ال�صرف على 

في  العملة  تحويل  وُيناق�س  الفترة.(  مدار  على  مت�صاو  نحو 

الفقرات من 3-104 اإلى 108-3.

• اأ�صعار 	 تغيرات  نتيجة  التقييم  اإعادة  اأثر  ُيح�صب   :3 الخطوة 

الأدوات وكل عملة من عمالت  فئات  فئة من  لكل  ال�صرف 

والتغيرات  المعامالت،  نتيجة  التغيرات  بطرح  التقويم 

تغيرات  نتيجة  التقييم  اإعادة  وفروق  الحجم،  في  الأخرى 

الأ�صعار الأخرى من مجموع التغير في المراكز. واآثار اأ�صعار 

ال�صرف ت�صاوي �صفرا دائما على الأدوات المقومة بالعملة 

الدولية )با�صتثناء ما يرد  اإعداد الح�صابات  الم�صتخدمة في 

في الفقرة 31-9(.

نوع  ح�صب  التقويم  عمالت  من  عملة  لكل   1 الخطوة  ح�صاب  ويجب 

الأداة، رغم اأنه من الناحية العملية يمكن تجميع العمالت التي تمثل 

ن�صبة �صغيرة من الإجمالي معا. وبالن�صبة لالأدوات التي تقيَّم بالأ�صعار 

ال�صمية، قد تكون هناك اآثار لأ�صعار ال�صرف، لكن ل توجد اأي تغيرات 

في الأ�صعار الأخرى. ويحتوي الإطار 9-1 على مثال رقمي.

1- اإعادة تنظيم الدين

تتغير  وقد  الدين.  عقد  �صروط  والدائن  المدين  يغير  قد   29-9

المطالبة  قيمة  عن  الجديدة  المطالبة  قيمة  تختلف  بحيث  ال�صروط 

المطالبة  قيمة  بين  الفرق  يعامل  التجارية،  الحالت  وفي  القديمة. 

عمليات  اأما  التقييم.  في  تعديال  باعتباره  عادة  والجديدة  القديمة 

تناولتها  وقد  الحجم  في  اأخرى  تغيرات  فتعتبر  و�صطبه  الدين  اإلغاء 

الفقرة  في  يرد  ح�صبما  اأنه،  اإل   .11-9 اإلى   8-9 من  الفقرات 

التغير  معاملة  يمكن  منفعة،  تقديم  هو  الق�صد  كان  اإذا   ،23-13

الدين  تنظيم  اإعادة   2 الملحق  ويتناول  راأ�صماليا.  تحويال  باعتباره 

بمزيد من التف�صيل.  

2- الم�ستقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة 

للموظفين

عقد  اإبرام  عند  واللتزامات  المطالبات  مبادلت  تعد   30-9

تكون  وخ�صوم  اأ�صول  لمراكز  من�صئة  مالية  معامالت  الم�صتقات 

اإذا كانت الأداة عقدا من النوع  اإبرام العقد،  قيمتها �صفرا عادة عند 

الآجل، وم�صاوية لإجمالي العالوة م�صتحقة الدفع اإذا كانت الأداة عقد 

البند  التغير في  الم�صتقات نتيجة  التغيرات في قيمة  خيار. وت�صجل 

قيمة  في  التغيرات  )تبوب  تقييم.  اإعادة  فروق  باعتبارها  الأ�صا�صي 

الم�صتقات من اأو اإلى �صفر �صمن فروق اإعادة التقييم، ول تعد ظهورا 

المالية  الم�صتقة  مركز  ت�صوية  وتعد  لالأ�صول.(  اقت�صاديا  اختفاء  اأو 

قيمة  في  التغيرات  وتعامل  المالي.  الح�صاب  في  وت�صجل  معاملة 

خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين في تاريخ ا�صتحقاق ممار�صة 

الخيار اأو بعده باعتبارها فروق اإعادة تقييم )راجع الفقرات 59-3، 

و7-39، و11-20(. )من الناحية العملية، قد ل يكون في الإمكان 

قيد فروق اإعادة التقييم اإل في تاريخ التنفيذ.(

النقد  مخاطر  على  تنطوي  التي  المالية  والم�صتقات   31-9

الأجنبي هي الحالة التي ل تنطبق عليها خطوات تق�صيم فروق اإعادة 

ناتجة  ال�صرف وفروق  اأ�صعار  ناتجة عن تغيرات  اإلى فروق  التقييم 

عن تغيرات الأ�صعار الأخرى، ح�صبما ورد في الفقرة 9-28. ففي هذه 

الحالة، نجد اأن عملة التقويم نف�صها قد يتغير �صعر �صرفها بما يوؤدي 

اإلى تغير تقييم الأداة. وفي بع�س الحالت، مثل مبادلت العملة )اأو 

قد  فائدة،  اأ�صعار  مبادلت  اأي�صا  تعد  التي  العمالت(  بين  المبادلت 

يتعذر عمليا تق�صيم فروق اإعادة التقييم اإلى فروق ناتجة عن تغيرات 

اأ�صعار ال�صرف وفروق ناتجة عن تغيرات الأ�صعار الأخرى، وبالتالي 

يمكن اعتماد قاعدة تق�صي باأن كافة اآثار اإعادة التقييم ناتجة عن 

اآثار اأ�صعار ال�صرف.

3- الآثار المترتبة على اختلف معاملة الأرباح 

المحتجزة

باعتبارها  المحتجزة  الأرباح  احت�صاب  عدم  حالة  في   32-9

م�صتحقة الدفع للمالكين، ت�صهم هذه الأرباح في فروق اإعادة التقييم. 

الح�صابات  نظام  من  كل  في  بطريقتين  المحتجزة  الأرباح  وتعاَمل 

القومية والح�صابات الدولية: 

• في 	 المبا�صرين  الم�صتثمرين  ملكية  لح�ص�س  بالن�صبة 

موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر الخا�صة بهم، وبالن�صبة اأي�صا 

المحتجزة  الأرباح  تحت�صب  ال�صتثمار،  �صناديق  لأ�صهم 

ا�صتثمارها  ويعاد  للمالكين  الدفع  م�صتحقة  باعتبارها 

الفقرات  )تتناول  ملكيتهم.  ح�ص�س  في  زيادة  باعتبارها 

لي؛ بينما  من 11-33 اإلى 11-47 قيود ح�صاب الدخل الأوَّ

الح�صاب  قيود  و28-8  و16-8   15-8 الفقرات  تتناول 

التاأمين  احتياطيات  ت�صتمل  كذلك،  المقابلة(.  المالي 

تغطية  ومخ�ص�صات  التقاعدية  المعا�صات  و�صناديق 

ملكية  دخل  على  موحدة  ب�صمانات  الم�صمولة  المطالبات 

يعزى اإلى حملة الوثائق. )تتناول الفقرات من 11-77 اإلى 

11-84 قيود ح�صاب الدخل الأولي.(

• تن�صاأ 	 ل  الملكية،  بح�ص�س  المتعلقة  الأخرى  الحالت  وفي 

في  محت�صبة  معامالت  للمالكين  المحتجزة  الأرباح  عن 

الزيادة  فاإن  وبالتالي  المالي.  الح�صاب  اأو  الدخل  ح�صاب 

المحتجزة  الأرباح  تراكم  نتيجة  الملكية  قيمة ح�ص�س  في 

تنعك�س في و�صع ال�صتثمار الدولي بدون معاملة، وبالتالي 

تقيد كنتيجة لإعادة التقييم. 

الف�صل 9 ♦ ح�صاب التغيرات الأخرى في  الأ�صول والخ�صوم المالية



148

4- الآثار المترتبة على تداول الأدوات الم�سجلة 

بالقيم ال�سمية في المراكز

9-33  ُتقيم المراكز في الأدوات غير القابلة للتداول بالقيمة 

والح�صابات  والودائع،  القرو�س،  هي  الأدوات  وهذه  ال�صمية، 

 40-7 من  الفقرات  )راجع  الدفع  القب�س/  م�صتحقة  الأخرى 

الأدوات،  هذه  في  معامالت  حدوث  عند  اأنه  اإل   .)44-7 اإلى 

تكون  حيث   ،)12-8 الفقرة  )راجع  ال�صوق  باأ�صعار  م 
َّ
تقي فاإنها 

اأ�صعار  القيم ال�صمية غالبا، نظرا لأن  اأقل من  المعامالت  اأ�صعار 

ال�صوق تاأخذ في الح�صبان احتمال التوقف عن ال�صداد. ولمراعاة 

ال�صمية  والقيمة  للمعامالت  ال�صوقية  القيمة  بين  الت�صاق  عدم 

خالل  الأخرى،  الأ�صعار  تغيرات  �صمن  البائع  ي�صجل  للمراكز، 

القيمة  للفرق بين  البيع، مبلغا م�صاويا  التي يحدث فيها  الفترة 

�صمن  مقابال  مبلغا  الم�صتري  وي�صجل  المعاملة  وقيمة  ال�صمية 

تغيرات الأ�صعار الأخرى.

5- الآثار المترتبة على معاملة الفائدة

9-34   اأي مبالغ تنتج عن الربط بموؤ�صر ول تدرج في الفائدة 

تبوب �صمن فروق اإعادة التقييم. وتتناول الفقرات من 11-59 اإلى 

11-65 معاملة الفائدة على الأدوات المربوطة بموؤ�صر. 

ال�صوق  عائدات  تغير  نتيجة  تقييم  اإعادة  فروق  وتن�صاأ     35-9

الثابتة. وتتحدد قيمة الفائدة ح�صب  على �صندات الدين ذات الفائدة 

الفقرتين  )راجع  العقد  اإبرام  عند  ال�صتحقاق  تاريخ  حتى  العائد 

قيمة  في  لحق  تغير  اأي  اأثر  فاإن  وبالتالي  و53-11(،   52-11

يبوب  ال�صوق  في  الفائدة  اأ�صعار  في  التغير  نتيجة  المالية  الورقة 

باعتباره نتيجة اإعادة التقييم.

العادي  بالخط  الواردة  والبيانات  الفقرة 28-9.  في  مذكورة  الخطوات 

هي بيانات مجمعة؛ اأما البيانات الواردة بالخط الداكن فهي بيانات م�صتقة .

الخطوة 1: ح�صاب فروق اإعادة التقييم الأخرى بعملة تقويم الأداة 

)باليورو(

)مركز   50 كالتالي:  الأخرى  التقييم  اإعادة  فروق  ح�صاب  يمكن 

نهاية الفترة( – 30 )مركز بداية الفترة( – 12 )�صافي المعامالت( – 

�صفر )التغيرات الأخرى في الحجم( = 8.

اإعداد  الم�صتخدمة في  العملة  اإلى  التقويم  تحويل عملة   :2 الخطوة 

اإح�صاءات الح�صابات الدولية )اإلى العملة المحلية في هذه الحالة(:

ُت�صرب مراكز بداية الفترة في 2؛ والتدفقات في 2،5 )�صعر ال�صرف 

الم�صتق على اأ�صا�س متو�صط اأ�صعار ال�صرف خالل الفترة(؛ ومراكز نهاية 

الفترة في 3.

الخطوة 3: ح�صاب تغيرات اأ�صعار ال�صرف بالعملة الم�صتخدمة في 

اإعداد اإح�صاءات الح�صابات الدولية. وبالن�صبة لل�صندات المقومة، يمكن 

كالتالي:  ال�صرف  اأ�صعار  تغيرات  نتيجة  التقييم  اإعادة  فروق  ح�صاب 

)�صافي   30 – الفترة(  بداية  )مركز   60 – الفترة(  نهاية  )مركز   150

التغير نتيجة المعامالت( – 20 )�صافي فروق اإعادة التقييم الأخرى( 

.40 =

الإطار 9-1: مثال يو�سح ح�ساب فروق اإعادة التقييم نتيجة تغيرات اأ�سعار ال�سرف

فروق اإعادة الخطوة 1  �صافي      
مركز التقييم نتيجة  فروق اإعادة  التغيرات  المعامالت  مركز   
نهاية تغيرات اأ�صعار  التقييم   الأخرى  خالل  بداية   
الفترة ال�صرف  الأخرى  في الحجم  الفترة  الفترة   

القيم بعملة التقويم:

50 �صفر   8 �صفر   12  30 �صندات مقومة باليورو )باليورو( 

3    2.5    2.5  2 �صعر ال�صرف )عملة محلية لكل يورو( 

الخطوة 2 الخطوة 3  الخطوة 2  الخطوة 2  الخطوة 2  الخطوة 2  القيم بعملة اإعداد الإح�صاءات 

150  40  20 �سفر   30  60    ال�صندات مقومة باليورو )بالعملة المحلية( 

 )متو�صط اأ�صعار ال�صرف الم�صتخدم في الخطوة 2 هو قيمة تقريبية، ح�صبما ورد في الخطوة 2 من الفقرة 9-28. ويف�صل ا�صتخدام اأ�صعار ال�صرف 
ال�صائدة في تاريخ الحدث.(

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الف�صل

ح�ساب ال�سلع والخدمات10 

األف – نظرة عامة على ح�ساب ال�سلع 

والخدمات

المرجع:

ح�صاب  ال�صاد�س،  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

الإنتاج

مفاهيم  الب�سائع:  في  الدولية  التجارة  – اإح�ساءات  المتحدة  الأمم 

وتعاريف

الأمم المتحدة – دليل اإح�ساءات التجارة الدولية في الخدمات

2008 SNA, Chapter 6, The Production Account.
United Nations, International Merchandise Trade Sta-

tistics: Conceptss and Definitions.
United Nations and others, Manual on Statistics of 

International Trade in Services.

د ح�ساب ال�سلع والخدمات المعامالت في البنود التي  10-1 يقيِّ

تمثل مخرجات من اأن�سطة الإنتاج.  

التي  المرحلة  على  الح�صاب  هذا  في  التركيز  وين�صب     2-10

ال�صلع والخدمات بين وحدة اقت�صادية مقيمة  يجري خاللها تبادل 

التي تركز  القومية  الح�صابات  واأخرى غير مقيمة، وذلك على عك�س 

على مراحل اأخرى مثل اإنتاج هذه ال�صلع والخدمات اأو ا�صتهالكها اأو 

ا�صتخدامها في تكوين راأ�س المال. 

المدخالت  الموؤ�س�سات  فيه  ت�ستخدم  ن�ساط  هو  والإنتاج   3-10

)المدخالت الو�سيطة والعمل والأ�سول المنَتجة وغير المنَتجة( بهدف 

 )وفي حالت 
1
تحويلها اإلى مخرجات يمكن اإمداد وحدات اأخرى بها.

اأنتجتها(. وي�صتخدم  التي  المخرجات  الوحدة نف�صها  قليلة، ت�صتخدم 

م�صطلح »المنَتج« في نظام الح�صابات القومية لالإ�صارة اإلى كل من 

ال�صلع والخدمات.

في  والخدمات  ال�صلع  لتدفقات  المقابلة  القيود  ُتقيد  وقد   4-10

الح�صاب المالي اأو الجاري اأو الح�صاب الراأ�صمالي. فالبنود من ال�صلع 

اأو الخدمات التي ت�صدد قيمتها وقت تقديمها ت�صجل القيود المقابلة 

و�صع الأ�صول المنتَجة تحت ت�صرف وحدة اأخرى يعد اأي�صا اإنتاجا. ومن اأمثلة ذلك 
1

خدمات التاأجير الت�صغيلي )راجع الفقرات من 10-153 اإلى 10-156 حول الأ�صول 

الملمو�صة( اأو منح حق ا�صتخدام الملكية الفكرية بمقابل )راجع الجدول 10-4 حول 

الأ�صول غير الملمو�صة(. 

لها في الح�صاب المالي، تحت بند العملة والودائع مثال. اأما في حالة 

اأو  تجاري  ائتمان  �صكل  ذلك  فيتخذ  الملكية،  تغير  وقت  ال�صداد  عدم 

ين�صاأ عنه اأداة مالية اأخرى )كمبيالة على �صبيل المثال(. وفي حالة 

ال�صداد قبل تغير الملكية، يمثل ذلك دفعة م�صددة مقدما من الم�صتورد 

اإلى الم�صدر. وفي بع�س الحالت، ل يجري تبادل ال�صلع والخدمات 

المثال،  �صبيل  على  المقاي�صة،  حالة  في  كما  مالية،  اأ�صول  مقابل 

والخدمات.  ال�صلع  �صمن  المعامالت  لهذه  المقابلة  القيود  وت�صجل 

�صمن  المقابلة  القيود  ت�صجل  الهبات،  اأو  الم�صاعدات  حالة  وفي 

التحويالت الجارية اأو الراأ�صمالية. 

ال�صلع  لح�صاب  العام  الهيكل   1-10 الجدول  ويو�صح      5-10

واإجمالي  والخدمات  لل�صلع  موازنة  بنود  توجد  حيث  والخدمات، 

ال�صلع والخدمات.     

التمييز بين ال�سلع والخدمات  

10-6  يجري التمييز بين ال�صلع والخدمات والقيود الأخرى على 

والخدمات  ال�صلع  فتمثل  المقدمة.  القت�صادية  القيمة  اأ�صا�س طبيعة 

مخرجات عملية الإنتاج، اأما الموارد الأخرى، مثل العمل اأو الأر�س 

في  تقديمها  عند  فت�صجل  مالية،  اأو  طبيعية  موارد  من  ذلك  غير  اأو 

ال�صلع  ح�صاب  �صمن  المعامالت  تندرج  اأن  ويمكن  اأخرى.  ح�صابات 

ال�صلع  )مثل  �صابقة  فترات  في  اإنتاجها  تم  منتجات  في  والخدمات 

التي نالت براءات اختراع،  الكمبيوتر، والبحوث  الم�صتعملة، وبرامج 

تمثل  التي  والخدمات  ال�صلع  في  المعامالت  وكذلك  والمخزونات( 

المعاد  )كال�صلع  اأخرى  اقت�صادية  اأقاليم  مخرجات  من  كبيرة  ن�صبة 

ت�صديرها وال�صلع قيد المتاجرة(.  

10-7   وتعد ال�سلع بنودا مادية منَتجة يمكن اإثبات حق ملكيتها، 

كما يمكن نقل هذه الملكية من وحدة موؤ�س�سية اإلى اأخرى من خالل 

التعامل في الأ�سواق. وقد ت�صتخدم في اإ�صباع حاجات ورغبات الأ�صر 

المعي�صية اأو المجتمع اأو في اإنتاج �صلع اأو خدمات اأخرى. ويعد اإنتاج 

منف�صالن.  ن�صاطان  بيعها  اإعادة  اأو  بيعها  من  ذلك  يلي  وما  ال�صلع 

وتقيد ال�صلع كبند منف�صل عن الخدمات. 

اإلى  وتوؤدي  اإنتاجي  ن�ساط  مخرجات  الخدمات  وتمثل    8-10

اأو  المنتجات  تبادل  تي�سير  اأو  الم�ستهلكة  الوحدات  ظروف  تغيير 

يمكن  م�ستقلة  بنودا  لي�ست  عام  بوجه  والخدمات  المالية.  الأ�سول 

عمليتي  بين  الف�سل  يمكن  ل  عامة  وب�سفة  ملكيتها  حق  اإثبات 
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اأن  نجد  الف�صل،  هذا  في  لحقا  يت�صح  وكما  وتقديمها.  اإنتاجها 

بع�س المنتجات الم�صتخدمة في حفظ المعلومات، كبرامج الكمبيوتر 

ب�صورة  بها  التجار  يمكن  الفكرية،  الملكية  منتجات  من  وغيرها 

في  ال�صلع  وُتقيد  ال�صلع.  مثل  ذلك  في  مثلها  اإنتاجها  عن  منف�صلة 

تكلفة  ذلك   في  بما  المدفوعات  بميزان  والخدمات  ال�صلع  ح�صاب 

النقل داخل القت�صاد الم�صدر وخدمات الجملة والتجزئة ذات ال�صلة. 

عالوة على ذلك، ت�صمل قيمة بع�س بنود الخدمات قيمة بع�س ال�صلع، 

كما في حالة ال�صفر والبناء بالإ�صافة اإلى ال�صلع والخدمات الحكومية 

غير المدرجة في مو�صع اآخر. كذلك توجد بع�س الخدمات التي ترتبط 

والإ�صالحات  التحويلية  ال�صناعة  خدمات  ل�صيما  بال�صلع،  اأي�صا 

ونقل الب�صائع. 

ال�صلع  بين  التمييز  عند  يراعى  العملي،  الواقع  وفي    9-10

والخدمات اعتبارات اأخرى اأحيانا، مثل م�صادر البيانات. 

اأو  المنتجات  لطلب  و�صيلة  هي  الإلكترونية  والتجارة   10-10

الو�صائط  ا�صتخدام  على  الأقل  على  منها  جزء  في  وتقوم  تو�صيلها، 

الكمبيوتر.  �صبكات  من  غيرها  اأو  الإنترنت  �صبكة  مثل  الإلكترونية، 

التي يجري تو�صيلها با�صتخدام  المنتجات  وبوجه عام، فاإن ر�صوم 

تبوب  بينما  الخدمات،  �صمن  عادة  تقيد  الإلكترونية  الو�صائل 

المنتجات التي يجري تبادلها عبر الحدود  عادة �صمن ال�صلع )راجع 

ر�صوم  وتعزى  التفا�صيل(.  من  مزيد  على  لالطالع   4-10 الجدول 

مبداأ  اأ�صا�س  على  الإلكترونية  التجارة  �صياق  في  تن�صاأ  التي  ال�صحن 

الت�صليم ظهر ال�صفينة )فوب(، بينما تقيد الخدمات المالية التي تن�صاأ 

في ال�صياق ذاته �صمن الخدمات المالية.

المعامالت فيما بين الم�ؤ�س�سات المنت�سبة  

فيما  والخدمات  ال�صلع  من  كبيرة  ن�صبة  تبادل  يجري   11-10

الم�صائل  بع�س  ال�صياق  هذا  في  وتن�صاأ  المنت�صبة،  الموؤ�ص�صات  بين 

المتعلقة بكيفية معاملة هذه ال�صلع والخدمات وتقييمها. فعلى �صبيل 

المثال، عند قيام اأحد الم�صتثمرين المبا�صرين بتوفير معدات لموؤ�ص�صة 

ال�صتثمار المبا�صر الخا�صة به لفترة موؤقتة، فقد يتم ذلك بموجب عقد 

تاأجير ت�صغيلي. ويرد في الفقرة 10-24 مزيد من الإر�صادات ب�صاأن 

تبادل  اأي�صا  ويمكن  المنت�صبة.  الموؤ�ص�صات  بين  فيما  ال�صلع  تبادل 

خدمات الإدارة والخدمات الم�صاعدة فيما بين الموؤ�ص�صات المنت�صبة 

ح�صبما يرد في الفقرة 10-150. وقد تن�صاأ في هذه الحالت بع�س 

الفقرات 3-77 و3-78 و35-10،  التقييم ح�صبما يرد في  م�صائل 

وتتناول الفقرتان 11-101 و11-102 اأثرها على الدخل.

بيانات الأ�سعار والحجم 

10-12 لل�صلع والخدمات بعدان هما ال�صعر والحجم، لذلك فمن 

المفيد لأغرا�س التحليل والتحقق من �صحة البيانات وجود بيانات 

حول حجم ال�صلع والخدمات واأ�صعارها وقيمها بالأ�صعار الجارية.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

الجدول 10-1: نظرة عامة على ح�ساب ال�سلع والخدمات

الواردات ال�صادرات   
)مدين( )دائن(   

الب�صائع العامة على اأ�صا�س ميزان المدفوعات

منها: �سلع معاد ت�سديرها

�صافي ال�صادرات من ال�صلع قيد المتاجرة

الم�ستريات من ال�سلع قيد المتاجرة )�سادرات �سالبة(              ل تنطبق  

المبيعات من ال�سلع قيد المتاجرة )ال�سادرات(          ل تنطبق

الذهب غير النقدي

اإجمالي ال�صلع

ميزان التجارة في ال�صلع

خدمات ال�صناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة لآخرين

خدمات ال�صيانة والإ�صالح غير المدرجة في مو�صع اآخر

النقل

ال�صفر

البناء

خدمات التاأمين ومعا�صات التقاعد

الخدمات المالية 

ر�صوم ا�صتخدام حقوق الملكية الفكرية غير المدرجة في مو�صع اآخر

خدمات الت�صالت والكمبيوتر والمعلومات

خدمات الأعمال الأخرى

الخدمات ال�صخ�صية والثقافية والترويحية

ال�صلع والخدمات الحكومية غير المدرجة في مو�صع اآخر

اإجمالي الخدمات

ميزان التجارة في الخدمات

اإجمالي ال�صلع والخدمات

ميزان ال�صلع والخدمات

)هذا الجدول تف�صيري. راجع الملحق 9 لالطالع على العنا�صر الأ�صا�صية.(.
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باء – ال�سلع

المراجع:

مفاهيم  الب�سائع:  في  الدولية  التجارة  – اإح�ساءات  المتحدة  الأمم 

وتعاريف 

دليل  الب�سائع:  في  الدولية  التجارة  اإح�ساءات   – المتحدة  الأمم 

تجميع الإح�ساءات.

1- الب�سائع العامة

�أ – مقدمة

المدفوعات  ميزان  اأ�سا�س  على  العامة  الب�سائع  ت�سمل   13-10

وغير  المقيمين  بين  فيما  القت�سادية  ملكيتها  تتغير  التي  ال�سلع 

المقيمين ول تدرج �سمن اأي من الفئات المحددة التالية: ال�سلع قيد 

غير  والذهب   )49-10 اإلى   41-10 من  الفقرات  )راجع  المتاجرة 

المدرجة  وال�سلع  اإلى 54-10(  الفقرات من 50-10  )راجع  النقدي 

�سمن ال�سفر )راجع الفقرة 10-94( والبناء )راجع الفقرة 101-10( 

)راجع  اآخر  مو�سع  في  المدرجة  غير  الحكومية  والخدمات  وال�سلع 

الفقرة 173-10(.  

10-14 وعادة ما تكون اإح�صاءات التجارة الدولية في الب�صائع 

في  الم�صتخدمة  العامة  الب�صائع  لبيانات  الأ�صا�صي  الم�صدر  هي 

وتعاريف«  »مفاهيم  جزء  ويورد  والخدمات.  ال�صلع  ح�صاب  اإعداد 

باإح�صاءات التجارة الدولية في الب�صائع ال�صادرة عن الأمم المتحدة 

الب�صائع.  في  التجارة  بيانات  باإعداد  الخا�صة  الدولية  المعايير 

هذا  في  الواردة  بالمعايير  وثيقا  ارتباطا  المعايير  هذه  وترتبط 

الدليل. وفي الواقع العملي، نجد اأن بيانات الب�صائع العامة ُت�صتقى 

عن  الإبالغ  ونظم  الجمارك  بيانات  ي�صمل  الم�صادر  من  عدد  من 

ذلك نظم  )بما في  اإدارية  بيانات  ذلك من  الدولية وغير  المعامالت 

اأو مزيج  �صريبة القيمة الم�صافة( وا�صتق�صاءات ال�صركات التجارية 

من هذه الم�صادر مجتمعة. وقد يتعين تعديل البيانات الم�صتخل�صة 

من هذه الم�صادر بما يتفق مع اإر�صادات اإعداد ميزان المدفوعات من 

حيث نطاق التغطية والتوقيت والتقييم والتبويب.  

العنا�صر  �صمن  واحد  كبند  العامة  الب�صائع  وتظهر   15-10

الأ�صا�صية. ول نورد في هذا الدليل معايير تق�صم على اأ�صا�صها ال�صلع، 

بل نو�صي بعر�صها وفقا لأولويات القت�صاد القائم باإعداد البيانات. 

ويمكن اأن ت�صمل ال�صلع تق�صيمات اأكثر تف�صيال ح�صب ال�صلع الرئي�صية 

�صناعة  اأو  للمنتجات  الرئي�صية  المجموعات  اأو  الأولية(  ال�صلع  )اأو 

النموذجية  الت�صنيفات  ومن  العامة.  القت�صادية  الفئات  اأو  المن�صاأ 

والت�سنيف  المن�سق  النظام  الأولية(  ال�صلع  )اأو  للمنتجات  الدولية 

 ويمكن 
2
النموذجي للتجارة الدولية والت�سنيف المركزي للمنتجات.

كاإجراء اإ�صافي اأو بديل الإحالة اإلى تفا�صيل اإ�صافية في مطبوعات 

المتحدة:  الأمم  الدولية.  للتجارة  النموذجي  الت�صنيف  المتحدة:  الأمم    
2

الت�صنيف المركزي للمنتجات. 

اأخرى مع تو�صيح الفروق من حيث نطاق التغطية والتوقيت والتقييم 

والتبويب.   

ال�صلع  الب�صائع  الدولية في  التجارة  اإح�صاءات  10-16 وتغطي 

خ�صما  اأو  ما  لبلد  المادية  الموارد  ر�صيد  اإلى  اإ�صافة  ت�صكل  »التي 

منه بدخولها )واردات( اأو مغادرتها )�صادرات( اإقليمه القت�صادي« 

»مفاهيم  الب�صائع  في  الدولية  التجارة  اإح�صاءات  المتحدة:  )الأمم 

وتعاريف« لعام 1998، الفقرة 14(. ويختلف ذلك عن مفهوم تغير 

اأ�صا�صه  على  يقوم  الذي  المقيمين  وغير  المقيمين  بين  فيما  الملكية 

ميزان المدفوعات، مما قد يقت�صي اإجراء بع�س التعديالت. 

ب – �لبنود �لتي يتعين �إدر�جها �ضمن �لب�ضائع �لعامة

الب�صائع  تعريف  نطاق  في  التالية  الحالت  تدخل   17-10

العامة وفقا لميزان المدفوعات نظرا لما تنطوي عليه من تغير ملكية 

ال�صلع فيما بين المقيمين وغير المقيمين: 

الوقت الحالي  المتداولة في  الورقية والمعدنية غير  النقود  )اأ(  

ك�صلع  تقييمها  ويجري  الُم�صَدرة.  غير  المالية  والأوراق 

الورقية  النقود  تكون  وقد  ال�صمية.  بقيمتها  ولي�س  اأولية 

تم  قد  لأنه  اأو  بعد  ت�صدر  لم  لأنها  متداولة  غير  والمعدنية 

ُيقيم  كذلك  النقدية.  �صفتها  واأُبطلت  التداول  من  �صحبها 

بيع العمالت المعدنية بعالوة اإلى جامعي العمالت اأو فيما 

بينهم ب�صعر المعاملة ولي�س بالقيمة ال�صمية. )تعتبر النقود 

َدرة  الم�صْ المالية  والأوراق  المتداولة  والمعدنية  الورقية 

اأدوات مالية ويجري ا�صتبعادها من ال�صلع(؛

الم�صددة  الر�صوم  اإدراج  ويتم  والمياه.  والغاز  الكهرباء  )ب(  

توزيعها  اأو  المنتجات  هذه  نقل  مقابل  منف�صلة  بفواتير 

)راجع  الأخرى  الأعمال  وخدمات  النقل  �صمن  كخدمات 

المياه  تدفقات  تدخل  ول  و159-10(.   74-10 الفقرتين 

�صمن  الأنهار  تدفقات  ب�صاأن  الدولية  القوانين  بموجب 

المعامالت الدولية؛

المعباأة  الكمبيوتر  برامج  اأي�صا  العامة  الب�صائع  ت�صمل  )ج( 

ال�صمعية  والت�صجيالت  والتطبيقات(  )النظم  الجاهزة 

الأقرا�س  مثل  مادية،  و�صائط  على  المخزنة  والب�صرية 

الحق  تراخي�صها  تتيح  التي  التخزين،  و�صائل  من  وغيرها 

في ال�صتخدام الدائم لها. وتقيد هذه المنتجات بكامل قيمة 

التخزين  و�صائل  اأو  الأقرا�س  بقيمة  لي�س  )اأي  المعامالت 

في  تقدم  التي  الكمبيوتر  برامج  وتدرج  الفارغة(.  الأخرى 

الأخرى  الكمبيوتر  برامج  وتدرج  ال�صلع،  �صمن  ال�صكل  هذا 

 
3
الفقرتين 10-143 و144-10(. )راجع  الخدمات  �صمن 

ولي�س  العام  لال�صتخدام  ت�صمم  الجاهزة  الكمبيوتر  )برامج 

 لأغرا�س تحليل برامج الكمبيوتر ككل، قد يكون من المفيد قيد البرامج التي 
3

�صمن  المدرجة  البرامج  مع  مقارنتها  بغر�س  منف�صل  كبند  ال�صلع  �صمن  تدرج 

الخدمات اأو دمجها معها. 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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تبويب  على  لالطالع   4-10 الجدول  راجع  الطلب.  ح�صب 

البرامج الم�صممة ح�صب الطلب وحالت اأخرى(؛

فال�صلع  الموانئ.  في  الناقالت  عليها  تح�صل  التي  ال�صلع  )د(  

مثل الوقود )التزود بالوقود( والموؤن والمخزونات والأثقال 

المواِزنة ومواد تغليف الب�صائع المنقولة التي تح�صل عليها 

�صركات النقل غير المقيمة في الموانئ من موردين مقيمين 

تدرج �صمن ال�صادرات من الب�صائع العامة. وبالمثل، تدرج 

ال�صلع التي تح�صل عليها �صركات النقل المقيمة من موردين 

غير مقيمين �صمن الواردات. ويعرف الكثيرون الموانئ على 

والمطارات  والمحيطات  البحار  عبر  النقل  محطات  اأنها 

والخدمات  ال�صلع  موردو  وكذا  الداخلية  المائية  والمجاري 

النقل  خدمات  تقديم  جهات  ما  اإقليم  في  ت�صتخدمها  التي 

اآخر.  المقيمة في اقت�صاد  اأو بال�صكك الحديدية  على الطرق 

اأما ال�صلع التي يح�صل عليها اأفراد اأطقم ال�صفن اأو ال�صائقون 

ال�صفر.  �صمن  فتدرج  الخا�س،  ل�صتعمالهم  �صابههم  من  اأو 

�صركات  تتحملها  التي  والإ�صالح  ال�صيانة  تكاليف  وتعد 

 .72-10 الفقرة  وتتناولها  النقل  خدمات  قبيل  من  النقل 

ال�صغيرة،  النقل  �صركات  تتحملها  التي  الوقود  تكاليف  اأما 

فتدرج �صمن ال�صلع التي تح�صل عليها الناقالت في الموانئ 

ولي�س �صمن ال�صفر )راجع الفقرة 10-81(؛

الإقليم  بعيدا عن  الناقالت  ت�صتريها  اأو  دها 
ِّ
تور التي  ال�صلع  )هـ( 

ينبغي  المثال،  �صبيل  فعلى  النقل.  �صركة  فيه  تقيم  الذي 

من  وغيرها  الأ�صماك  منتجات  الفئة  هذه  �صمن  يدرج  اأن 

ل�صركات  التابعة  ال�صفن  ت�صيدها  التي  البحرية  المنتجات 

في  تباع  ثم  البيانات  باإعداد  القائم  القت�صاد  في  مقيمة 

ما  اأي�صا  بها  يدرج  اأن  ينبغي  وبالمثل،  مبا�صرة.  الخارج 

قاع  من  ومعادن  نفط  من  المقيمة  ال�صركات  ت�صتخرجه 

ال�صلع  ت�صترى  وقد  مبا�صرة.  الخارج  في  ويباع  المحيطات 

اأو تباع في الموانئ الأجنبية اأو تباع في عر�س البحار اإلى 

ال�صفن الأجنبية؛ 

ال�صلع التي يقتنيها الم�صتاأجر بموجب عقد تاأجير تمويلي.  )و(  

 .56-5 الفقرة  في  التمويلي  التاأجير  عقود  تعريف  ويرد 

القت�صادية،  الملكية  �صاحب  هو  الم�صتاأجر  لأن  ونظرا 

فاإن انتقال ملكية ال�صلع من البائع اإلى الم�صتاأجر يقيد في 

تاريخ بداية عقد التاأجير. وفي هذه الحالة، نجد اأن الموؤجر 

القت�صادية.  الملكية  حق  ولي�س  القانونية  الملكية  حق  له 

وفي المقابل، فاإن ال�صلع الم�صتاأجرة بموجب عقود التاأجير 

الت�صغيلي ل تنتقل ملكيتها اإلى الم�صتاأجر ول تقيد بالتالي 

�صمن الب�صائع العامة عند ت�صليمها له. )تتناول الفقرات من 

10-153 اإلى 10-156 عقود التاأجير الت�صغيلي(؛

تباع  ثم  تغير في ملكيتها  للخارج دون  تر�صل  التي  ال�صلع  )ز(  

اأو  الأمانة  بر�صم  للخارج  تر�صل  التي  فال�صلع  بعد.  فيما 

التجهيز دون  اأو  العر�س  اأو  الإ�صالح  اأو  التخزين  لأغرا�س 

تغير في ملكيتها ل تقيد وقت اإر�صالها للخارج، لكن ينبغي 

اأن تقيد �صمن الب�صائع العامة اإن بيعت في وقت لحق اإلى 

اآخر غير اقت�صاد المالك. )راجع  اأحد المقيمين في اقت�صاد 

حول  المعلومات  من  مزيد  على  لالطالع   29-10 الفقرة 

ال�صلع بر�صم الأمانة(؛

المعدات التي تباع اأثناء وجودها خارج الإقليم الذي يقيم  )ح(  

من  خرجت  التي  المعدات  اأن  فنجد  الأ�صلي.  مالكها  فيه 

الإقليم في الأ�صا�س لغر�س موؤقت، كا�صتخدامها في البناء 

اأو ُتهدى  ُتباع  المثال، قد  اأو لعر�صها على �صبيل  ال�صيد  اأو 

لحقا؛

ال�صلع غير الم�صروعة؛ )ط(  

ال�صلع المهربة التي تعتبر م�صروعة فيما عدا ذلك؛ )ي(  

الهبات؛ )ك(  

الطرود البريدية التي ينطوي اإر�صالها على تغير في الملكية؛ )ل(  

الم�صتوردين  اأحد  قيام  بعد  تلفت  اأو  فقدت  التي  ال�صلع  )م(  

ال�صلع التي فقدت  )اأما  ب�صرائها ولكن قبل عبورها الحدود. 

الم�صتورد، فال تدخل في  اإلى  انتقال ملكيتها  تلفت قبل  اأو 

نطاق التجارة في الب�صائع(؛

الما�صية التي تتغير ملكيتها؛ )ن(  

اأو ت�صتريها  اإلى غير المقيمين  )�س( ال�صلع التي تبيعها الحكومة 

غير  من  الم�صتراة  الع�صكرية  المعدات  اإدراج  فينبغي  منهم. 

تقدمها  التي  ال�صلع  اأما  العامة.  الب�صائع  �صمن  المقيمين 

الحكومات اإلى �صفاراتها اأو قواعدها الع�صكرية الخ، فت�صكل 

الح�صابات  في  بالتالي  تقيد  ول  مقيمين  بين  معامالت 

الدولية. وتدرج نفقات ال�صفارات وما �صابهها �صمن ال�صلع 

)راجع  اآخر  المدرجة في مو�صع  غير  الحكومية  والخدمات 

الفقرة 10-175(؛

ال�صلع التي ل يترتب عليها اأي مدفوعات، مثل ال�صلع الممولة  )ع(  

بالمنح اأو القرو�س؛ 

)ف(  الم�صاعدات الإن�صانية المقدمة في �صكل �صلع؛

)�س( ال�صلع المحولة من اإحدى منظمات المخزونات الحتياطية 

اأو اإليها؛

اأن  دون  التجهيز  لأغرا�س  عليها  الح�صول  تم  التي  ال�صلع  )ق(  

التي  الفقرة 10-65( وال�صلع  المالك )راجع  اإقليم  تمر عبر 

تم بيعها بعد تجهيزها دون اأن تمر عبر اإقليم المالك )راجع 

الفقرة 10-66(؛ 

لم  الملكية  في  تغير  على  تبادلها  ينطوي  اأخرى  �صلع  اأي  )ر( 

ي�صتدل عليه من م�صادر البيانات.    

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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10-18 وفي حالة ال�صتعانة باأحد النظم الجمركية كم�صدر 

لبيانات ال�صلع، يتعين عندها اإجراء تعديالت لإدراج الحالت التي 

اأو  الجمركية  البيانات  في  ت�صجل  ولم  ال�صلع  ملكية  فيها  تغيرت 

الفقرة  )راجع  ال�صنطة  تجارة  الحالت  ال�صفر. ومن هذه  بند  تحت 

والتجارة  ال�صناعية  والأقمار  والطائرات  ال�صفن  و�صراء   )19-10

في  والمقيمين  ما  اقت�صاد  في  الحرة  التجارة  مناطق  بين  فيما 

الم�صتودعات  في  بها  المحتفظ  ال�صلع  وكذا  اأخرى  اقت�صادات 

التجارة  نظام  ت�صتخدم  اقت�صادات  في  الموجودة  الجمركية 

الخا�س واأخيرا المبالغ التي تقل عن حد الت�صجيل الجمركي. 

ي�صتريها  التي  ال�صلع  العامة  الب�صائع  �صمن  وُتدرج   19-10

اإعادة بيعها )فيما يطلق عليه  اأثناء الزيارات بغر�س  الم�صافرون 

اأحيانا تجارة ال�صنطة(. وت�سمل تجارة ال�سنطة معامالت مثل قيام 

ونقلها  ما  اقت�ساد  من  �سلع  ب�سراء  المقيمين(  )غير  الم�سافرين 

معهم اإلى القت�ساد الذي يقيمون فيه وبيعها هناك اأو �سراء �سلع 

اأحد  �سلع من  �سراء  اأو  الخارج  بيعها في  لإعادة  بلد موطنهم  من 

الخارج.  في  اآخر  اقت�ساد  في  وبيعها  الخارج  في  القت�سادات 

ويطلق على هذا النوع من التجارة اأي�صا التجارة غير الر�صمية عبر 

الحدود. ونظرا لأن الغر�س من ال�صفر لي�س �صراء �صلع لال�صتعمال 

لممار�صة  – ولكن  ال�صفر  بند  ال�صلع تحت  اأُدرجت  – واإل  الخا�س 

عمل تجاري وتحقيق اأرباح، فاإن ال�صلع التي ت�صترى وتباع تقيد 

و72-10  10-17)د(  الفقرات  )تتناول  العامة  الب�صائع  �صمن 

و10-81 النفقات الأخرى التي يتحملها هوؤلء التجار(. 

تت�صمنه  ما  اأي�صا  العامة  الب�صائع  �صمن  ويدرج   20-10

زيادة  الم�صافرون  ا�صتراها  �صلع  من  الجمركية  الإح�صاءات 

الخا�س  ل�صتعمالهم  الجمارك  به  ت�صمح  الذي  الأدنى  الحد  على 

رة  المعَمِ ال�صلع  المثال  �صبيل  على  ال�صلع  هذه  ومن  لإهدائها.  اأو 

الكهربائية( والنفائ�س )كالمجوهرات(، حيث  )كال�صيارات وال�صلع 

الإقليم  اإلى  بها  ويعود  الطريقة  بهذه  مالكها  ي�صتريها  اأن  يمكن 

في  المتبعة  المعاملة  مع  المعاملة  هذه  وتتفق  فيه.  يقيم  الذي 

اإعداد اإح�صاءات التجارة الدولية في الب�صائع، اإل اأنه يجب توخي 

الحر�س كيال ت�صجل هذه ال�صلع مرة اأخرى باإدراجها �صمن ال�صفر. 

ال�صلع  على  لالطالع   90-10 اإلى   86-10 من  الفقرات  )راجع 

المدرجة �صمن بند ال�صفر(.  

عن  الإبالغ  نظم  باأحد  ال�صتعانة  حالة  وفي   21-10  

عندها  يتعين  فاإنه  ال�صلع،  لبيانات  كم�صدر  الدولية  المعامالت 

يترتب  اأن  دون  ملكيتها  تغيرت  �صلع  اأي  لإدراج  تعديالت  اإجراء 

كالم�صاعدات  الإن�صانية  ال�صلع  ذلك  ومن  مدفوعات.  اأي  ذلك  على 

المنت�صبة  الموؤ�ص�صات  اإلى  المقدمة  وال�صلع  الهبات  مثل  وال�صلع 

وال�صلع المتبادلة في معامالت المقاي�صة وال�صلع المقدمة بموجب 

ح�صابات  طريق  عن  مقابلها  ي�صدد  التي  وال�صلع  تجاري  ائتمان 

م�صرفية يملكها مقيمون في اقت�صادات اأخرى غير القت�صاد الذي 

يقيمون فيه.  

�لبنود �لتي يتعين ��ضتبعادها من �لب�ضائع �لعامة  ج – 

لكونها ال تمثل معامالت دولية

بين  فيما  ال�صلع  ملكية  في  تغير  وجود  لعدم  نظرا   22-10

الحالت  فاإن  لها،  قيمة  ل  ال�صلع  لأن  اأو  المقيمين  وغير  المقيمين 

التالية ل تدرج �صمن الب�صائع العامة : 

تجارة العبور النتقالي: فتدخل ال�صلع اإلى الإقليم في هذه  )اأ(  

الحالة وفق اإجراءات جمركية خا�صة ت�صمح بمرورها عبره، 

ول ت�صجل �صمن الب�صائع العامة في اإقليم العبور؛ 

اأمتعة المهاجرين ال�صخ�صية: فال يعد ا�صطحاب الأ�صخا�س  )ب(  

من  ال�صخ�صية  لمتعلقاتهم  اإقامتهم  اأماكن  يغيرون  الذين 

قبيل المعامالت نظرا لعدم وجود تغير في الملكية؛ 

وما  الع�صكرية  والقواعد  ال�صفارات  اإلى  المر�صلة  ال�صلع  )ج(  

�صابهها من ال�صلطات في بلد الموطن والعك�س؛ 

الخارج  في  عملياتها  اإلى  ما  موؤ�ص�صة  تر�صلها  التي  ال�صلع  )د(  

اإذا لم تكن هذه العمليات كبيرة بما يكفي لمعاملتها كفرع 

التي  ال�صلع  ال�صائعة على ذلك  الأمثلة  الموؤ�ص�صة. ومن  لهذه 

ير�صلها المقر الرئي�صي اإلى الخارج ل�صتخدامها في م�صروع 

بناء ل يتوله كيان م�صتقل، ففي هذه الحالة، ل تدرج ال�صلع 

الذي يقع فيه  الإقليم  العامة في  الب�صائع  �صمن �صادرات 

المقر الرئي�صي؛   

دون  موؤقتة  لفترة  ا�صتيرادها  اأو  ت�صديرها  يتم  التي  ال�صلع  )هـ( 

اأو  ت�صديره  يتم  ما  ذلك  اأمثلة  ومن  ملكيتها:  في  تغير 

تاأجير  عقد  بموجب  اإ�صالحها  بغر�س  �صلع  من  ا�صتيراده 

ت�صغيلي و �صلع للتخزين و حيوانات وقطع اأثرية للم�صاركة 

تحركات  تتبع  )وينبغي  والم�صابقات.  المعار�س  في  بها 

ال�صلع هذه لمعرفة الحالت التي تباع فيها ال�صلع لحقا ول 

تتم اإعادتها. راجع الفقرة 10-17 )ز(. ويمكن بتحديد هذه 

الإ�صالحات  مثل  بها،  المرتبطة  البنود  معرفة  التحركات 

وعقود التاأجير الت�صغيلي وخدمات التخزين ور�صوم العر�س 

وجوائز الم�صابقات(؛  

اأو  تو�صيمها  اأو  تغليفها  اأو  بتجميعها  يقوم  التي  ال�صلع  )و( 

ال�صلع في  تجهيزها كيان ل يملكها. )وينبغي تتبع هذه 

تحديد  يمكن  بحيث  الخارج  اأو  للداخل  �صواء  تحركاتها 

وقيدها  �صابهه  وما  التجميع  على  المترتبة  الر�صوم  قيم 

المادية  للمدخالت  التحويلية  ال�صناعة  خدمات  �صمن 

 62-10 من  الفقرات  في  يرد  ح�صبما  لآخرين  المملوكة 

اإلى 10-71. ويمكن ال�صتعانة بهذه القيم اأي�صا لمعرفة 

اإعادتها،  تتم  ول  لحقا  ال�صلع  فيها  تباع  التي  الحالت 

بيعها ك�صادرات  الحالة وقت  ال�صلع في هذه  تقيد  حيث 

من اقت�صاد المالك(؛    

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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تمويلي.  تاأجير  عقد  بموجب  الموؤجر  يقتنيها  التي  ال�صلع  )ز(  

 .56-5 الفقرة  في  التمويلي  التاأجير  عقود  تعريف  ويرد 

له  لي�س  فاإنه  القانونية،  الملكية  حق  له  الموؤجر  اأن  ورغم 

حق الملكية القت�صادية. )حيث تقيد ال�صلع في هذه الحالة 

 17-10 الفقرة  في  يرد  ح�صبما  الم�صتاأجر  يقتنيها  ك�صلع 

)و((؛ 

ال�صلع التي لي�صت لها قيمة موجبة )مثل ال�صلع الخطرة التي  )ح(  

يتم ت�صديرها للتخل�س منها اأو لتخزينها(. وهذه ال�صلع واإن 

عليها  يترتب  فقد  العامة  الب�صائع  قبيل  من  تعد  ل  كانت 

الفقرة  يرد في  اأو تخزينها ح�صبما  للتخل�س منها  خدمات 

الموجبة  القيمة  ذات  والخردة  المخلفات  اأما   .152-10

فتقيد �صمن الب�صائع العامة؛ 

اإما  ال�صلع  اأن  نجد  الحالت،  هذا  ففي  المرتجعة.  ال�صلع  )ط(  

اتفقا  الطرفين  لكن  بالفعل  ملكيتها  نقلت  اأو  تقبل  لم  اأنها 

قيود  بتعديل  ويو�صى  الملكية.  نقل  اإلغاء  على  بعد  فيما 

ال�صادرات والواردات عن الفترة التي كانت قد �صجلت فيها 

ال�صلع في بادئ الأمر لمحو المعامالت الملغاة، ل �صيما في 

حالت المرتجعات من ال�صلع الوقتية مرتفعة القيمة. اأما اإن 

لم يكن يوجد �صوى مرتجعات قليلة فيمكن لأغرا�س تي�صير 

اإعداد الإح�صاءات خ�صم ال�صادرات والواردات في الفترات 

التي تعاد فيها ال�صلع؛

العينات غير ذات القيمة التجارية؛ )ي(  

تجارة ال�صلع فيما بين مناطق التجارة الحرة والمقيمين في  )ك(  

القت�صاد نف�صه؛ 

عدم  رغم  البيانات  م�صدر  في  اإدراجها  تم  اأخرى  �صلع  اأي  )ل(  

حدوث تغير في ملكيتها. 

د – �لبنود �لتي يتعين ��ضتبعادها من �لب�ضائع �لعامة 

لكونها مدرجة في مو�ضع �آخر

10-23 ُت�صَتبعد البنود التالية من الب�صائع العامة لأنها مدرجة 

�صمن عنا�صر اأخرى في ح�صاب ال�صلع والخدمات: 

ت�صجل ال�صلع التي يح�صل عليها المقيمون اأو يبيعونها دون  )اأ(  

ال�صلع  �صمن  منف�صل  كبند  القت�صادي  الإقليم  تدخل  اأن 

اإلى   41-10 من  الفقرات  في  يرد  ح�صبما  المتاجرة  قيد 

10-49؛ 

كبند  �صابهها  وما  كال�صبائك  النقدي  غير  الذهب  ي�صجل  )ب( 

منف�صل �صمن ال�صلع ح�صبما يرد في الفقرات من 50-10 

اإلى 10-54؛

من  الفقرات  في  يرد  ح�صبما  ال�صفر  �صمن  المدرجة  ال�صلع  )ج( 

10-89 اإلى 10-91؛

البناء  اأعمال  في  لال�صتخدام  ما  اإقليم  من  الم�صتراة  ال�صلع  )د(  

نف�صه.  الإقليم  في  مقيمة  غير  موؤ�ص�صات  بها  تقوم  التي 

الفقرة  البناء ح�صبما يرد في  ال�صلع �صمن  حيث تدرج هذه 

10-104؛

ت�صمم  التي  البيانات  اأو  الكمبيوتر  برامج  تخزين  و�صائل  )هـ(  

الكمبيوتر  خدمات  �صمن  تدرج  كالأقرا�س،  الطلب،  ح�صب 

ح�صبما يرد في الفقرة 10-143؛  

المنتجات مثل برامج الكمبيوتر المعباأة )النظم والتطبيقات(  )و(  

التي تقدم  ال�صمعية والب�صرية وما �صابه ذلك  والت�صجيالت 

تخزين  و�صائل  اأو  ممغنطة  و�صائط  اأو  اأقرا�س  �صكل  في 

بترخي�س محدد المدة )اأي اأن ا�صتخدامها يتطلب دفع مبالغ 

ب�صفة منتظمة( دون حدوث تغير في الملكية القت�صادية. 

اأو  الكمبيوتر  خدمات  �صمن  المنتجات  هذه  تدرج  )حيث 

على  ال�صلة  ذات  والخدمات  والب�صرية  ال�صمعية  الخدمات 

و163-10.   143-10 الفقرات  في  يرد  ح�صبما  التوالي 

ويمكن مراجعة الفقرة 10-17 )ج( لالطالع على المنتجات 

ذات ال�صلة التي تدرج �صمن ال�صلع(؛

ال�صمعية والب�صرية  المواد  اأو توزيع  التراخي�س با�صتن�صاخ  )ز( 

لهذه  الأ�صلية  الت�صجيالت  على  الح�صول  لدى  ُتمنح  التي 

الفكرية  الملكية  ا�صتخدام حقوق  ر�صوم  تدرج �صمن  المواد 

الفقرة  في  يرد  ح�صبما  اآخر  مو�صع  في  المدرجة  غير 

10-137؛ 

والدوريات  وال�صحف  الطلب  ح�صب  المعدة  المخططات  )ح( 

�صمن  تدرج  مبا�صر  ا�صتراك  بموجب  بالقطعة  المر�صلة 

يتم  التي  والدوريات  ال�صحف  )اأما  المعلومات.  خدمات 

توريدها بالجملة، فتدرج �صمن الب�صائع العامة.(  

هـ – �لبنود �لمتبادلة فيما بين �لموؤ�ض�ضات �لمنت�ضبة

الحدود فيما  ال�صلع عبر  10-24 يجرى جزء كبير من تحركات 

اأو  بيعها  اإعادة  اأو  ال�صلع  لتجهيز هذه  اإما  المنت�صبة  الموؤ�ص�صات  بين 

كان  اإذا  ما  هو  هنا  نف�صه  يطرح  قد  الذي  وال�صوؤال  اأخرى.  لأغرا�س 

قد حدث تغير في الملكية القت�صادية. )تتناول الفقرة 10-22 )و( 

على �صبيل المثال كيفية معاملة ال�صلع التي تر�صل للتجهيز دون تغير 

عدمه  من  القت�صادية  الملكية  في  تغير  وجود  ويتحدد  ملكيتها.( 

القت�صادية هو  الملكية  باأن �صاحب  المعتادة  القاعدة  اإلى  ا�صتنادا 

الطرف الذي يتحمل مخاطر الملكية ويتمتع بمزاياها. وفي الحالت 

ول  اأخرى  اإلى  منت�صبة  موؤ�ص�صة  من  ال�صلع  حيازة  فيها  تنتقل  التي 

ُيعرف ما اإذا كان قد حدث تغير في ملكيتها اأم ل، ينبغي اأخذ العوامل 

التالية بعين العتبار: 

• م�صتقلة، 	 قانونية  كيانات  المنت�صبة  الموؤ�ص�صات  كانت  اإذا 

الحالة من حيث حدوث تغير  المعامالت في هذه  تعامل 

الخا�صة  الترتيبات  اأ�صا�س  على  عدمه  من  الملكية  في 

باأطرافها.  

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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• ال�صركات 	 اأ�صباه  بين  فيما  ال�صلع  تحركات  تنطوي  ول 

ومالكيها عادة على حقوق ملكية قانونية يمكن ال�صتدلل 

بها على طبيعة هذه التحركات. وُيف�صل في هذه الحالة اأن 

الجزء  تحديد  اإلى  هذه  ال�صلع  تحركات  معاملة  في  ُي�صتند 

من الكيان القانوني الذي يتحمل مخاطر الملكية ومزاياها 

في  ال�صلع  هذه  ُقيدت  الذي  المكان  منها  �صواهد  على  بناء 

اأن  وينبغي  بيعها.  بم�صوؤولية  ي�صطلع  والذي  ح�صاباته 

الفرع في قيد  التي يتبعها  الأ�ص�س  المعاملة مع  تتفق هذه 

المعامالت في ح�صابات الأعمال التجارية وكذا اأ�ص�س اإعداد 

ال�صتق�صاءات الخا�صة بموؤ�ص�صات الأعمال اأو المن�صاآت.       

و – نظاما �لتجارة �لعام و�لخا�ص

الب�صائع  في  الدولية  التجارة  اإح�صاءات  اإعداد  يمكن   25-10

على اأ�صا�س نظام التجارة العام اأو الخا�س: 

• ي�صمل نظام التجارة العام في نطاقه ال�صلع المقيدة لدخول 	

الجمركية  الم�صتودعات  ذلك  في  بما  القت�صادي،  الإقليم 

مفاهيم  جزء  �صمن  ويو�صى  الحرة.  التجارة  ومناطق 

الب�سائع  في  الدولية  التجارة  اإح�ساءات  في  وتعاريف 

ال�صادرة عن الأمم المتحدة با�صتخدام نظام التجارة العام، 

الح�صابات  اإح�صاءات  اإعداد  في  با�صتخدامه  يو�صى  كما 

الدولية نظرا لأنه ي�صجل معامالت ال�صلع في القت�صاد ككل، 

المالية  القيود  ات�صاقا مع نطاق تغطية  اأكثر  وبالتالي يعد 

المقابلة في الح�صابات الدولية. 

• ال�صلع 	 الدقيق على  الخا�س بمعناه  التجارة  ويقت�صر نظام 

التي يفرج عنها من خالل الجمارك لتدخل منطقة التداول 

بيانات  �صوى  الإح�صاءات  اإعداد  لدى  يتوفر  لم  فاإذا  الحر. 

تعديالت  اإجراء  عندها  يتعين  الخا�س،  التجارة  نظام 

الجمركية  الم�صتودعات  واإلى  من  ال�صلع  تحركات  لت�صمين 

ومناطق تجهيز ال�صادرات والمناطق التجارية الحرة.

ز – وقت �لت�ضجيل

10-26 ينبغي ت�صجيل المعامالت في الب�صائع العامة في وقت 

ت�صجيل  في  الت�صاق  من  قدر  اأق�صى  ولتحقيق  ال�صلع.  ملكية  تغير 

التغير  وقت  يعتبر   ، والم�صتورد  الُم�صدِّر  ح�صابات  في  المعامالت 

المقابلة في الح�صاب  القيود  الوقت الذي ت�صجل فيه  الملكية هو  في 

المالي )كالعملة والودائع اأو الئتمان التجاري(، اأي اأن وقت التغير 

في ملكية ال�صلع يعتبر هو وقت قيام طرفي المعاملة بقيد ال�صلع في 

دفاترهما كاأ�صل حقيقي واإجراء تغيير مقابل في الأ�صول والخ�صوم 

المالية.         

الب�سائع: مفاهيم  الدولية في  التجارة  اإح�ساءات  10-27 وفي 

وتعاريف، يو�صى باأن ت�صجل المعامالت في وقت دخول ال�صلع الإقليم 

اأو مغادرتها، ويمكن في هذه الحالة اأن ت�صجل المعامالت في تاريخ 

تقديم الإقرار الجمركي بو�صفه اأقرب تاريخ ممكن لوقت دخول ال�صلع 

اأو خروجها. اأما من الناحية العملية، نجد اأن بع�س م�صادر البيانات 

اإذا كان  بالغر�س  ذلك  يفي  الإقرارات، ولن  تعتمد على وقت تجهيز 

حيث  متفاوتة.  اأو  طويلة  زمنية  فترات  ي�صتغرق  البيانات  تجهيز 

تق�صي ال�صلع فترة ما في  البحار اأو اأثناء مرورها عبر بلدان اأخرى 

ووقت  ك�صادرات  ت�صجيلها  وقت  بين  زمنية  فروق  عنه  ينتج  مما 

ت�صجيلها كواردات في المقابل. وتتمثل اأف�صل و�صيلة ممكنة لتعديل 

اإح�صاءات  اإعداد  لأغرا�س  الم�صادر  هذه  من  الم�صتخل�صة  البيانات 

الح�صابات الدولية في:

حذف الب�صائع الم�صجلة التي لم يحدث تغير في ملكيتها  )اأ(  

خالل الفترة.  

اإ�صافة الب�صائع التي تغيرت ملكيتها خالل الفترة ولكن  )ب(  

اأو  �صابقة  فترات  في  �صدرية 
َ
الم البيانات  في  لت 

ِّ
ج

ُ
�ص

لحقة. 

وفي الواقع العملي، ُيفتر�س عادة اأن وقت تغير ملكية الب�صائع هو 

تقريبا وقت قيدها في �صجالت الجمارك. 

�ل�ضلع �لر�أ�ضمالية مرتفعة �لقيمة

القيمة  مرتفعة  الراأ�صمالية  ال�صلع  اإنتاج  ي�صتغرق  قد   28-10

مثل ال�صفن والآلت الثقيلة وغيرها من معدات عدة اأ�صهر اأو �صنوات. 

وكما هو الحال مع ال�صلع الأخرى، فاإنه ينبغي ت�صجيل المعامالت 

اإلى  البائع  من  القت�صادية  الملكية  انتقال  وقت  ال�صلع  هذه  في 

طرفي  بين  التفاق  ح�صب  الملكية  تغير  وقت  ويكون  الم�صتري. 

المرحلية  الدفعات  ح�صب  تدريجيا  الملكية  تنتقل  فقد  المعاملة. 

البيانات  الت�صليم. والتوقيت في م�صادر  اأو بالكامل وقت  الم�صددة 

بيانات  فتعتمد  الملكية،  تغير  وقت  مع  يتطابق  ل  اأو  يتطابق  قد 

المدفوعات، على �صبيل المثال، على وقت �صداد الدفعات المرحلية، 

البنود  الذي تعبر فيه  الوقت  الجمركية على  البيانات  بينما تعتمد 

تغير  وقت  بين  اختالف  وجود  )عند  الجمركية.  الحدود  المكتملة 

اأو  القب�س  ين�صاأ عن ذلك ح�صابات م�صتحقة  ال�صداد،  الملكية ووقت 

الدفع ح�صبما يرد في الفقرة 71-5(.

�ل�ضلع بر�ضم �الأمانة

لم  ولكن  للبيع،  معدة  �سلع  هي  الأمانة  بر�سم  ال�سلع   29-10

يكن قد تم التفاق بعد على بيعها وقت اإر�سالها. وبالمثل، نجد اأن 

ال�صلع المر�صلة للبيع في المزادات العلنية اأو للتخزين الموؤقت تمهيدا 

اإل في وقت لحق، ول ينبغي بالتالي  لبيعها قد ل تتغير ملكيتها 

ت�صجيلها في الح�صابات الدولية لحين تغير ملكيتها لتجنب حدوث 

المالية  القيود  ت�صجيل  ووقت  ال�صلع  تدفق  وقت  بين  تفاوت  اأي 

المقابلة. غير اأنه اإذا كان من ال�صعب عمليا ت�صجيل المعامالت بهذه 

الطريقة، فيمكن ت�صجيلها في تاريخ قيدها في اإح�صاءات التجارة 

الدولية في الب�صائع بو�صفه تاريخ مقارب لوقت تغير الملكية. اأما 

اإذا تاأخر بيع ال�صلع لفترة طويلة، فاإحدى الممار�صات الجيدة التي 

يمكن اتباعها اإذا ما تعددت الحالت من هذا النوع تعديل وقت تغير 

الملكية الفعلي.   

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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ح – �لتقييم

10-30 تقيَّم الب�صائع العامة على اأ�صا�س القيمة ال�صوقية لل�صلع 

التي  الجمركية لالقت�ساد  الحدود  وهي  الموحدة،  التقييم  عند نقطة 

الحدود.  تلك  باأ�سعار فوب عند  اأي  الأولى،  للمرة  ال�سلع  رت منه  �سَدّ

وتتناول الفقرات من 3-67 اإلى 3-80 القيمة ال�صوقية. 

حدة  على  عقد  كل  في  ال�صلع  ت�صليم  �صروط  د  وُتحدَّ  31-10

بين  المبرمة  الترتيبات  لأن  ونظرا  والبائع.  الم�صتري  بين  بالتفاق 

تفاوت  نجد  لأخرى،  معاملة  من  تختلف  والم�صتوردين  الم�صدرين 

والم�صتوردين  الم�صدرين  بين  عليها  المتفق  المعامالت  اأ�صعار 

بع�س  ت�صمل  اأن  اإما  فهي  فيها،  الم�صمولة  التوزيع  تكلفة  حيث  من 

تكاليف التوزيع بالجملة والنقل وقيمة التاأمين وال�صرائب اأو ت�صمل 

جميع هذه التكاليف اأو ل ت�صمل اأي منها. ونورد مثال على ذلك في 

الإبالغ  نظم  الم�صتخل�صة من  المعلومات  لأن  ونظرا  الإطار 2-10. 

تعتمد على  التجارية  الأعمال  وا�صتق�صاءات  الدولية  المعامالت  عن 

اأ�ص�س  من  متنوع  مزيج  اإلى  بالتالي  ت�صتند  فهي  المعامالت،  اأ�صعار 

التقييم. 

اإح�صاءات  في  لل�صادرات  الإح�صائية  القيمة  د  وُتحدَّ  32-10

التجارة الدولية في الب�صائع على اأ�صا�س ت�صليم ظهر ال�صفينة »فوب« 

التكلفة  خال�س  الت�صليم  اأ�صا�س  على  الواردات  قيمة  د  تحدَّ بينما 

والتاأمين وال�صحن »�صيف«. وت�صمل اأ�ص�س التقييم »فوب« ما يلي:   

»الت�صليم ظهر ال�صفينة« )فوب( في الميناء عند حدود البلد  )اأ(  

اأو  البحر  طريق  عن  الم�صدرة  لل�صلع  )بالن�صبة  الم�صدِّر 

المجاري المائية الداخلية(؛

)بالن�صبة  الم�صدِّر  البلد  حدود  نقطة  عند  الناقل«  »ت�صليم  )ب( 

لل�صلع الم�صدرة بو�صيلة نقل ل تنطبق عليها قواعد فوب(؛ 

لل�صلع  )بالن�صبة  الم�صدِّر  البلد  حدود  اأي  الحدود«،  »ت�صليم  )ج(  

الم�صدرة بو�صيلة نقل ل تنطبق عليها قواعد فوب اأو قواعد 

ت�صليم الناقل، كما في الحالت التي يتم فيها ت�صدير ال�صلع 

عن طريق ال�صكك الحديدية اأو خطوط الأنابيب(.

)في حالة عدم وجود حدود جمركية، كما في حالة الأ�صواق الموحدة، 

بع�س  هناك  كذلك  الإقليمية.  بالحدود  التقييم  عند  عنها  ُي�صتعا�س 

الحالت التي تقيَّم فيها ال�صلع ب�صعر المعاملة ل�صعوبة تقييمها على 

اأ�صا�س فوب، كما في حالة ال�صلع قيد المتاجرة اأو الذهب غير النقدي 

الذي تتغير ملكيته دون ت�صليمه اأو ال�صلع التي يتم تجهيزها وبيعها 

في اقت�صاد التجهيز(.     

10-33 ت�صمل اأ�ص�س التقييم »�صيف« ما يلي:

»الت�صليم خال�س التكلفة والتاأمين وال�صحن« عند حدود البلد  )اأ(  

الم�صتورد؛ 

»الت�صليم خال�س النقل والتاأمين« عند حدود البلد الم�صتورد.  )ب(  

من  بدل  »فوب«  باأ�صعار  الواردات  تقييم  اإعادة  وعند   34-10

تكلفة  خ�صم  ينبغي  الدولية،  الح�صابات  اإعداد  لأغرا�س  »�صيف« 

عند  الواردات  قيمة  على  تحميلها  تم  التي  التاأمين  واأق�صاط  ال�صحن 

نقلها من حدود البلد الم�صدِّر اإلى حدود البلد الم�صتورد. واأف�صل منهج 

يمكن اتباعه عند تعديل قيمة الواردات لُتقيَّم باأ�صعار »فوب« بدل من 

»�صيف« هو اإجراء التعديل على م�صتوى المعاملة ال�صلعية الواحدة اأو 

واأ�صعار  اأ�صعار »فوب«  بين  العالقة  على م�صتوى تف�صيلي. وتختلف 

»�صيف« وفقا لعوامل منها نوع ال�صلعة والوزن والكمية )بالجملة اأو 

عملية  اأثناء  والعناية  التبريد  )مثل  الخا�صة  والمتطلبات  بالقطعة( 

المناولة( وو�صيلة النقل والم�صافة التي تقطعها ال�صلع. وتتغير ن�صبة 

عوامل  باختالف  الوقت  بمرور  »فوب«  اأ�صعار  اإلى  »�صيف«  اأ�صعار 

منها اأ�صعار الوقود والمناف�صة والتطور التكنولوجي في قطاع النقل 

َدر.  الَم�صْ اقت�صادات  وتغير  المختلفة  ال�صلع  اأنواع  ن�صبة  في  والتغير 

الم�صدِّر قريبة من مثيلتها  الإقليم  الجمارك في  اإذا كانت نقطة  اأما 

اأي اختالف بين قيمة ال�صلع  في الإقليم الم�صتوِرد، فلن يكون هناك 

 ونعني بتقييم ال�صلع باأ�صعار »فوب« عند 
4
باأ�صعار »�صيف« و«فوب«.

نقطة التقييم معاملة �صرائب الت�صدير على اأنها م�صتحقة الدفع من 

�صرائب  من  وغيرها  ال�صتيراد  ر�صوم  ومعاملة  الم�صدِّر  القت�صاد 

على اأنها م�صتحقة الدفع من القت�صاد الم�صتوِرد. فاإن لم يكن الأمر 

كذلك، فيتعين عندها اإجراء تعديالت مثل تلك الخا�صة بتكلفة ال�صحن 

والتاأمين.  

تقدير  اإلى  حاجة  هناك  تكون  قد  الحالت  بع�س  وفي   35-10

اإلى   71-3 من  الفقرات  )راجع  لل�صلع  ال�صوقي  لل�صعر  مكافئ  �صعر 

قد  المثال،  �صبيل  فعلى  التفا�صيل(.  من  مزيد  على  لالطالع   79-3

يتعين تعديل قيمة ال�صلع في حالت تجارة المقاي�صة اأو الم�صاعدات 

بين  فيما  المتبادلة  والخدمات  ال�صلع  اأو  �صلع  �صكل  في  المقدمة 

اأو تقدير قيم فواتير الت�صدير باأقل من قيمتها  الموؤ�ص�صات المنت�صبة 

اأو المغالة في قيم فواتير ال�صتيراد اأو ال�صلع المر�صلة بر�صم الأمانة 

اأو ال�صلع التي تتغير ملكيتها ثم ُيحدد  اأو للبيع في المزادات العلنية 

�صعرها النهائي فيما بعد. وقد يتطلب اإجراء هذه التعديالت اأي�صا عمل 

التجاري  بند لالئتمان  المالي، كعمل  الح�صاب  لها في  بنود مقابلة 

مثال. وي�صجل القيد المقابل �صمن ح�ص�س ملكية ال�صتثمار المبا�صر 

اإلى  المبا�صرون  الم�صتثمرون  بتوريدها  يقوم  التي  ال�صلع  حالة  في 

اأو دون  باأقل من تكلفتها  لهم  التابعة  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صات 

مقابل،. 

اأن  من  التاأكد  البيانات  باإعداد  القائمين  على  وينبغي   36-10

بدل  واقعية  الجمركية  الإقرارات  ا�صتخدمت في  قد  واقعية  تقييمات 

في  مبالغ  اأو  ب�صيطة  اأ�صعار  اأو  �صفر  مثل  �صورية  اأرقام  مجرد  من 

ينبغي  لحقا،  ال�صعر  تحديد  فيها  يتم  التي  الحالت  وفي  تقريبها. 

تعديل التقييمات على اأ�صا�س الأ�صعار النهائية متى اأ�صبحت متاحة. 

من  بمزيد  اإجراوؤها  يمكن  التي  التعديالت   73-3 الفقرة  وتتناول 

التف�صيل.    

غير اأنه في بع�س حالت التجارة في الب�صائع بين الأقاليم المتجاورة، نجد 
4

بين  فيما  نقلها  عند  و�صحن  تاأمين  تكاليف  �صعرها  على  ل  يحمَّ قد  الب�صائع  اأن 

اأخرى  اأو في حالت   ، الم�صحونة جوا  الب�صائع  كما في حالة  الجمركية،  الحدود 

عندما تبعد الحدود الجمركية في اأي الإقليمين عن الحدود، كما في حالة الإفراج 

الجمركي عن ال�صلع في حاويات مغلقة من نقطة الخروج. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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ط – �ل�ضلع �لمعاد ت�ضديرها

)�سلع منتجة  اأجنبية  المعاد ت�سديرها �سلعا  ال�سلع  تعد   37-10

دون  ر  ت�سدَّ �سابق(  وقت  في  ا�ستيرادها  وتم  اأخرى  اقت�سادات  في 

تحول جوهري في حالتها عما كانت عليه عندما تم ا�ستيرادها في 

 وقد يختلف �صعر ال�صلعة المعاد ت�صديرها عن �صعرها وقت 
5
ال�سابق.

وهوام�س  النقل  تكاليف  منها  عوامل  نتيجة  البداية  في  ا�صتيرادها 

ال�صلع  �صمن  ال�صلع  تدرج  ول  الحيازة.  وخ�صائر  ومكا�صب  الو�صطاء 

ا�صتراها  اإذا  اإل  المدفوعات  ميزان  اإح�صاءات  في  ت�صديرها  المعاد 

عبر  ذلك  اأثناء  مرورها  مع  بيعها  باإعادة  قام  ثم  المقيمين  اأحد 

الإقليم. اأما ال�صلع التي ي�صتريها المالك ويعيد بيعها دون اأن تمر عبر 

 .)41-10 الفقرة  )راجع  المتاجرة  قيد  ال�صلع  �صمن  فتدرج  اإقليمه، 

ال�صلع  اأو  الواردات  �صمن  تقيد  ل  النتقالي  العبور  �صلع  فاإن  كذلك 

)اأ((. وبالن�صبة لل�صلع  اأي�صا الفقرة 22-10  المعاد ت�صديرها )راجع 

اأعيد  ولكن  ما  اقت�صاد  في  الجمارك  خالل  من  تخلي�صها  تم  التي 

فال  القت�صاد،  هذا  في  المقيمين  اأحد  يمتلكها  اأن  دون  ت�صديرها 

اإح�صاءات  في  ت�صديرها  المعاد  ال�صلع  �صمن  اإدراجها  اأي�صا  ينبغي 

في  نجد  ت�صديرها،  المعاد  ال�صلع  عك�س  وعلى  المدفوعات.  ميزان 

حالة ال�صلع المرتجعة اأنه ل يوجد تغير في ملكيتها اأو تنقل ملكيتها 

بالفعل لكن الطرفين يتفقان فيما بعد على اإلغاء نقل الملكية )راجع 

الفقرة 10-22 )ط((.

10-38 وعندما تتحول حالة ال�صلع الم�صتوردة تحول جوهريا، 

المن�صق،  للنظام  ال�صلعة وفقا  تغير رمز  ُي�صتدل عليه من  قد  وهو ما 

ت�صديرها  معاد  ك�صلع  ولي�س  محليا  منتجة  ك�صادرات  ال�صلع  تقيد 

)مثل ال�صلع التي تم تجميعها اأو تجهيزها اأو اأ�صبحت رثة اأو مخلفات 

اأو خردة اأو تحف قديمة(. اأما ال�صلع الم�صتعملة التي تم ا�صتيرادها في 

وقت �صابق ولم يتغير رمزها وفقا للنظام المن�صق ولكنها بليت، فقد 

قواعد  ح�صب  ت�صديرها  المعاد  ال�صلع  �صمن  الأحيان  اأغلب  في  تقيد 

ب�صاأن   
6
دولية تو�صيات  القت�صاد. ورغم وجود  ال�صارية في  المن�صاأ 

في  ال�صارية  القواعد  ح�صب  يتحدد  ال�صلع  من�صاأ  فاإن  المن�صاأ،  قواعد 

 70-10 اإلى   62-10 من  الفقرات  في  ونتناول  المعني.  القت�صاد 

ال�صلع التي يتم ا�صتيرادها لأغرا�س التجهيز دون تغير في ملكيتها. 

تغير  دون  موؤقتة  لفترة  ت�صديرها  يعاد  اأو  ت�صتورد  التي  ال�صلع  اأما 

في ملكيتها لأغرا�س الإ�صالح اأو بموجب عقد تاأجير ت�صغيلي مثال، 

الفقرة  في  يرد  ح�صبما  ت�صديرها  المعاد  ال�صلع  �صمن  تدرج  فال 

10-22)هـ(. 

كبند  ت�صديرها  المعاد  ال�صلع  قيد  اأمكن  اإن  وينبغي   39-10

ال�صلع  فيها  ت�صكل  التي  القت�صادات  في  ل�صيما  منف�صل  تكميلي 

المعاد ت�صديرها جزءا كبيرا من ال�صادرات. ونظرا لأن ال�صلع المعاد 

به  ارتباطا  اأقل  فاإنها  المعني،  القت�صاد  في  منَتجة  غير  ت�صديرها 

التجارة  اإح�صاءات  المعاد ت�صديرها في  ال�صلع   لالطالع على كيفية معاملة 
5

في  وتعاريف  مفاهيم  جزء  في  و79   78 الفقرتين  راجع  الب�صائع،  في  الدولية 

اإح�ساءات التجارة الدولية في الب�سائع ال�سادرة عن الأمم المتحدة عام 1998. 

وتن�سيق  بتب�سيط  المعنية  الدولية  التفاقية  العالمية،  الجمركية  المنظمة   
6

الإجراءات الجمركية )اتفاقية كيوتو المعدلة(. 

اأو  عابر  �صحن  نقاط  ُتعتبر  التي  والقت�صادات  بال�صادرات.  مقارنة 

�صلع  ح�صاباتها  في  توجد  ما  غالبا  رئي�صية  جملة  تجارة  مناطق 

معاد ت�صديرها بقيمة كبيرة. وقد يفيد ح�صاب قيمة الواردات المعدة 

اأ�صا�س قيمة ال�صلع المعاد ت�صديرها مع  لإعادة الت�صدير وذلك على 

اإجراء تعديل زمني. 

محلية  �صلع  هي  ا�صتيرادها  المعاد  ال�صلع  وتعتبر   40-10

ا�صتوردت دون اأن تتغير حالتها عما كانت عليه عندما تم ت�صديرها 

اأثناء  جوهريا  تحول  حالتها  تتحول  اأن  دون  اأي  �صابق،  وقت  في 

كبند  ا�صتيرادها  المعاد  ال�صلع  قيد  ويمكن  الإقليم.  خارج  تواجدها 

منف�صل اإذا كانت قيمتها كبيرة. وتن�صاأ ال�صلع المعاد ا�صتيرادها كي 

ت�صديرها  المعاد  ال�صلع  تن�صاأ  بينما  �صابقة،  ت�صدير  عملية  تعك�س 

اأحد  عبر  توزيعها  اأو  تخزينها  اأو  ال�صلع  هذه  نقل  نتيجة  عام  بوجه 

�صمن  ال�صلع  تدرج  ول  البائع.  اأو  الم�صتري  اإقليم  بخالف  الأقاليم 

واأعاد  المقيمين  غير  اأحد  ا�صتراها  اإذا  اإل  ا�صتيرادها  المعاد  ال�صلع 

تتغير  لم  اإن  الواردات  ال�صلع من  )وتحذف  المقيمين.  اأحد  اإلى  بيعها 

التجهيز على �صبيل  اأو  الإ�صالح  المر�صلة لأغرا�س  ملكيتها، كال�صلع 

المثال(. 

2- �سلع اأخرى

�أ – �ل�ضلع قيد �لمتاجرة

)في  مقيمة  جهة  �سراء  باأنها  المتاجرة  ف 
َّ

تعر
ُ

 41-10

القت�ساد القائم باإعداد البيانات( ل�سلع من جهة غير مقيمة وبيع 

تواجد  دون  اأخرى  مقيمة  غير  جهة  اإلى  بعد  فيما  ال�سلع  نف�س 

على  ذلك  وينطبق  البيانات.  باإعداد  القائم  القت�ساد  في  ال�سلع 

بالحيازة  المالك  تمتع  فيها  يعتبر  ل  التي  ال�صلعية  المعامالت 

المادية لل�صلع �صرطا لإتمام المعاملة. )اإذا لزم بع�س الإر�صاد فيما 

يتعلق بمعنى »نف�س ال�صلع«، يمكن ا�صتخدام المعايير الواردة في 

الفقرتين 10-37 و38-10(.

والتجزئة،  الجملة  تجارة  المتاجرة في  ترتيبات  10-42 ونجد 

ويمكن ا�صتخدامها اأي�صا في تداول ال�صلع الأولية وفي اإدارة وتمويل 

عمليات ال�صناعة التحويلية العالمية. فعلى �صبيل المثال، قد تتعاقد 

اإحدى الموؤ�ص�صات مع متعاقد اأو اأكثر للقيام بتجميع �صلعة ما، بحيث 

اإقليم  ال�صلع ثم تعيد بيعها دون مرورها عبر  الموؤ�ص�صة  ت�صتري هذه 

امتالكها  فترة  خالل  لل�صلع  المادية  الهيئة  تغيرت  واإذا   
7
المالك.

كيانات  عليها  اأجرتها  التي  التحويلية  ال�صناعة  عمليات  نتيجة 

العامة ولي�س  الب�صائع  ال�صلعية �صمن  المعامالت  اأخرى، تدرج هذه 

ل  التي  الأخرى  الحالت  في  ال�صلع  تدرج  بينما  المتاجرة.  �صمن 

هذه  في  البيع  �صعر  ويعك�س  المتاجرة،  �صمن  هيئتها  فيها  تتغير 

في  تغير  هناك  يكن  لم  اإن  المتاجرة  قبيل  من  تعد  ل  ال�صلعية  المعامالت   
7

ملكية ال�صلع، ولكنها قد تعتبر في هذه الحالة خدمات �صناعة تحويلية للمدخالت 

المادية المملوكة لآخرين مقابل ر�صوم ح�صبما يرد في الفقرات من 10-62 اإلى 

    .64-10

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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الحالت تكاليف مقابل اأعمال تجهيز ب�صيطة بالإ�صافة اإلى هام�س 

تجارة الجملة. وفي الحالت التي يكون فيها التاجر قائما على اإدارة 

اإحدى عمليات ال�صناعة التحويلية العالمية، فاإن �صعر البيع قد ي�صمل 

الختراع  وبراءات  والإدارة  التخطيط  خدمات  تقديم  مقابل  اأي�صا 

وغير ذلك من خدمات الدراية الفنية والت�صويق والتمويل. وقد تكون 

واأعمال  المواد  بقيمة  مقارنة  كبيرة  المادية  غير  الم�صاهمات  هذه 

التجميع، ل�صيما في حالة ال�صلع التكنولوجية المتطورة. 

10-43 وُت�صجل ال�صلع قيد المتاجرة في ح�صابات المالك مثلها 

في ذلك مثل اأي �صلع اأخرى يمتلكها، ولكنها تقيد كبند منف�صل في 

التاجر  له  التابع  الخا�صة بالقت�صاد  الدولية  الح�صابات  اإح�صاءات 

نظرا لأن لها اأهمية خا�صة ولأنها ل تقيد في النظام الجمركي لهذا 

القت�صاد.

10-44 تعامل معامالت المتاجرة كالتالي:

تحت  ال�صالبة  ال�صادرات  �صمن  لل�صلع  التاجر  �صراء  ُيقيد  )اأ(  

ال�صلع في اقت�صاد التاجر؛

المبيعات  تحت  الموجبة  ال�صادرات  ال�صلع �صمن  بيع  ُيقيد  )ب(  

من ال�صلع قيد المتاجرة في اقت�صاد التاجر؛

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

المثال الأول: ال�سلع قيد المتاجرة التي تخ�سع لعمليات �سناعة تح�يلية دون تغير في حالتها

ت�صتري اإحدى الجهات المقيمة في القت�صاد A كتبا من اإحدى الجهات المقيمة في القت�صاد B مقابل مبلغ 10، ثم تر�صلها 

دون مرورها عبر القت�صاد A اإلى اإحدى الجهات المقيمة في القت�صاد C لتعبئتها في �صناديق مقابل مبلغ 3 تدفعه الجهة 

المقيمة في القت�صاد A. ثم تقوم بعد ذلك الجهة المقيمة في القت�صاد A ببيع الكتب اإلى اإحدى الجهات المقيمة في القت�صاد 

D مقابل مبلغ 20. 

وتطبق على هذه ال�صلع معاملة المتاجرة نظرا لأن حالتها لم تتغير.

وتقيد ال�صلع في ح�صاب ال�صلع والخدمات في القت�صاد A كالتالي:

-10 في الجانب الدائن )�سادرات �سالبة(  )B ال�سلع قيد المتاجرة )مع القت�ساد

20 في الجانب الدائن  )D ال�سلع قيد المتاجرة )مع القت�ساد

10 في الجانب الدائن �صافي ال�صادرات من ال�صلع قيد المتاجرة 

خدمات ال�صناعة التحويلية للمدخالت 

3 في الجانب المدين  )C المادية المملوكة لآخرين )مع القت�صاد   

)ت�صجل القيود المقابلة في القت�صاد B والقت�صاد D �صمن ال�صادرات والواردات على الترتيب تحت بند الب�صائع العامة، 

حيث ل تدرج ال�صلع �صمن ال�صلع قيد المتاجرة اإل في اقت�صاد التاجر فقط(. 

المثال الثاني: خدمات ال�سناعة التح�يلية التي ين�ساأ عنها تغير في حالة ال�سلع

اإحدى الجهات المقيمة في القت�صاد A ت�صتري نفطا من اإحدى الجهات المقيمة في القت�صاد B مقابل مبلغ 10، ثم تر�صله 

مع الحتفاظ بملكيته اإلى اإحدى الجهات المقيمة في القت�صاد C لتكريره مقابل مبلغ 15، وذلك دون مروره عبر القت�صاد 

 .D ثم يباع النفط فيما بعد اإلى اإحدى الجهات المقيمة في القت�صاد .A
وتطبق على هذه ال�صلع معاملة خدمات التجهيز نظرا لما طراأ من تغير على حالتها.

وتقيد ال�صلع في ح�صاب ال�صلع والخدمات في القت�صاد A كالتالي: 

10 في الجانب المدين  )B الب�صائع العامة )مع القت�صاد

30 في الجانب الدائن  )D الب�صائع العامة )مع القت�صاد

خدمات ال�صناعة التحويلية للمدخالت

15 في الجانب المدين  )C المادية المملوكة لآخرين )مع القت�صاد    

)راجع اأي�صا الفقرات من 10-62 اإلى 10-71 حول خدمات ال�صناعة التحويلية والق�صايا ذات ال�صلة المتعلقة بعمليات 

التجهيز(.

في  ت�صجل  ول  الدائن(  الجانب  في   10(  A القت�صاد  اإلى  م�صدَّرة  ك�صلع   B القت�صاد  في  الحالة  هذه  في  ال�صلع  وت�صجل 

القت�صاد C اإل كخدمات �صناعة تحويلية م�صدَّرة اإلى القت�صاد A )ولي�س ك�صادرات اأو واردات �صلعية( وت�صجل في القت�صاد 

   .)C ولي�س ك�صلع م�صتوردة من القت�صاد( A ح�صبما يرد اأعاله ك�صلع م�صتوردة من القت�صاد D

وفي المثالين المذكورين، يمكن لالقت�صاد C ت�صجيل قيمة ال�صلع الواردة وتلك المر�صلة للخارج كبنود تكميلية.  

 الإطار 10-1: اأمثلة على ال�سلع قيد المتاجرة وخدمات ال�سناعة التح�يلية للمدخالت

)المادية الممل�كة لآخرين )خدمات التجهيز
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قيد  ال�صلع  من  والم�صتريات  المبيعات  بين  الفرق  ُيقيد  )ج( 

قيد  ال�صلع  من  ال�صادرات  »�صافي  بند  تحت  المتاجرة 

المتاجرة«. ويت�صمن هذا البند الهام�س التجاري ومكا�صب 

ال�صلع قيد المتاجرة.  وخ�صائر الحيازة والتغير في مخزون 

وقد يكون �صافي ال�صادرات من ال�صلع قيد المتاجرة �صالبا 

في بع�س الأحوال نتيجة انخفا�س اأو ارتفاع المخزون؛

طرفا  عليه  يتفق  كما  التعامل  ب�صعر  المتاجرة  قيود  ُتقيَّم  )د(  

المعاملة ولي�س باأ�صعار »فوب«. 

)ترد في الإطار 10-1 مقارنة بين قيود ال�صلع قيد المتاجرة وقيود 

ال�صلع قيد التجهيز(.

ح�صابات  في  ك�صادرات  دائما  المتاجرة  بنود  وُتقيد   45-10

اقت�صاد الإقليم التابع له التاجر. اأما في القت�صاد الُم�صدِّر والقت�صاد 

وما  �صادرات  من  التاجر  يبتاعه  ما  فيقيد  له،  المقابل  الم�صتورد 

ُي�صترى منه من واردات �صمن الب�صائع العامة.   

ال�صلع  وتداول  والتجزئة  الجملة  تجارة  تن�صاأ  وقد   46-10

اإطار ترتيبات  اأي�صا في  الأولية واإدارة عمليات ال�صناعة التحويلية 

بخ�صو�س �صلع موجودة في اقت�صاد المالك، وتقيد في هذه الحالة 

التي  الحالت  وفي  المتاجرة.  �صمن  ولي�س  العامة  الب�صائع  �صمن 

ل تمر فيها ال�صلع عبر اقت�صاد المالك بينما تتحول هيئتها المادية 

المعامالت  هذه  ت�صجل  اآخر،  اقت�صاد  في  للتجهيز  لخ�صوعها  نظرا 

الدولية �صمن الب�صائع العامة ولي�س �صمن المتاجرة. )وتقيد ر�صوم 

ح�صبما  المالك  تكلفتها  يتحمل  تحويلية  �صناعة  كخدمات  التجهيز 

يرد في الفقرة 62-10.(

يقين  على  الأحيان  بع�س  في  الم�صتري  يكون  ل  وقد   47-10

مما اإذا كان �صيعيد بيع ال�صلع اإلى مقيمين في القت�صاد ذاته اأو اإلى 

اآخرين. ويمكن في هذه الحالة العتماد على نوايا الم�صتري كموؤ�صر 

والتعديل فيما بعد اإن لم تتحقق هذه النوايا. 

اأحد  اإلى  ال�صلع  بيع  باإعادة  التجار  اأحد  قيام  وعند   48-10

المتاجرة.  قبيل  من  يعتبر  ل  ذلك  فاإن  نف�صه،  بالقت�صاد  المقيمين 

واردات  �صمن  الحالة  هذه  في  الم�صتراة  ال�صلع  تقيد  وبالتالي 

القت�صاد من الب�صائع العامة. وفي حالة قيام الكيان الذي ا�صترى 

ال�صلع من اأحد التجار في القت�صاد نف�صه باإعادة بيع هذه ال�صلع اإلى 

اأحد المقيمين في اقت�صاد اآخر، فتقيد ال�صلع المباعة في هذه الحالة، 

�صواء اأكانت قد دخلت اقت�صاد التاجر اأم ل، �صمن �صادرات اقت�صاد 

ال�صبه  �صديدة  الحالة  هذه  اأن  )ورغم  العامة.  الب�صائع  من  التاجر 

بالمتاجرة، فاإنه ل ينطبق عليها التعريف الوارد اأعاله. ويتعذر من 

الناحية العملية قيام التاجر الأول بقيد الم�صتريات �صمن المتاجرة 

لأنه قد ل يعرف ما اإذا كان التاجر الثاني �صيقوم باإدخال ال�صلع اإلى 

القت�صاد اأم ل(.  

10-49 وتقيد المتاجرة في الذهب غير النقدي تحت بند الذهب 

مما   ،54-10 اإلى   50-10 من  الفقرات  تتناوله  الذي  النقدي  غير 

يعني اأن هذا البند �صامل وهيكله مت�صق من الناحية المفاهيمية.

ب – �لذهب غير �لنقدي

الذهب بخالف  اأ�صكال  النقدي جميع  الذهب غير  10-50 ي�صمل 

كاأ�صول  به  وُيحتفظ  النقدية  ال�صلطات  تمتلكه  الذي  النقدي  الذهب 

احتياطية ح�صبما يرد تعريفه في الفقرتين 5-74 و5-75. ويمكن 

اأن يكون الذهب غير النقدي في �صكل �صبائك )اأي تتخذ �صبائك الذهب 

�صكل عمالت اأو قوالب اأو �صبائك ل تقل ن�صبة نقائها عن 995 جزءا 

الذهب  ح�صابات  في  به  المحتفظ  الذهب  ذلك  في  بما  الألف،  في 

غير  الذهب  اأ�صكال  من  ذلك  وغير  الذهب  وم�صحوق  المخ�ص�صة( 

الم�صغول اأو �صبه الم�صنَّع. اأما المجوهرات و�صاعات اليد وما �صابهها 

التي يدخل الذهب في �صناعتها، فتقيد �صمن الب�صائع العامة ولي�س 

غير  الذهب  و�صراء  بيع  معامالت  وتقيد  النقدي.  غير  الذهب  �صمن 

النقدي التي ل تتم بطريق ال�صحن باأ�صعار المعامالت ولي�س باأ�صعار 

اأو عمولت يتقا�صاها  اأي هوام�س  ال�صعر  ي�صمل  اأن  »فوب«. وينبغي 

الو�صطاء ول ت�صدر بها فواتير منف�صلة.     

10-51 وُتعاَمل ح�صابات الذهب المخ�ص�صة بو�صفها ترتيبات 

ال�صبائك  ملكية  في  التغير  يعاَمل  وبالتالي  الذهب،  �صبائك  لحفظ 

بها  تعاَمل  التي  الطريقة  بنف�س  الح�صابات  هذه  في  بها  المحتفظ 

ح�صابات  فاإن  ذاته  ولل�صبب   .)18-9 الفقرة  )راجع  الذهب  �صبائك 

اأحد الكيانات  الذهب المخ�ص�صة ل تعاَمل كودائع. وفي حالة قيام 

باإيداع ذهب يمتلكه بالفعل في ح�صاب مخ�ص�س اأو ب�صحب ذهب من 

ح�صاب مخ�ص�س دون بيعه، فاإن ذلك ل يترتب عليه تغير في ملكية 

ح�صابات  تعتبر  المقابل،  وفي  كمعاملة.  بالتالي  يقيد  ول  الذهب 

الذهب غير المخ�ص�صة اأ�صول مالية )وتدرج �صمن الذهب النقدي اأو 

الودائع ح�صب المالك(. وهكذا فاإن ال�صبائك التي توَدع في ح�صابات 

الذهب غير المخ�ص�صة تقيد كمبادلت اأ�صول مالية بذهب غير نقدي، 

مالية،  باأ�صول  نقدي  غير  ذهب  كمبادلت  الم�صحوبات  تقيد  بينما 

وذلك ما لم يكن الطرفان كالهما من ال�صلطات النقدية اأو المنظمات 

الدولية. )راجع اأي�صا الفقرتين 5-76 و5-77 حول ح�صابات الذهب 

والفقرة 9-18 حول المعامالت في �صبائك الذهب(. 

ال�صلطات  من  كالهما  الذهب  معاملة  طرفا  كان  واإذا   52-10

المنظمات  من  اأو  احتياطية  كاأ�صول  بالذهب  تحتفظ  التي  النقدية 

المالية الدولية، فتقيد مبيعات الذهب في هذه الحالة �صمن الذهب 

النقدي في الح�صاب المالي ح�صبما يرد في الفقرة 8-55. وفيما عدا 

ذلك، تقيد مبيعات الذهب �صمن الذهب غير النقدي. 

ال�صلع  عن  منف�صل  كبند  النقدي  غير  الذهب  ويقيد   53-10

لرتباط  المالية  الأ�صواق  في  خا�صا  دورا  للذهب  لأن  نظرا  الأخرى 

المتداولة  بالأ�صهم  كبيرا  ارتباطا  الذهب  والم�صتريات من  المبيعات 

بالأ�صواق، ولأن قيمة المبيعات والم�صتريات قد تكون كبيرة للغاية 

العديد  الذهب. وفي  تداول  الحالت، كما في حالة مراكز  في بع�س 

حيث  فعليا،  الذهب  يت�صلم  ل  الجديد  المالك  اأن  نجد  الحالت،  من 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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في  التغير  اأن  غير  ال�صبائك.  لحفظ  متخ�ص�صة  مراكز  في  به  ُيحتفظ 

الملكية هو الأ�صا�س في قيد معامالت الذهب غير النقدي، وهكذا فاإن 

هناك  تكن  لم  واإن  حتى  قيدها  ينبغي  الذهب  وم�صتريات  مبيعات 

حركة فعلية.   

10-54 وتجوز حيازة لذهب غير النقدي اإما كمخزن للقيمة اأو 

المجوهرات  ا�صتخدامه في �صناعة  مثل  اأخرى،  )�صناعية(  لأغرا�س 

النقدي،  غير  الذهب  م  يق�صَّ وقد  بالأ�صنان.  المتعلقة  الأعمال  في  اأو 

به  المحتفظ  بالذهب  خا�س  اأحدهما  فرعيين  ق�صمين  اإلى  اأمكن،  اإن 

كمخزن للقيمة والآخر بالذهب الم�صتخدم لأغرا�س )�صناعية( اأخرى. 

3- المطابقة بين بيانات التجارة في الب�سائع 

واإجمالي ال�سلع على اأ�سا�س بيانات ميزان 

المدف�عات

للقائمين  يمكن  التي  الجيدة  الممار�صات  اإحدى  اإن   55-10

لت�صوية  مطابقة  جدول  ون�صر  اإعداد  هي  اتباعها  البيانات  باإعداد 

الختالفات بين اإح�صاءات التجارة في الب�صائع من ناحية وال�صلع 

اأ�صا�س بيانات ميزان المدفوعات من ناحية اأخرى. وترد عينة  على 

من جدول المطابقة في الجدول 10-2. والهدف من جدول المطابقة 

نتيجة  و�صكوك  التبا�س  من  ين�صاأ  ما  وتجنب  ال�صفافية  �صمان  هو 

اختالفات الم�صادر والتغطية والتبويب والتقييم والتوقيت الخ.

اإعداد  في  المتبعة  الخطوات  باإيجاز  الجدول  ويعر�س   56-10

مناق�صتها  تمت  التي  البنود  بع�س  الجدول  ويلخ�س  البيانات. 

في  هاء  المرفق  ويغطي   . الف�صل  هذا  في  التف�صيل  من  بمزيد  اآنفا 

الإح�ساءات  تجميع  دليل  الب�صائع:  في  الدولية  التجارة  اإح�صاءات 

الب�سائع  في  الدولية  التجارة  اإح�ساءات  معايير  بين  الختالفات 

وبالإ�صافة  الخام�سة.  طبعته  في  المدفوعات  ميزان  دليل  ومعايير 

اإلى التغييرات الواردة في هذا الدليل بالمقارنة مع طبعته الخام�صة، 

وجود  حالة  في  اأخرى  تعديالت  اإجراء  اإلى  حاجة  هناك  تكون  فقد 

الدولية  التجارة  اإح�صاءات  في  الواردة  الممار�صات  بين  اختالفات 

في الب�صائع والممار�صات الوطنية من حيث نطاق تغطية اإح�صاءات 

التجارة الدولية في الب�صائع.  

جيم – الخدمات

المراجع: 

دليل اإح�ساءات التجارة الدولية في الخدمات، ل�صيما الف�صل الثالث: 

معامالت الخدمات بين المقيمين وغير المقيمين.

التو�سيات  المتحدة،  لالأمم  التابعة  لل�صياحة  العالمية  المنظمة 

الفرعي:  ال�سياحة  وح�ساب  ال�سياحة  اإح�ساءات  ب�ساأن  الدولية 

الإطار المنهجي المو�سى به.

United Nations and others, Manual on Statistics of 
International Trade in Services, especially Chapter 
III, Services Transactions Between Residents and 
Non-residents.

United Nations World Tourism Organization, Interna-
tional Recommendations on Tourism Statistics and 
The Tourism Satellite Account: Recommended Meth-
odological Framework.

1- المفاهيم ونطاق التغطية

تقيد   ،47-3 الفقرة  في  الواردة  العامة  للمبادئ  وفقا   57-10

ت�صجيل  وينبغي  تقديمها.  وقت  الدولية  الح�صابات  في  الخدمات 

محا�صبية،  فترة  كل  في  ال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  المقدمة  الخدمات 

اأي في وقت تقديمها. وقد ُي�صدد مقابل هذه الخدمات مقدما اأو عند 

الت�صليم اأو على دفعات مرحلية. وعند اختالف وقت ال�صداد عن وقت 

)اأ�صول/خ�صوم مالية  �صلف تجارية  الحالة  تن�صاأ في هذه  الت�صليم، 

تنق�صي وقت تقديم الخدمة( اأو ين�صاأ ائتمان تجاري )اأ�صول/خ�صوم 

مالية تن�صاأ وقت تقديم الخدمة(. 

اأو  ال�صت�صاريون  يقدمها  التي  الخدمات  وتختلف   58-10

اأو وكالت الت�صغيل عن تعوي�صات العاملين.  المتعهدون الم�صتقلون 

العاملين  بين  الفرق   13-11 اإلى   11-11 من  الفقرات  وتتناول 

وموردي الخدمات. 

10-59 وبالن�صبة للخدمات التي ُيعهد بها اإلى �صركات خارجية 

لتقديم  )متخ�ص�صة(  اأخرى  �صركة  مع  �صركة  تتعاقد  عندما  اأي   –
ال�صركة، مثل خدمات تح�صيل  داخل  �صبق  فيما  ُتنفذ  خدمات كانت 

�صمن  تبويبها  ينبغي   – »الدعم«  المعلومات  خدمات  اأو  الفواتير 

الت�صال  مراكز  تقدمها  التي  فالخدمات  ال�صلة.  ذات  الخدمات  بند 

المقدمة.  الخدمة  نوع  ح�صب  تبويبها  ينبغي  المماثلة  وال�صركات 

التي تعمل في مجال بيع  الت�صال  المثال، تقيد مراكز  �صبيل  فعلى 

مراكز  تقيد  بينما  بالتجارة،  المرتبطة  الخدمات  �صمن  المنتجات 

الت�صال التي تقدم خدمات الدعم في مجال الكمبيوتر �صمن خدمات 

الكمبيوتر.    

الخدمات  في  الدولية  التجارة  اإح�ساءات  دليل  ويعتبر   60-10

في  الدولية  التجارة  بيانات  لمعدي  يمكن  التي  الم�صادر  اأحد 

وي�صتند  اإ�صافية.  معلومات  على  للح�صول  بها  ال�صتعانة  الخدمات 

دليل اإح�ساءات التجارة الدولية في الخدمات على الإطار المفاهيمي 

القومية لعام 2008  الح�صابات  الذي يقوم عليه كل من نظام  ذاته 

الخدمات  الدولية في  التجارة  اإح�صاءات  دليل  ويوفر   
8
الدليل. وهذا 

المعلومات المطلوبة حول التفاق العام ب�صاأن التجارة في الخدمات 

وال�صركات  للحكومات  يوفر  كما  اتفاقات،  من  ذلك  وغير  )غات�س( 

يتناول  فاإنه  كذلك  المعلومات.  من  المتزايدة  حاجتهم  والمحللين 

تقديم  خاللها  من  يمكن  التي  الأربعة  الطرق  والتو�صيح  بال�صرح 

الخدمات على ال�صعيد الدولي. وا�صتنادا اإلى تبويب الخدمات الوارد 

دليل اإح�ساءات التجارة الدولية في الخدمات  في هذا الدليل، ي�صع 

فيما  الخدمة  نوع  ح�صب  المبوبة  للمعامالت  تف�صيال  اأكثر  توزيعا 

ويم�صي  المدفوعات.  ميزان  لخدمات  ع  المو�صَّ الت�صنيف  عليه  يطلق 

الخدمات  لي�صمل  الخدمات  في  التجارة  تعريف  نطاق  تو�صيع  في 

المقدمة عن طريق موؤ�ص�صات محلية المن�صاأ )راجع الملحق 4 بعنوان 

على  ولالطالع  الجن�صيات(.  متعددة  الموؤ�ص�صات  اأن�صطة  اإح�صاءات 

مزيد من التفا�صيل، يمكن مراجعة الف�صل الثاني من دليل اإح�ساءات 

 قد تختلف التفا�صيل وطريقة العر�س. و�صيتم تحديث دليل اإح�ساءات التجارة 
8

نظام  على   2008 عام  اإدخالها  تم  التي  التعديالت  لي�صمل  الخدمات  في  الدولية 

الح�صابات القومية وهذا الدليل.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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لإعداد  المفاهيمي  الإطار  بعنوان  الخدمات  في  الدولية  التجارة 

الإح�صاءات ب�صاأن التجارة الدولية في الخدمات.  

2- التب�يب

10-61 ُيلقي الجدول 10-1 نظرة عامة على تبويب الخدمات. 

ح�صب  تبوب  كانت  واإن  المنتجات،  ح�صب  اأ�صا�صا  الخدمات  وتبوب 

وال�صلع  والبناء  لل�صفر  بالن�صبة  المعاملة  في  المقابل  الطرف 

التبويب  ويتم  اآخر.  مو�صع  في  المدرجة  غير  الحكومية  والخدمات 

�صبيل  فعلى  تقدمها.  التي  الوحدة  نوع  ولي�س  الخدمة  لنوع  وفقا 

المثال، تبوب خدمات �صناديق معا�صات التقاعد التي تقدمها البنوك 

كن�صاط ثانوي �صمن خدمات �صناديق معا�صات التقاعد. ونجد في 

دليل اإح�صاءات التجارة الدولية في الخدمات مطابقة بين الت�صنيف 

بنود  بالتف�صيل  ترد  حيث  الخدمات.  وتبويب  للمنتجات  المركزي 

بنود  من  بند  كل  �صمن  المدرجة  للمنتجات  المركزي  الت�صنيف 

مما  الخدمات،  في  الدولية  التجارة  اإح�ساءات  دليل  في  الخدمات 

بند  �صمن  يلي  فيما  بالذكر  نتناولها  ل  خدمات  اأي  تبويب  يي�صر 

الخدمات المالئم في الح�صابات الدولية.   

�أ – خدمات �ل�ضناعة �لتحويلية للمدخالت �لمادية 

�لمملوكة الآخرين

10-62 تت�سمن خدمات ال�سناعة التحويلية للمدخالت المادية 

والتغليف  والتو�سيم  والتجميع  التجهيز  عمليات  لآخرين  المملوكة 

وما �سابهها التي تقوم بها موؤ�س�سات ل تمتلك ال�سلع المعنية. حيث 

وذلك  ال�صلع،  يمتلك  ل  كيان  التحويلية  ال�صناعة  بعمليات  يقوم 

ملكية  تتغير  ل  الحالت،  هذه  وفي  المالك.  يدفعها  ر�صوم  مقابل 

ال�صلع، وبالتالي ل تقيد المعامالت بين المالك وجهة التجهيز �صمن 

الب�صائع العامة. 

ترتيبات  اإطار  في  العمليات  بع�س  تجرى  ما  وغالبا   63-10

لآخرين،  المملوكة  المادية  للمدخالت  التحويلية  ال�صناعة  خدمات 

الملبو�صات  وتجميع  الطبيعي  الغاز  وت�صييل  النفط  تكرير  ذلك  ومن 

عمليات  عدا  )فيما  التجميع  عمليات  من  ذلك  وغير  والإلكترونيات 

البناء(  �صمن  تدرج  حيث  التجهيز،  ال�صابقة  الإن�صاءات  تجميع 

بالنقل،  المرتبطة  التغليف  عمليات  عدا  )فيما  والتغليف  والتو�صيم 

حيث تدرج �صمن خدمات النقل(. 

10-64 وتغطي خدمات ال�صناعة التحويلية للمدخالت المادية 

المملوكة لآخرين المعامالت التي تجرى بين المالك وجهة التجهيز، 

التجهيز. وقد  التي تتقا�صاها جهة  الر�صوم  �صوى  ول يدرج �صمنها 

التجهيز.  جهة  ا�صترتها  التي  المواد  تكاليف  الر�صوم  هذه  ت�صمل 

المملوكة  المادية  للمدخالت  التحويلية  ال�صناعة  وم�صطلح خدمات 

في  مقيمة  جهة  تجريها  التي  العمليات  جميع  اإلى  ي�صير  لآخرين 

اقت�صاد ما على �صلع تمتلكها جهة مقيمة في اقت�صاد اآخر. ومعاملة 

حيازة  في  عدمه  من  ال�صلع  بوجود  م�صروطة  لي�صت  الخدمات  هذه 

المالك المادية قبل اأو بعد تجهيزها. )ترد في الإطار 10-1 مقارنة 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات

الجدول 10-2: المطابقة بين البيانات الم�سدرية ح�ل الب�سائع واإجمالي ال�سلع على اأ�سا�س بيانات ميزان 

المدف�عات

الواردات ال�صادرات   

اإح�ساءات التجارة في الب�سائع ح�سبما ترد في البيانات الم�سدرية

التعديالت ح�سب ال�سرورة1: 

على �سبيل المثال )بالإ�سارة اإلى رقم الفقرة(:

+ ال�سلع التي تح�سل عليها الناقالت في الموانئ )10-17 )د((

+ ما تبيعه ال�سفن التابعة ل�سركات مقيمة من اأ�سماك م�سيدة ومعادن م�ستخرجة من قاع البحار و�سلع منقذة )10-17)هـ((

+ ال�سلع التي تتغير ملكيتها عند دخولها الإقليم اأو مغادرتها له بطريق غير م�سروع )10-17)ط(/)ي((

+/- ال�سلع التي تفقد اأو تتلف اأثناء عبورها الإقليم )10-17)م((

+ ال�سلع الم�ستراة من اقت�سادات اأخرى لتجهيزها بالخارج )10-65)ب((             ل يوجد

+ ال�سلع التي تباع في الخارج بعد تجهيزها في اقت�سادات اأخرى )10-66)ب((                ل يوجد

+/- ال�سلع التي تتغير ملكيتها في الم�ستودعات الجمركية اأو في مناطق اأخرى )25-10(

- اأمتعة المهاجرين ال�سخ�سية )10-22)ب((

- ال�سلع الم�ستوردة لال�ستخدام في م�ساريع بناء تابعة لموؤ�س�سات غير مقيمة )10-22)د((

- ال�سلع الم�ستوردة اأو الم�سدرة لأغرا�س الإ�سالح اأو التخزين دون تغير في ملكيتها )10-22)هـ((

- ال�سلع التي تر�سل للخارج اأو تعاد بعد تجهيزها دون تغير في ملكيتها )10-22)و((

- ال�سلع المرتجعة )10-22)ط((

+/- ال�سلع الراأ�سمالية مرتفعة القيمة، في حالة اختالف وقت الت�سليم عن وقت تغير الملكية )28-10(

- اإعادة تقييم الأ�سعار على اأ�سا�س »فوب« بدل من »�سيف« )10-34(           ل يوجد

+ �سافي ال�سادرات من ال�سلع قيد المتاجرة )10-44)ج((                ل يوجد

+ الذهب غير النقدي )50-10(

= اإجمالي ال�سلع على اأ�سا�س بيانات ميزان المدف�عات

 هذه القائمة غير �صاملة واإن كانت تحوي التعديالت التي يتم اإجراوؤها في المعتاد. وقد تكون بع�س هذه التعديالت غير �صرورية لأن البند المعني تجري معاملته بالطريقة نف�صها في 
1

بيانات اإح�صاءات التجارة الدولية في الب�صائع الخا�صة بالقت�صاد. فعلى �صبيل المثال، ل يتعين تعديل بيانات ال�صلع التي تدخل الم�صتودعات الجمركية اأو تغادرها اإذا كانت م�صتخل�صة 

من بيانات التجارة الدولية في الب�صائع المعدة على اأ�صا�س نظام التجارة العام.
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ويتناول  المتاجرة.  قيد  ال�صلع  وقيود  التجهيز  قيد  ال�صلع  قيود  بين 

ال�صناعة  �صياق  في  الم�صتخدمة  الترتيبات  مختلف   2-10 الإطار 

التحويلية العالمية(. 

ت�ضجيل �لم�ضتريات و�لمبيعات �ل�ضلعية ذ�ت �ل�ضلة

ال�صلع  )اأي  المالك  التي ي�صتريها  المواد  10-65 قد يح�صل علي 

المعدة للتجهيز( اإما من جهات مقيمة في اقت�صاد المالك اأو اقت�صاد 

جهة التجهيز اأو اقت�صاد اآخر. وتعامل هذه الم�صتريات كالتالي:

المالك  اقت�صاد  نف�س  ال�صلع من مقيمين في  �صراء  يعتبر  ل  )اأ(  

معاملة دولية؛ 

ُيقيد �صراء ال�صلع من مقيمين في نف�س اقت�صاد جهة التجهيز  )ب(  

اأو في اقت�صاد اآخر �صمن الواردات من الب�صائع العامة في 

الفقرة  اأي�صا  )راجع  للتجهيز.  المعدة  ال�صلع  مالك  ح�صابات 

ت�صجيل  فيها  يمكن  التي  الظروف  على  لالطالع   42-10

المبيعات �صمن المتاجرة(.

10-66 وتعامل مبيعات ال�صلع النهائية )اأي ال�صلع بعد التجهيز( 

كالتالي: 

المالك  اقت�صاد  نف�س  في  مقيمين  اإلى  ال�صلع  بيع  يعتبر  ل  )اأ(  

معاملة دولية؛ 

يقيد بيع ال�صلع اإلى مقيمين في نف�س اقت�صاد جهة التجهيز  )ب( 

العامة  الب�صائع  من  ال�صادرات  �صمن  اآخر  اقت�صاد  في  اأو 

�صمن  يقيد  )وقد  التجهيز.  قيد  ال�صلع  مالك  ح�صابات  في 

الفقرة 10-42، وذلك في حالة  المتاجرة ح�صبما يرد في 

اإجراء عمليات تجهيز ب�صيطة(. 

ت�ضجيل تحركات �ل�ضلع ذ�ت �ل�ضلة

10-67 يمكن قيد القيم الإجمالية لل�صلع المرتبطة بخدمات 

فيها هذه  تكون  التي  القت�صادات  تكميلية في  كبنود  التجهيز 

التحويلية  ال�صناعة  خدمات  بند  يعك�س  فبينما  كبيرة.  القيم 

والمعامالت  التجارية  الأعمال  ح�صابات  في  الم�صجلة  القيود 

ال�صلعية  المادية  للتحركات  الإجمالية  القيم  اأن  نجد  الفعلية، 

لأغرا�س  منها  ال�صتفادة  يمكن  الملكية  بتغير  المقترنة  غير 

تحليل اأن�صطة التجهيز. وفيما يلي القيم التي يمكن قيدها كبنود 

تكميلية: 

لل�صلع  التحويلية  ال�صناعة  خدمات  لعمالء  بالن�صبة  )اأ(  

المر�صلة للتجهيز بالخارج )دون انتقال ملكيتها اإلى جهة 

التجهيز(:

• ال�صلع الموردة للتجهيز )ال�صلع المر�صلة(،	

• ال�صلع المر�صلة بعد التجهيز )ال�صلع المرتجعة(،	

وبالن�صبة لجهات تقديم خدمات ال�صناعة التحويلية لل�صلع  )ب(  

التي يجري تجهيزها في القت�صاد القائم باإعداد البيانات 

)دون انتقال ملكيتها اإلى جهة التجهيز(:  

• ال�صلع الواردة للتجهيز )ال�صلع الواردة(،	

• وال�صلع المر�صلة بعد التجهيز )ال�صلع المر�صلة(.	

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

الترتيبات مختلف  التوجه نحو زيادة عولمة القت�صاد. وتغطي هذه  الحدود في ظل  الإنتاج عبر  ازدادت ترتيبات 

جوانب عمليات الإنتاج التي تقوم بها الموؤ�ص�صات المنت�صبة اأو ُيعهد بها اإلى كيانات خارجية غير ذات �صلة.    

وهناك عدة اأنواع من الترتيبات نورد بع�صه فيما يلي:

ال�صلع المعاد ت�صديرها: يمكن اأن توجد بكميات كبيرة جدا في القت�صادات التي تعتبر من المراكز الدولية  )اأ(   

للتجارة وال�صحن العابر وعمليات التجهيز التي ل توؤثر على الهيئة المادية لل�صلع )مثل التغليف والتو�صيم(. 

)راجع الفقرات من 10-37 اإلى 39-10(. 

ال�صلع قيد المتاجرة: على الرغم من اأن ترتيبات المتاجرة ت�صتخدم اأحيانا كمجرد و�صيلة لتجارة الجملة،  )ب(   

العاملة في  المنت�صبة  الموؤ�ص�صات  ال�صلع من  ب�صراء  الأم  ال�صركات  قيام  المتاجرة  اأي�صا من قبيل  اأنه  نجد 

مجال ال�صناعة التحويلية كي تعيد بيعها اإلى الموؤ�ص�صات المنت�صبة العاملة في مجال تجارة الجملة اأو اإلى 

عمالء اآخرين، وذلك دون وجود ال�صلع في حيازة ال�صركات الأم. )راجع الفقرات من 10-41 اإلى 49-10(.  

لترتيبات  الم�صاحبة  ال�صلع  المملوكة لآخرين وتحركات  المادية  للمدخالت  التحويلية  ال�صناعة  خدمات  )ج(   

التجهيز هذه. )راجع الفقرات من 10-62 اإلى 71-10(.

مناطق التجارة الحرة وغيرها من مناطق خا�صة. )راجع الفقرتين 4-4 و8-4(. )د(   

وبالن�صبة لالقت�صادات التي يكثر فيها بع�س اأو جميع هذه الترتيبات، قد يكون من المفيد عر�س معلومات تكميلية 

وذلك  الن�صاط،  نوع  الإجمالية ح�صب  التدفقات  مثل عر�س  التف�صيل،  من  مزيدا  توفر  و/اأو  ككل  العمليات  هذه  تتناول 

للتعرف ب�صكل اأكبر على التطورات القت�صادية. 

الإطار 10-2: ت�سجيل ترتيبات ال�سناعة التح�يلية العالمية



163

10-68 وقد تكون هناك حاجة اإلى تقدير القيم المعادلة لأ�صعار 

الإجمالية  القيم  قيد  وعند  الموردة/الواردة.  لل�صلع  بالن�صبة  ال�صوق 

القيم  تقدير  ثانية  ي�صتوجب  قد  ذلك  فاإن  تجهيزها،  بعد  لل�صلع 

المعادلة لأ�صعار ال�صوق. ويقوم بالإبالغ عن قيمة ال�صلع المدخلة اأو 

اأو يمكن  اأو مقدمها،  اإما عميل خدمات ال�صناعة التحويلية  المر�صلة 

الح�صول عليها من البيانات الجمركية: 

• اأن 	 ال�صلع، ينبغي  العمالء بالإبالغ عن قيم  في حالة قيام 

اإذا  النظر عما  ال�صلع بغ�س  المقدمة جميع  البيانات  تغطي 

اإقليم  من  بتوريدها  المالك  قام  قد  المدخلة  ال�صلع  كانت 

المالك اأو من اإقليم جهة التجهيز اأو من اإقليم اآخر، اأو عما اإذا 

كانت ال�صلع مر�صلة اإلى اإقليم المالك اأو اإقليم جهة التجهيز 

اأو اإقليم اآخر. 

• فاإن 	 ال�صلع،  قيم  عن  بالإبالغ  الجمارك  قيام  حالة  في 

البيانات المقدمة قد تكون غير كاملة نظرا لأن المدخالت 

وال�صلع المجهزة التي يقوم المالك بتوريدها ل تمر بع�صها 

البيانات  تغطي  لن  المثال،  �صبيل  فعلى  الجمارك.  عبر 

ل  قد  كذلك،  محليا.  تباع  اأو  ت�صترى  التي  ال�صلع  الجمركية 

ت�صجل الجمارك ال�صلع قيد التجهيز كبند منف�صل مثال اإن لم 

تكن هذه ال�صلع تتمتع بامتيازات جمركية. 

وقد يكون هناك اهتمام بتق�صيم هذه القيم ح�صب المنتج اأو مجموعة 

المنتجات. 

10-69 وقد ُتدفع تكاليف نقل على تحركات ال�صلع قيد التجهيز، 

وتتحدد طريقة قيد خدمات النقل وفقا للعوامل التالية:    

كما  )اأي  العامة  الب�صائع  �صمن  المدرجة  لل�صلع  بالن�صبة  )اأ(  

في الحالتين الواردتين في الفقرتين 10-65 و66-10(، 

تطبق المبادئ العامة للتقييم باأ�صعار فوب، بحيث يتحمل 

بينما  الجمركية،  الحدود  ال�صلع حتى  نقل  الُم�صدِّر تكاليف 

الحدود  عبورها  بعد  ال�صلع  نقل  تكاليف  الم�صتورد  يتحمل 

الجمركية؛   

اأما بالن�صبة للب�صائع غير المدرجة �صمن الب�صائع العامة  )ب(  

التجهيز دون تغير  اإلى جهة  المالك  ير�صلها  التي  )كالمواد 

ملكيتها(، فتقيد تكاليف النقل ويتم �صدادها وفقا للترتيبات 

الطرف  المبلغ  ي�صدد  حيث  الطرفين،  بين  عليها  المتفق 

ال�صادرة با�صمه فاتورة التكاليف. 

ق�ضايا �أخرى تتعلق بعمليات �لتجهيز 

للمدخالت  التحويلية  ال�صناعة  خدمات  ت�صاوي  ل   70-10

المادية المملوكة لآخرين قيمتها بال�صرورة الفرق بين قيمة ال�صلع 

المر�صلة للتجهيز وقيمتها بعد التجهيز. وقد يكون ذلك لأ�صباب منها 

قيمة  في  المت�صمنة  العامة  والنفقات  الحيازة  وخ�صائر  مكا�صب 

ي�صمله  الذي  الفنية  والدراية  والت�صويق  التمويل  مقابل  )مثل  ال�صلع 

التحركات  لتقييم  الم�صاحبة  القيا�س  واأخطاء  النهائية(  ال�صلع  �صعر 

ال�صلعية في حالة عدم بيع ال�صلع. 

للمدخالت  التحويلية  ال�صناعة  خدمات  عك�س  وعلى   71-10

التحويلية  ال�صناعة  خدمات  تنطوي  لآخرين،  المملوكة  المادية 

للح�صاب ال�صخ�صي على انتقال ملكية ال�صلع اإلى جهة التجهيز. وفي 

يقيد  المقيمة،  غير  الجهات  اإحدى  من  ال�صلع  ملكية  انتقال  حالة 

اإجمالي قيمة بيع و�صراء هذه ال�صلع �صمن الب�صائع العامة. ويف�صل 

للح�صاب  التحويلية  ال�صناعة  خدمات  بين  الف�صل  الت�صجيل  عند 

المملوكة  المادية  للمدخالت  التحويلية  ال�صناعة  وخدمات  الخا�س 

اأن  ذلك  التحويلية،  لل�صناعة  مختلفين  ترتيبين  بو�صفهما  لآخرين 

ال�صلع  ت�صميم  في  التحويلية  ال�صناعة  جهة  به  ت�صطلع  الذي  الدور 

وت�صويقها وتمويلها يختلف اختالفا كبيرا في اإطار هذين الترتيبين. 

تنفيذ مراحل  اأن  نجد  الخارجي،  والتعاقد  العولمة  وفي ظل نظامي 

عمليات الإنتاج في اقت�صادات مختلفة اأ�صبح اأكثر �صيوعا. وبتق�صيم 

هذه الخدمات ح�صب تغير الملكية من عدمه، يمكن تحديد المعاَمالت 

والت�صويق  الت�صميم  عن  الناتجة  الم�صافة  القيمة  وعزو  الفعلية 

يقوم  الذي  الطرف  اإلى  ولي�س  ينبغي  كما  المالك  اإلى  الخ  والتمويل 

بهذه العمليات المادية.  

ب – خدمات �ل�ضيانة و�الإ�ضالح غير �لمدرجة في مو�ضع 

�آخر

في  المدرجة  غير  والإ�صالح  ال�صيانة  خدمات  ت�صمل   72-10

مقيمة  جهات  تجريها  التي  والإ�صالح  ال�صيانة  اأعمال  اآخر  مو�صع 

خدمات  تنفذ  وقد  )والعك�س(.  مقيمة  غير  جهات  تمتلكها  �صلع  على 

الإ�صالح في موقع عمل الجهة مقدمة الخدمة اأو في اأي مكان اآخر. 

ويت�صمن هذا البند اأعمال الإ�صالح وال�صيانة التي ُتجرى على ال�صفن 

النقل،  معدات  تنظيف  اأما  النقل.  معدات  من  وغيرها  والطائرات 

الإن�صاءات  �صيانة  خدمات  فاإن  كذلك  النقل.  خدمات  �صمن  فيدخل 

البناء،  خدمات  �صمن  بل  البند  هذا  �صمن  تدرج  ل  واإ�صالحها 

واإ�صالحها �صمن خدمات  الكمبيوتر  اأجهزة  وتدرج خدمات �صيانة 

الكمبيوتر. 

التي نفذت  ال�صيانة والإ�صالح بالأ�صعار  اأعمال  10-73 وتقيد 

الإ�صالح  اأعمال  قبل  ال�صلع  قيمة  باإجمالي  ل  الأعمال،  هذه  بها 

اأجزاء  اأي  قيمة  والإ�صالح  ال�صيانة  اأعمال  قيمة  وتت�صمن  وبعدها. 

اأو مواد قامت جهة الإ�صالح بتوريدها وت�صمينها في التكلفة. )اأما 

قيدها  فينبغي  منف�صلة،  بتكلفة  توريدها  يتم  التي  والمواد  الأجزاء 

�صمن الب�صائع العامة(. وح�صبما يرد في الفقرة 10-22، ل يدخل 

اأو  تدخله  اأو  ما  اإقليم  تغادر  التي  ال�صلع  العامة  الب�صائع  نطاق  في 

تغير  دون  ذلك  غير  اأو  تجهيزها  اأو  اإ�صالحها  يجري  كي  اإليه  تعود 

في  المدرجة  غير  والإ�صالح  ال�صيانة  خدمات  وتت�صمن  ملكيتها. 

ال�صلع في حالة  الب�صيطة التي تحافظ على  اآخر الإ�صالحات  مو�صع 

�صالحة للت�صغيل والإ�صالحات الكبيرة التي توؤدي اإلى زيادة كفاءة 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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ال�صلع وقدرتها الت�صغيلية اأو اإطالة عمرها. ول يوجد تمييز بين اأعمال 

التي  وتلك  الو�صيط  ال�صتهالك  العميل �صمن  يدرجها  التي  الإ�صالح 

يدرجها �صمن تكوين راأ�س المال. 

ج – �لنقل

10-74 النقل هو عملية نقل الأ�سخا�س والأ�سياء من مكان لآخر 

اإلى جانب ما يت�سل بذلك من خدمات م�ساندة وم�ساعدة. وي�سمل هذا 

البند اأي�سا خدمات البريد وتو�سيل الر�سائل. ويمكن تبويب خدمات 

النقل وفقا لما يلي:

طريقة النقل، اأي النقل بطريق البحر اأو الجو اأو بطرق اأخرى.  )اأ(  

اإلى النقل بطريق  اأي�صا  )ويمكن تق�صيم طرق النقل الأخرى 

ال�صكك الحديدية والنقل على الطرق وعبر المجاري المائية 

الطاقة  ونقل  الف�صائي  والنقل  الأنابيب  وخطوط  الداخلية 

الكهربائية(؛   

نوع النقل )نقل ركاب اأم �صلع(. )ب( 

ويبوب النقل �صمن العنا�صر الأ�صا�صية وفقا لهذين البعدين. وبالن�صبة 

للبلدان التي ل يمكنها )لأ�صباب تتعلق بال�صرية، على �صبيل المثال( 

النقل،  طريقة  ح�صب  النقل  خدمات  لإجمالي  كامل  توزيع  تقديم 

�صمن  الخدمات  توزيع  على  القت�صار  التب�صيط  �صبيل  على  فيقترح 

الركاب  نقل  وخدمات  ال�صلع  نقل  خدمات  اإلى  الأ�صا�صية  العنا�صر 

وخدمات النقل الأخرى. 

مع  الباطن  من  تتعاقد  اأن  النقل  ل�صركات  ويمكن   75-10

�صركات اأخرى لال�صتعانة بخدماتها في تقديم جزء من خدمة النقل 

اإجمالي. فعلى  اأ�صا�س  الخدمات على  ت�صجيل هذه  النهائية. وينبغي 

�صبيل المثال، قد تتعاقد �صركة تقديم خدمة تو�صيل الر�صائل ب�صورة 

�صركات  تدفعها  عمولت  واأي  نقل.  �صركة  من  اأكثر  مع  منف�صلة 

خدمات النقل اإلى وكالء ينبغي قيدها كبند منف�صل ح�صبما يرد في 

الحديث عن ال�صفر في الفقرة 98-10.    

خدمات �لركاب

10-76 تغطي خدمات الركاب خدمات نقل الأ�صخا�س. حيث 

النقل  متعهدو  يوؤديها  التي  الدولية  النقل  خدمات  جميع  ت�صمل 

النقل  متعهدو  يوؤديها  والتي  دائن(،  )قيد  المقيمين  لغير  المقيمون 

التي  الركاب  )قيد مدين(. وت�صمل خدمات  للمقيمين  المقيمين  غير 

اأن  اإقليم معين متعهدو النقل غير المقيمين. وينبغي  يوؤديها داخل 

متعهدو  يدفعها  التي  الر�صوم  الركاب  نقل  خدمات  قيمة  تت�صمن 

النقل اإلى وكالت ال�صفر وغيرها من جهات تقديم خدمات الحجز. 

يقدمها  التي  الركاب  خدمات  الركاب  نقل  خدمات  من  وي�صتبعد 

تقديمها/ يتم  والتي  معين  اإقليم  داخل  المقيمين  لغير  المقيمون 

�صراوؤها في غير �صياق النقل الدولي. اإذ تدرج هذه الخدمات �صمن 

بند ال�صفر. 

من  وغيرها  النقل  اأجرة  الركاب  خدمات  وت�صمل   77-10

على  �صرائب  اأي  اأي�صا  وت�صمل  الركاب.  بنقل  تت�صل  م�صروفات 

اأو القيمة الم�صافة. وتدخل  خدمات الركاب، مثل �صرائب المبيعات 

في خدمات الركاب كذلك الأجرة التي ي�صملها �صعر الرحالت المنظمة، 

عدا اأجرة الرحالت النهرية التي تدرج �صمن ال�صفر. وتت�صمن خدمات 

الركاب اأي�صا بنودا مثل تكلفة نقل الأمتعة الزائدة و�صحن ال�صيارات 

وغير  وال�صراب  الطعام  و�صراء  الركاب  ب�صحبة  ال�صخ�صية  والأمتعة 

اأو  ال�صفن  تاأجير  الركاب  خدمات  وت�صمل  الناقالت.  متن  على  ذلك 

باأطقمها  التجارية  المركبات  من  غيرها  اأو  الحافالت  اأو  الطائرات 

عقود  بموجب  المركبات  تاأجير  منها  ي�صتبعد  بينما  الركاب،  لنقل 

القرو�س( وتاأجير المركبات لفترات  التمويلي )يدرج �صمن  التاأجير 

محددة دون اأطقمها )تدرج �صمن خدمات التاأجير الت�صغيلي(. 

خدمات �ل�ضحن 

الأ�صخا�س.  ولي�س  الأ�صياء  نقل  ال�صحن  خدمات  ت�صمل   78-10

وتنتج طريقة معاملة خدمات ال�صحن عن اعتماد مبداأ التقييم »فوب« 

من  الفقرات  في  يرد  وح�صبما  لل�صلع.  الموحد  التقييم  مبداأ  بو�صفه 

الحدود  عند  »فوب«  باأ�صعار  ال�صلع  م  تقيَّ  ،34-10 اإلى   31-10

الجمركية لالقت�صاد الم�صدِّر، وبالتالي:

تقيد كافة تكاليف ال�صحن حتى الحدود الجمركية باعتبار  )اأ(  

اأن من يتحملها هو الم�صدر؛ 

الجمركية  الحدود  عبورها  بعد  ال�صحن  تكاليف  كافة  تقيد  )ب(  

باعتبار اأن من يتحملها هو الم�صتورد.

فيما  ال�صحن  بخدمات  ي�صتعان  قد  والت�صدير،  ال�صتيراد  وبجانب 

يت�صل بال�صلع التي ل تتغير ملكيتها، مثل ال�صلع المر�صلة للتخزين اأو 

التجهيز واأمتعة المهاجرين ال�صخ�صية. 

ل�صداد  الفعلية  الترتيبات  بين  اختالف  وجود  وعند   79-10

تكاليف ال�صحن و�صروط الت�صليم »فوب«، يتعين تحويل م�صار خدمات 

في  يرد  وح�صبما   .16-3 الفقرة  في  الوارد  التعريف  وفق  ال�صحن 

الإطار 10-3، فقد يقت�صي ذلك معاملة المعامالت التي تجري في 

مقيمة  جهة  بين  معامالت  اأنها  على  مقيمتين  جهتين  بين  الواقع 

واأخرى غير مقيمة، والعك�س �صحيح. وقد يختلف وقت تقديم خدمات 

المر�صلة  ال�صلع  حالة  في  كما  ال�صلع  ملكية  تغير  وقت  عن  ال�صحن 

فترة  في  الحالة  هذه  في  ال�صلع  تباع  حيث  الأمانة،  بر�صم  للخارج 

محا�صبية اأخرى غير تلك التي تعبر فيها الحدود الجمركية لقت�صاد 

الت�صدير. ومن حيث المبداأ، ينبغي ت�صجيل خدمات ال�صحن في الفترة 

ال�صلع.  �صراء  فترة  في  الم�صتورد  اإلى  تعزى  ولكنها  فيها،  تقدم  التي 

لكن من الناحية العملية، قد يكون من غير الممكن اأو من غير المهم اأو 

المالئم اإجراء تعديالت التوقيت الالزمة لمعالجة هذه الق�صية )كما 

في حالة قيام الم�صتورد ب�صداد تكلفة الخدمة في فترة تقديمها( نظرا 

بالتالي  توجد  ول  اإجمالي  اأ�صا�س  على  ت�صجل  ال�صحن  خدمات  لأن 

معلومات حول فرادى عمليات ال�صحن. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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خدمات �لنقل �الأخرى

لخدمات  م�صاعدة  تعد  التي  الخدمات  البند  هذا  ي�صمل   80-10

ومن  الأ�صخا�س.  اأو  ال�صلع  نقل  بغر�س  مبا�صرة  م  تقدَّ ول  النقل 

عن  منف�صلة  فواتيرها  ُتر�صل  التي  الب�صائع  مناولة  ر�صوم  ذلك 

واإعادة  والتعبئة  بالمخازن،  والحفظ  والتخزين  ال�صحن،  تكاليف 

ال�صحن،  خدمات  �صمن  المدرجة  غير  الَقْطر  وخدمات  التعبئة، 

الحركة  ومراقبة  للناقالت،  بالن�صبة  المالحية  والمعاونة  والإر�صاد 

وعمليات  والمطارات،  الموانئ  في  النقل  معدات  وتنظيف  الجوية، 

واأتعاب  عليها،  الموؤمن  الممتلكات  تلف  بعد  المتبقية  القيمة  اإنقاذ 

الوكالء المت�صلة بنقل الركاب وال�صلع )بما فيها خدمات نقل ال�صلع 

وال�صم�صرة(.     

10-81 وُت�صتبعد بع�س الأن�صطة ذات ال�صلة من خدمات النقل، 

التي  وال�صلع  التاأمين(  خدمات  �صمن  )يدرج  ال�صحن  تاأمين  وهي: 

ال�صلع(،  �صمن  )تدرج  الموانئ  في  المقيمة  غير  الناقالت  ت�صتريها 

)تدرج  النقل  معدات  على  تجرى  التي  والإ�صالح  ال�صيانة  واأعمال 

اآخر(،  مو�صع  في  المدرجة  غير  والإ�صالح  ال�صيانة  خدمات  �صمن 

واأعمال اإ�صالح مرافق ال�صكك الحديدية والموانئ والمطارات )تدرج 

�صمن خدمات البناء(.

خدمات �لبريد وتو�ضيل �لر�ضائل

10-82 ي�صمل هذا البند ا�صتالم ونقل وت�صليم الر�صائل وال�صحف 

والطرود،  المطبوعات،  من  وغيرها  الإعالنية  والن�صرات  والدوريات 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات

من  مقدمة  كخدمة  وقيده  م�صاره  تحويل  يتعين   ،B القت�صاد 

القت�صاد B اإلى القت�صاد A، نظرا لأن تكاليف �صحن ال�صلع حتى 

ل جميعها على الم�صدِّر. حدود القت�صاد الم�صدِّر تحمَّ

المثال 3:   

الفاتورة  �صعر  اأن  )اأي  الطرفين  بين  فيما  »�صيف«  اأ�صا�س  على  التعاقد 

ل م�صار المبلغ 300 المدفوع مقابل �صحن  10،500(. في هذه الحالة، ُيحوَّ

ال�صلع من الحدود الجمركية لالقت�صاد A اإلى الحدود الجمركية لالقت�صاد 

اإح�صاءات  في  يعامل  ولكنه  العقد  بموجب  يتحمله  الم�صدِّر  لأن  نظرا   ،B
اأ�ص�س  وفق  )اأي  يتحمله  الم�صتورد هو من  كان  لو  كما  المدفوعات  ميزان 

التقييم باأ�صعار “فوب”(. وبالتالي، اإذا كانت جهة تقديم خدمات ال�صحن 

القت�صاد  في  المحلية  المعاملة  هذه  فتعامل   ،A القت�صاد  في  مقيمة 

تقديم  جهة  كانت  اإذا  وبالعك�س،  المدفوعات.  ميزان  معامالت  �صمن   A
خدمات النقل مقيمة في القت�صاد B، فتعامل هذه المعاملة الدولية كما 

  .B لو كانت معاملة محلية في القت�صاد

الفئات  تحديد  يتعين  لذلك  حدة،  على  عقد  كل  درا�صة  عادة  يمكن  ول 

العامة لترتيبات تكاليف النقل. واإذا اختلفت ال�صروط التعاقدية عن �صروط 

“فوب”، فقد يقت�صي ذلك تعديل الترتيبات الفعلية لدفع تكاليف النقل بما 
يتفق مع قواعد التقييم باأ�صعار “فوب”.   

وقيدها  المحلية  المعامالت  م�صار  تحويل  فعند  الأحوال،  جميع  وفي 

ال�صلعية  التجارة  ت�صجيل معامالت  يتعين  العك�س،  اأو  دولية،  كمعامالت 

على اأ�صا�س مت�صق بحيث ت�صاوي المبالغ المالية التي يدفعها القت�صاد 

والخدمات،  ال�صلع  B من  القت�صاد  واردات  A مجموع  القت�صاد  اإلى   B
�صواء قبل اأو بعد اإجراء تعديالت تحويل الم�صار. )في حالة ت�صجيل ال�صلع 

وبين  بينها  الت�صاق  يحقق  بما  ال�صحن  خدمات  تعدَّل  “فوب”،  باأ�صعار 

تعديالت  اإجراء  يتعين  المعاملة،  بقيمة  ت�صجيلها  حالة  في  اأما  ال�صلع؛ 

المركبات  تاأجير  ال�صحن  خدمات  وت�صمل  ال�صلع(.  قيم  على  مقابلة 

وال�صاحنات  والطائرات  ال�صفن  مثل  ال�صلع،  لنقل  باأطقمها  التجارية 

اأي�صا  وت�صمل  الت�صغيلي.  التاأجير  اأو  التاأجير  عقود  بموجب  وغيرها 

خدمات الَقْطر وغيرها من الخدمات المتعلقة بنقل من�صات التنقيب عن 

بموجب  النقل  معدات  تاأجير  اأما  والكراكات.  العائمة  والرافعات  النفط 

الفقرات من  )راجع  النقل  التمويلي، في�صتبعد من خدمات  التاأجير  عقود 

5-56 اإلى 5-59 والفقرة 10-17)و((.

لناأخذ على �صبيل المثال ُمِعدة تكلفتها 10000 وحدة في الم�صنع الذي 

الجمركية لالقت�صاد  الحدود  اإلى  نقلها  A. ويتكلف  القت�صاد  اأنتجها في 

الجمركية  الحدود  اإلى   300 قدرها  بتكلفة  منها  تنقل  ثم   ،200 مبلغ   A
لالقت�صاد B حيث تطبق عليها ر�صوم جمركية قدرها 50، وبعد ذلك يتم 

العميل بتكلفة قدرها 100. )بغر�س  اإلى  الجمركية  الحدود  تو�صيلها من 

التب�صيط، ل يتناول المثال التاأمين على الُمِعدة اأثناء النقل(. 

الُمِعدة  قيمة  باأن  الطرفين  بين  التعاقدية  الترتيبات  جميع  وتق�صي 

قدرها 10200 باأ�صعار “فوب” و10500 باأ�صعار “�صيف”. غير اأن كيفية 

اإقامة  ومحل  النقل  تكاليف  دفع  ترتيبات  على  تعتمد  الخدمات  ت�صجيل 

ترتيبات  من  قليال  عددا  يلي  فيما  ونتناول  النقل.  خدمات  تقديم  جهة 

الدفع المحتملة: 

المثال 1:

الفاتورة  �صعر  اأن  )اأي  الطرفين  بين  فيما  »فوب«  اأ�صا�س  على  التعاقد 

 A القت�صاد  حدود  حتى  النقل  تكاليف  الم�صدِّر  تحمل  مع   ،10،200

وتحمل الم�صتوِرد للتكاليف الالحقة(. ولي�س من ال�صروري في هذه الحالة 

اإلى  جميعا  تقديمها  ين�صب  قيدها،  فعند  ال�صحن.  خدمات  م�صار  تحويل 

ال�صادرة  الفعلي  الطرف  اإلى  ال�صداد  وين�صب  قدمتها  التي  الفعلية  الجهة 

با�صمه الفاتورة. 

المثال 2:

اأن  )اأي  الطرفين  بين  فيما  الم�صنع«  ت�صليم  »�صعر  اأ�صا�س  على  التعاقد 

موقع  من  النقل  تكاليف  الم�صتري  تحمل  مع   ،10،000 الفاتورة  �صعر 

البائع(.  

• ب�صحن 	  A القت�صاد  في  المقيمة  الجهات  اإحدى  قيام  حالة  في 

فاإن   ،A لالقت�صاد  الجمركية  الحدود  اإلى  الم�صنع  من  الب�صائع 

اإحدى  قدمتها  خدمة  الواقع  في  وهو  المدفوع،   200 المبلغ 

الجهات المقيمة في القت�صاد A ودفعت مقابلها اإحدى الجهات 

كمعاملة  وقيده  م�صاره  تحويل  يتعين   ،B القت�صاد  في  المقيمة 

�صحن  تكاليف  لأن  نظرا   ،A القت�صاد  في  مقيمتين  جهتين  بين 

ل جميعها على الم�صدِّر  ال�صلع حتى حدود القت�صاد الم�صدِّر تحمَّ

ويتم ت�صمينها في �صعر ال�صلع.

• ب�صحن 	  B القت�صاد  في  المقيمة  الجهات  اإحدى  قيام  حالة  في 

فاإن   ،A لالقت�صاد  الجمركية  الحدود  اإلى  الم�صنع  من  الب�صائع 

المبلغ 200 المدفوع، وهو في الواقع معاملة خدمية محلية داخل

الإطار 10-3: اأمثلة رقمية على كيفية معاملة خدمات ال�سحن
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وتاأجير  البريد  ال�صباك في مكاتب  بما في ذلك خدمات  والمغلفات، 

ال�صناديق البريدية. 

10-83 وت�صمل خدمات البريد اأي�صا خدمات ال�صباك في مكاتب 

البريد، كبيع الطوابع والحوالت البريدية وخدمات الحفظ في �صباك 

الخدمات  ذلك  من  وي�صتثنى  ذلك.  �صابه  وما  البرق  وخدمات  البريد 

مثال  ومنها  البريد  لإدارة  التابعة  الكيانات  تقدمها  التي  المالية 

والدخارية  الم�صرفية  والح�صابات  البريدية  التحويالت  خدمات 

)تدرج  البريد  اإعداد  وخدمات  المالية(  الخدمات  �صمن  )تدرج 

بنظم  المت�صلة  الإدارية  والخدمات  الأخرى(  الأعمال  �صمن خدمات 

وتخ�صع  الت�صالت(.  خدمات  �صمن  )تدرج  البريدية  الت�صالت 

الخدمات البريدية لتفاقات دولية، وينبغي ت�صجيل قيود المعامالت 

بين جهات تقديم الخدمات البريدية في القت�صادات المختلفة على 

فتدرج  للم�صافرين،  المقدمة  البريدية  الخدمات  اأما  اإجمالي.  اأ�صا�س 

�صمن ال�صفر. 

العاجل  الت�صليم  الر�صائل  تو�صيل  خدمات  وت�صمل   84-10

والت�صليم من الباب للباب. وقد ت�صمل خدمات الت�صليم العاجل، على 

محددة.  اأوقات  في  الت�صليم  اأو  بالطلب  البريد  ا�صتالم  المثال،  �صبيل 

�صركات  بوا�صطة  البريد  نقل  الر�صائل  تو�صيل  خدمات  من  وي�صتبعد 

ال�صلع  وتخزين  للب�صائع(  الجوي  النقل  �صمن  )يدرج  الجوي  النقل 

)يدرج �صمن خدمات النقل الأخرى والخدمات الم�صاعدة والم�صاندة( 

وخدمات اإعداد البريد )تدرج �صمن خدمات الأعمال الأخرى(.     

المت�صلة  الر�صائل  وتو�صيل  البريد  خدمات  وت�صجل   85-10

المبادئ  نف�س  اأ�صا�س  على  الب�صائع  من  والواردات  بال�صادرات 

يرد  ح�صبما  وذلك  الأخرى،  ال�صحن  خدمات  ت�صجيل  في  الم�صتخدمة 

ذات  ال�صلع  لأن  نظرا  الطريقة  بهذه  ُتعاَمل  الإطار 10-3. وهي  في 

الر�صائل  وتو�صيل  البريد  خدمات  اأما  »فوب«.  باأ�صعار  ُتقيَّم  ال�صلة 

وال�صلع  ال�صخ�صية  والأمتعة  الم�صتندات  مثل  اأخرى  ببنود  المت�صلة 

قيمتها  يتحمل  الخدمة  اأن  اأ�صا�س  على  فت�صجل  لالإ�صالح،  المعدة 

الطرف الم�صوؤول عن الدفع. وقد ت�صتمل خدمات تو�صيل الر�صائل على 

مزيج من خدمات النقل البري والبحري والجوي وغيرها. 

د – �ل�ضفر 

10-86 ت�سمل القيود الدائنة �سمن ال�سفر ال�سلع والخدمات التي 

ي�ستريها غير المقيمين من اقت�ساد ما خالل زيارتهم لهذا القت�ساد 

ال�سلع  فت�سمل  المدينة  القيود  اأما  لإهدائها.  اأو  الخا�س  ل�ستعمالهم 

خالل  اأخرى  اقت�سادات  من  المقيمون  ي�ستريها  التي  والخدمات 

وقد  لإهدائها.  اأو  الخا�س  ل�ستعمالهم  القت�سادات  لهذه  زيارتهم 

ي�صتري ال�صلع والخدمات الأ�صخا�س المعنيون اأو ي�صتريها طرف اآخر 

العمل م�صاريف  يدفع �صاحب  قد  المثال،  �صبيل  فعلى  نيابة عنهم. 

تعليم  تكاليف  فاإن  كذلك  قيمتها،  يُرد  اأو  الأعمال  لأغرا�س  ال�صفر 

ومعي�صة الطالب قد تدفعها الحكومة، وتكاليف الرعاية ال�صحية قد 

تدفعها الحكومة اأو �صركة التاأمين اأو تُرد قيمتها. وتدرج اأي�صا �صمن 

ال�صفر ال�صلع والخدمات التي يقدمها المنتجون مجانا، مثل خدمات 

التعليم والوجبات التي تقدمها الجامعات.     

ال�صفر  اإلى  الأ�صا�صية  العنا�صر  �صمن  ال�صفر  وينق�صم   87-10

لأغرا�س الأعمال وال�صفر لأغرا�س �صخ�صية، كما ي�صتمل على بيانات 

الحدود  عمال  مثل  خا�صة،  اأهمية  ذات  مجموعات  حول  تكميلية 

الم�صتخدمين لأجل ق�صير.  العمال  المو�صميين وغيرهم من  والعمال 

ال�صلع  اأنواع  ال�صفر �صمن بند تكميلي منف�صل ح�صب  ويقترح تق�صيم 

والخدمات )راجع الفقرة 95-10(. 

يعتبر  ل  الأخرى،  الخدمات  فئات  اأغلب  عك�س  وعلى   88-10

الطرف  اأ�صا�س  على  قائم  عن�صر  ولكنه  محددة،  خدمية  فئة  ال�صفر 

المقابل في المعاملة وي�صتمل على �صلع وخدمات متنوعة. ففي حالة 

والخدمات  ال�صلع  ل�صتهالك  اآخر  اإقليم  اإلى  الم�صتهلك  ينتقل  ال�صفر، 

في  الخدمات  �صمن  ال�صفر  يقيد  ل  الأ�صباب،  ولهذه  ي�صتريها.  التي 

الت�صنيف المركزي للمنتجات. وُيدرج �صمن ال�صفر ال�صلع والخدمات 

المقدَّمة للزائرين اأثناء رحالتهم والتي كانت لتبوب لول ذلك �صمن 

اأو  الداخلي  النقل  اأو  الت�صالت  اأو  البريدية  الخدمات  مثل  اآخر  بند 

تاأجير المعدات اأو القمار.  

10-89 وُيدرج بند ال�صفر �صمن ال�صلع والخدمات التي ي�صتريها 

اأو  الدرا�صة  بغر�س  الإقامة  اإقليم  خارج  تواجدهم  اأثناء  الأ�صخا�س 

ي�صتريها  التي  والخدمات  ال�صلع  اأي�صا  وي�صمل  الطبية.  الرعاية  تلقي 

الحدود  عمال  من  وغيرهم  المو�صميون  والعمال  الحدود  عمال 

اأما ال�صلع والخدمات   
9
الم�صتخدمين لأجل ق�صير في اقت�صاد العمل.

القن�صلي  الدبلوما�صي والعاملون بال�صلك  ال�صلك  اأفراد  التي ي�صتريها 

محليا  المعينين  العاملين  )با�صتثناء  يعولونهم  ومن  والع�صكريون 

ومن يعولونهم( اأثناء تواجدهم في الإقليم الموفدين له، فتدرج �صمن 

ال�صلع والخدمات الحكومية غير المدرجة في مو�صع اآخر.

بل  ال�صفر  �صمن  البيع  لإعادة  المعدة  ال�صلع  تدرج  ول   90-10

الم�صتريات  العامة  الب�صائع  �صمن  وتدرج  العامة.  الب�صائع  �صمن 

)مثل  ال�صتهالكية  المعمرة  وال�صلع  المجوهرات(،  )مثل  النفائ�س  من 

الأخرى  ال�صتهالكية  والم�صتريات  الكهربائية(،  وال�صلع  ال�صيارات 

المعدة لال�صتعمال الخا�س اأو الإهداء التي تقيد بالبيانات الجمركية 

الفقرة  )تتناول  الجمركي.  للت�صجيل  الأدنى  الحد  عن  قيمتها  وتزيد 

النفائ�س  اأما  العامة(.  الب�صائع  �صمن  ال�صلع  هذه  اإدراج   18-10

الب�صائع  بيانات  تدرج �صمن  لم  التي  ال�صتهالكية  المعمرة  وال�صلع 

العامة، فينبغي اإدراجها �صمن ال�صفر )مثل ال�صلع التي ت�صترى محليا 

ويحتفظ بها في المنازل المخ�ص�صة لق�صاء الإجازات. وال�صفر ي�صمل 

النقل الداخلي )اأي خدمات النقل داخل القت�صاد الُمزار والتي يقدمها 

المقيمون في هذا القت�صاد( وُي�صتبعد منه النقل الدولي )الذي يدرج 

�صمن نقل الركاب، راجع الفقرة 76-10.( 

قيدها  فاإن  لذا  ال�صياحية،  النفقات  قبيل  من  تعتبر  ل  هذه  ال�صراء  عمليات 
9

كبنود تكميلية منف�صلة ي�صاعد على مطابقة بيانات ال�صفر الم�صتخل�صة من ميزان 

المدفوعات مع اإح�صاءات ال�صياحة. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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�ل�ضفر الأغر��ص �الأعمال

الأ�سخا�س  ي�ستريه  ما  الأعمال  لأغرا�س  ال�سفر  ي�سمل   91-10

وخدمات  �سلع  من  الأعمال  لأغرا�س  الأ�سا�س  في  الم�سافرون 

توقفهم  الناقالت عند  اأطقم  نفقات  ذلك  الخا�س. ومن  ل�ستخدامهم 

الحكومة  وموظفي  ما،  بلد  في  الموؤقتة  اإقامتهم  اأو  الرحلة  اأثناء 

الدولية  بالمنظمات  والعاملين  ر�صمية،  مهمات  في  الم�صافرين 

رب  عن  نيابة  الم�صافرين  والعاملين  ر�صمي،  عمل  في  الم�صافرين 

ممن  �صابههم  ومن  الدبلوما�صي  بال�صلك  العاملين  )با�صتثناء  العمل 

يعملون في المناطق التابعة لولية الحكومات، حيث تدرج نفقاتهم 

في الإقليم الذي يوجدون فيه وجودا ماديا �صمن ال�صلع والخدمات 

الحكومية غير المدرجة في مو�صع اآخر، وذلك ح�صبما يرد في الفقرة 

10-178(، وغير المقيمين من اأ�صحاب المهن الحرة الذين ي�صافرون 

وغيرهم  الحدود  وعمال  المو�صميين  العمال  وكذا  الأعمال  لأغرا�س 

من العمال الم�صتخدمين لأجل ق�صير الذين ل يقيمون في القت�صاد 

عن  نيابة  يجرى  ما  الأعمال  اأن�صطة  ت�صمل  وقد  به.  يعملون  الذي 

ال�صركات المقيمة في اقت�صادات اأخرى من اأعمال الإنتاج والتركيب 

اأو الحمالت الت�صويقية اأو ا�صتك�صاف الأ�صواق اأو المفاو�صات التجارية 

اأو  الأخرى  الجتماعات  اأو  المحافل  اأو  الموؤتمرات  اأو  البعثات  اأو 

غيرها. 

التي  ال�صلع والخدمات  الأعمال  ال�صفر لأغرا�س  10-92 وي�صمل 

الم�صافرين  الأ�صخا�س  جانب  من  الخا�س  لال�صتعمال  �صراوؤها  يتم 

التي  والخدمات  ال�صلع  ذلك  في  )بما  الأعمال  لأغرا�س  الأ�صا�س  في 

ي�صتريها الم�صافرون لأغرا�س الأعمال وي�صتردوا قيمتها من اأ�صحاب 

العمل(، لكنه ل ي�صمل عمليات البيع اأو ال�صراء التي قد يجريها هوؤلء 

الم�صافرون نيابة عن �صركاتهم. 

اإن�صاء بند تكميلي لبيان اإجمالي القيود الدائنة  10-93 ويمكن 

والعمال  الحدود  عمال  ي�صتريها  التي  والخدمات  لل�صلع  والمدينة 

المو�صميون وغيرهم من العمال الم�صتخدمين لأجل ق�صير. 

�ل�ضفر الأغر��ص �ضخ�ضية

ي�ستريها  التي  والخدمات  ال�سلع  البند  هذا  ي�سمل   94-10

بخالف  اأخرى  لأغرا�س  للخارج  ي�سافرون  ممن  الأ�سخا�س 

الترويحية  الأن�سطة  في  والم�ساركة  العطالت  ق�ساء  الأعمال، مثل 

الأماكن  وزيارة  والأقارب  الأ�سدقاء  مع  والزيارات  والثقافية 

اقت�صت  اإذا  ويمكن  وال�سحة.  بالتعليم  مت�سلة  ولأغرا�س  الدينية 

ال�صرورة اإن�صاء بنود تكميلية لتق�صيم ال�صفر لأغرا�س �صخ�صية اإلى 

عنا�صر فرعية: 

عليه  يح�صل  ما  )اأي  بال�صحة  مت�صلة  لأغرا�س  ال�صفر  )اأ(  

الم�صافرون لأ�صباب �صحية من خدمات طبية وغيرها من 

رعاية �صحية وطعام واإقامة ونقل داخلي وخالفه(؛ 

عليه  يح�صل  ما  )اأي  بالتعليم  مت�صلة  لأغرا�س  ال�صفر  )ب(  

الطالب غير المقيمين من تعليم وطعام واإقامة ونقل داخلي 

وخدمات �صحية وخالفه(؛ 

هذا  )ي�صمل  �صخ�صية.  لأغرا�س  الأخرى  ال�صفر  اأنواع  جميع  )ج( 

العن�صر نفقات الخدمات ال�صحية التي يتحملها الأ�صخا�س 

ال�صحية  الرعاية  بخالف  اأخرى  لأغرا�س  ي�صافرون  الذين 

والتعليم(.

والطالب  المر�صى  اإقامة  و121-4   120-4 الفقرتان  وتتناول 

ال�صحية  الرعاية  خدمات   167-10 الفقرة  تتناول  كما  الأجانب، 

والتعليم غير المدرجة �صمن ال�صفر.   

ق�ضايا �أخرى تتعلق بال�ضفر

ح�صب  منف�صل  تكميلي  بند  �صمن  ال�صفر  تق�صيم  يمكن   95-10

مجموعات المنتجات، وهي:

)اأ(  ال�صلع؛

خدمات النقل الداخلي؛ )ب(  

خدمات الإقامة؛ )ج(  

خدمات تقديم الطعام؛  )د(  

خدمات اأخرى. )هـ(  

وي�صاعد هذا التق�صيم على زيادة الربط بين ال�صفر وح�صابات ال�صياحة 

المعلومات  من  مزيد  وهناك  وال�صتهالك.  العر�س  وجداول  الفرعية 

الإطار  الفرعي:  ال�سياحة  ح�ساب  في  ال�سياحة  اإح�ساءات  حول 

 ال�صادر عن الأمم المتحدة وفي التو�سيات 
10

المنهجي المو�سى به

العالمية  المنظمة  عن  ال�صادرة  ال�سياحة  اإح�ساءات  ب�ساأن  الدولية 

لل�صياحة التابعة لالأمم المتحدة. ولبيان ال�صلة بين ال�صفر وخدمات 

ال�صياحية  النفقات  قيد  يمكن  ال�صياحة،  واإح�صاءات  الركاب  نقل 

المرتبطة  والخدمات  ال�صلع  لبيان  تكميلي  كبند  تقريبي  اأ�صا�س  على 

   
11

بال�صياحة �صمن بندي ال�صفر ونقل الركاب.

ال�صفر  بند  �صمن  مدة  لأي  الموؤقتة  الإقامة  وتدرج   96-10

طالما لم يحدث تغير في الإقامة. )تتناول الفقرات من 4-116 اإلى 

اإقامة الأ�صر المعي�صية(.  اأ�صا�صها  4-130 المبادئ التي تتحدد على 

وقد يكون من المفيد في بع�س الحالت تق�صيم بند ال�صفر ح�صب مدة 

الإقامة الموؤقتة. فعلى �صبيل المثال، يمكن اإدراج نفقات الم�صافرين 

هذه  كانت  اإذا  تكميلي  اأ�صا�س  على  التالي  لليوم  يبيتون  ل  الذين 

النفقات كبيرة. 

ال�صلع  ال�صفر  �صمن  تدرج  ال�صتحقاق،  لمبداأ  ووفقا   97-10

الزيارات وُيدفع مقابلها  والخدمات التي يتم الح�صول عليها خالل 

اإ�صافي  كمعيار  المعتادة  البيئة  مفهوم  على  الفرعي  ال�صياحة  ح�صاب  يقوم 
10

عمال  ي�صتريها  التي  والخدمات  ال�صلع  قيد  يمكن  لذلك  الإقامة.  معيار  بجانب 

الحدود لأجل  الم�صتخدمين عبر  العمال  المو�صميون وغيرهم من  والعمال  الحدود 

مع  التوافق  تحقيق  بغر�س  ال�صفر  �صمن  منف�صل  كبند  العمل  اقت�صاد  في  ق�صير 

اإح�صاءات ال�صياحة.   

وال�صفر  اأ�صكاله  بجميع  �صخ�صية  لأغرا�س  ال�صفر  التكميلي  البند  هذا  ي�صمل 
11

لأغرا�س الأعمال م�صتبعدا منه نفقات عمال الحدود والعمال المو�صميين وغيرهم 

من العمال الم�صتخدمين لأجل ق�صير، بالإ�صافة اإلى خدمات نقل الركاب. 
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في فترة �صابقة اأو لحقة. وقد يتم الح�صول على هذه ال�صلع والخدمات 

اإما بدفع مقابلها من ال�صخ�س الم�صافر للخارج اأو نيابة عنه اأو بدون 

وفي  مقابل،  بدون  لالإقامة ووجبات  على غرف  )كالح�صول  مقابل 

اأو باإنتاجها للح�صاب  اأي�صا تحويل مقابل(  هذه الحالة يكون هناك 

الخا�س )كما في بع�س حالت الوحدات ال�صورية لمتالك عقارات 

والإقامة بنظام الم�صاركة بالوقت(. 

ال�صفر  وكالء  خالل  من  ال�صفر  خدمات  ترتيب  ويمكن   98-10

اأو  بالوقت  الم�صاركة  عقارات  تبادل  وكالء  اأو  ال�صياحة  �صركات  اأو 

غيرها من ال�صركات. وفي بع�س الحالت، قد يدفع الوكيل اإلى �صركة 

ال�صفر مبلغا مخ�صوما منه هام�س اأو عمولة. واإذا كان الوكيل مقيما 

بين  كمعاملة  العمولة  اأو  الهام�س  ي�صجل  العميل،  اقت�صاد  نف�س  في 

الخدمات  تقديم  جهات  اإلى  المدفوع  المبلغ  �صافي  ويقيد  مقيَمين، 

الوكيل  عليه  يح�صل  ما  خ�صم  )بعد  اأخرى  اقت�صادات  في  المقيمة 

تدفع  قد  اأخرى،  حالت  وفي  ال�صفر.  �صمن  عمولة(  اأو  هام�س  من 

جهة تقديم الخدمات غير المقيمة عمولة الوكيل المقيم، وبذلك فاإن 

بالتالي  ويقيد  مقيمة  غير  جهة  اإلى  العميل  يدفعه  المبلغ  اإجمالي 

�صمن ال�صفر. وبالن�صبة لأجرة الرحالت النهرية التي تنظمها �صركات 

فتدرج �صمن  الراكب،  اقت�صاد  اأخرى بخالف  اقت�صادات  في  مقيمة 

ال�صفر )ولي�س �صمن نقل الركاب(.

10-99 واإذا كان مالك الأر�س والمباني غير مقيم، تقيد �صمن 

اإلى  اإقامة تقدمها الوحدة ال�صورية المعترف بها  اأي خدمات  ال�صفر 

مالكها )راجع الفقرة 36-4(. 

في  بالوقت  الم�صاركة  نظام  م�صطلح  وي�صمل   100-10

ثالث  اإلى  تبويبها  يمكن  الترتيبات  من  كبيرة  مجموعة  تعريفه 

فئات ح�صبما يرد في الجدول 3-10:

يعد  مماثل  ترتيب  اأي  اأو  ملكية  �صك  بموجب  التملك  )اأ(  

المبا�صر.  لال�صتثمار  �صورية  موؤ�ص�صة  امتالك  قبيل  من 

بموجب  الملكية  انتقال  بعد  الحالة،  هذه  في  وينبغي 

المقدمة  الإقامة  خدمات  قيمة  احت�صاب  الملكية،  �صك 

للمالك باأ�صعار ال�صوق، مما ين�صاأ عنه دخل من ح�ص�س 

ملكية ال�صتثمار المبا�صر. )ومن الترتيبات المماثلة عقد 

الإيجار طويل الأجل بما يكفي لعتباره تغير فعلي في 

الملكية(؛   

الدفع مقابل التمتع بحق ا�صتخدام العقار بموجب ترتيب  )ب(  

عدم  مع  الع�صوية،  نظام  على  قائم  بالوقت  للم�صاركة 

اإمكانية نقل حق ال�صتخدام )الفئة الثالثة في الجدول(. 

ويعد هذا الترتيب من قبيل ال�صداد المبكر مقابل خدمات 

التجارية(.  وال�صلف  الئتمانات  �صمن  )يقيد  الإقامة 

الدفعة  ا�صتهالك  يتم  للعقار،  الأول  المتالك  وعقب 

المقدمة وتدرج القيمة المحت�صبة لخدمات الإقامة �صمن 

ال�صفر؛ 

مع  ال�صتخدام«  »حق  بنظام  بالوقت  الم�صاركة  وترتيب  )ج( 

المبكر  ال�صداد  معاملة  يعامل  الحق  هذا  نقل  اإمكانية 

وال�صلف  الئتمانات  )�صمن  الإقامة  خدمات  لمقابل 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

الجدول 10-3: معاملة الترتيبات البديلة للم�ساركة بال�قت

التدفق الدوري نوع المعاملة في الأ�صل  الدفعة المقدمة  التبويب  نوع الترتيب 

خدمات الإقامة �صمن ح�صة مالك عقار الم�صاركة  ا�صتثمار مبا�صر في وحدة  امتالك اأرا�س ومبان   التملك بموجب �صك ملكية 

ال�صفر )تحت�صب على اأ�صا�س بالوقت )ا�صتثمار مبا�صر(  �صورية في القت�صاد الكائن     
مكافئ اأ�صعار ال�صوق(  فيه عقار الم�صاركة     

بالوقت    والدخل من ال�صتثمار     
)الدخل من ح�ص�س الملكية(

خدمات الإقامة الئتمانات  �صداد دفعة مقدمة  حق ا�صتخدام قابل للتحويل   حق ال�صتخدام 

�صمن ال�صفر وال�صلف التجارية  مقابل خدمات الإقامة  )بمثابة اأ�صل اقت�صادي(    
+  +   

الأ�صول غير المنَتجة العقود وعقود الإيجار     
غير المالية )الح�صاب الراأ�صمالي( والتراخي�س )تدرج في     

حالة اإعادة البيع فقط،     
مع ت�صجيل الفرق بين     

�صعر البيع وقيمة خدمات     
الإقامة المدفوعة مقدما    
في الح�صاب الراأ�صمالي(     

  

خدمات الإقامة الئتمانات  �صداد دفعة مقدمة  الع�صوية بنظام حق  نظام الع�صوية 

�صمن ال�صفر وال�صلف التجارية  مقابل خدمات الإقامة  ال�صتخدام غير القابل    
للتحويل )لي�س بمثابة اأ�صل(   
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بالوقت  الم�صاركة  ترتيب  مثل  ذلك  في  مثله  التجارية(، 

القائم على نظام الع�صوية المذكور اأعاله. اأما في حالة 

والمبلغ  البيع  �صعر  بين  الفرق  فاإن  الحق،  بيع  اإعادة 

يمثل  )الذي  التجارية  وال�صلف  الئتمانات  في  المتبقي 

ي�صجل  مقدما(  المدفوعة  الإقامة  خدمات  باقي  قيمة 

المالية  المنَتجة غير  المعامالت في الأ�صول غير  �صمن 

في الح�صاب الراأ�صمالي.     

هـ – �لبناء 

10-101 ي�صمل هذا البند اإن�صاء الأ�صول الثابتة وتجديدها 

مبان  �صكل  في  الأ�صول  هذه  وتكون  ومدها.  واإ�صالحها 

الأرا�صي  على  اإدخالها  يتم  هند�صية  طبيعة  ذات  وتح�صينات 

والكباري  الطرق  مثل  الهند�صية  الإن�صاءات  من  ذلك  وغير 

ذات  والتجميع  التركيب  اأعمال  اأي�صا  وي�صمل  وغيرها.  وال�صدود 

ال�صلة، بالإ�صافة اإلى اإعداد المواقع واأعمال البناء العامة، وكذا 

واإدارة  والهدم،  وال�صباكة  الطالء  مثل  المتخ�ص�صة  الخدمات 

م�صاريع البناء. 

والخدمات  ال�صلع  اأي�صا  البناء  �صمن  وُتدرج   102-10

القت�صاد  من  البناء  باأعمال  القائمة  الموؤ�ص�صات  ت�صتريها  التي 

الكائن فيه الموقع الذي تجرى فيه اأعمال البناء. بينما ت�صتبعد 

اأي�صا  )راجع  الموطن  اقت�صاد  من  المقدَّمة  والخدمات  ال�صلع 

لل�صلع  الفقرة 10-22( لأنها معامالت بين مقيمين. وبالن�صبة 

والخدمات الم�صتراة من اقت�صادات اأخرى )اأي بخالف القت�صاد 

اأعمال  موقع  فيه  الكائن  والقت�صاد  الموؤ�ص�صة  فيه  تقيم  الذي 

البناء(، فتدرج تحت بند الب�صائع العامة اأو الخدمات المالئم في 

القت�صاد الذي تقيم فيه الموؤ�ص�صة. 

خارجية  عمليات  البناء  لموؤ�ص�صة  كانت  واإذا   103-10

اأنها فرع مقيم في القت�صاد  ل هذه العمليات على 
َ
كبيرة، تعام

فاإن  لذلك  اإلى 29-4(.  الفقرات من 27-4  )راجع  فيه  الكائنة 

مقيمة  غير  موؤ�ص�صات  اإلى  ُت�صند  التي  ال�صخمة  البناء  م�صاريع 

اأكثر عادة ما تعامل معاملة الفروع  اأو  وي�صتغرق تنفيذها �صنة 

بينهما  تن�صاأ  قد  والفرع  الأم  ال�صركة  فاإن  وبالتالي  المقيمة. 

عالقة ا�صتثمار مبا�صر اأو تدفقات �صلعية وخدمية كما في حالة 

توريد المواد. ونتيجة لهذه المعاملة فاإن عقود البناء التي تدرج 

في اإح�صاءات التجارة الدولية في الخدمات تكون ق�صيرة الأجل 

بوجه عام.    

بناء  خدمات  اإلى  البناء  خدمات  تق�صيم  ويمكن   104-10

البيانات.  باإعداد  القائم  القت�صاد  في  بناء  وخدمات  بالخارج 

جهة  من  والخدمات  وال�صلع  جهة  من  البناء  اأعمال  فاإن  وهكذا 

اإليها  الم�صند  المقيمة  الموؤ�ص�صات غير  التي تح�صل عليها  اأخرى 

اأعمال البناء من القت�صاد الكائن فيه ن�صاط البناء يمكن قيدها 

على اأ�صا�س اإجمالي.   

�لبناء بالخارج  

10-105 يتكون هذا البند مما يلي:

اأعمال البناء التي تقوم بها موؤ�ص�صات مقيمة في القت�صاد  )اأ(  

)قيد  مقيمة  غير  جهات  لح�صاب  البيانات  باإعداد  القائم 

دائن(؛ 

من  الموؤ�ص�صات  هذه  ت�صتريها  التي  والخدمات  وال�صلع  )ب( 

القت�صاد الكائن فيه ن�صاط البناء )قيد مدين(.

�لبناء في �القت�ضاد �لقائم باإعد�د �لبيانات 

10-106 يتكون هذا البند مما يلي:

مقيمة  غير  بناء  موؤ�ص�صات  تتولها  التي  البناء  اأعمال  )اأ(  

لح�صاب جهات مقيمة في القت�صاد القائم باإعداد البيانات 

)قيد مدين(، 

غير  البناء  موؤ�ص�صات  ت�صتريها  التي  والخدمات  وال�صلع  )ب( 

باإعداد  القائم  القت�صاد  في  تواجدها  اأثناء  هذه  المقيمة 

البيانات من موؤ�ص�صات مقيمة. 

�لتقييم

�صاملة  اأي  اإجمالي،  اأ�صا�س  على  البناء  خدمات  ُتقيَّم   107-10

قيمة كافة ال�صلع والخدمات التي يقوم المقاول بتوفيرها كمدخالت 

والفائ�س  الأخرى  الإنتاج  تكاليف  كذلك  و�صاملة  البناء،  في عملية 

الت�صغيلي الم�صتحق للمقاول. ويمكن اعتبار اأن ملكية م�صروع البناء 

ن القيمة. وفي هذه  تنتقل بموجب العقد المبرم على مراحل مع تكوُّ

الحالة، غالبا ما يمكن ا�صتخدام الدفعات المرحلية التي يقوم المالك 

ب�صدادها في تقدير قيمة اإجمالي تكوين راأ�س المال الثابت، واإن كانت 

اأو  المعنية  المرحلة  اكتمال  قبل  اأحيانا  تدفع  قد  المرحلية  الدفعات 

بعدها، مما ين�صاأ عنه �ُصلف اأو ائتمانات تجارية. وقد تتخذ خدمات 

البناء �صكال مماثال لخدمات ال�صناعة التحويلية للمدخالت المادية 

المملوكة لآخرين. فقد يقوم العميل بتوفير �صلع وخدمات كمدخالت 

في م�صروع البناء دون اأن تنتقل ملكيتها اإلى المقاول. وُتتبع في هذه 

الحالة المعاملة ذاتها المتبعة في حالة خدمات ال�صناعة التحويلية، 

فالتحركات المادية لل�صلع ل يجري قيدها، بل يقت�صر الت�صجيل على 

في  ُتجرى  التي  الإ�صالح  اأعمال  اأما  الملكية.  في  الفعلية  التغيرات 

ت�صغلها،  التي  للحكومات  المملوكة  �صابهها  وما  والقواعد  ال�صفارات 

المدرجة في مو�صع  الحكومية غير  ال�صلع والخدمات  فُت�صجل �صمن 

اآخر )راجع الفقرة 177-10(. 

�لمباني �لقائمة 

اأغلب  ُتعاَمل   ،34-4 الفقرة  في  يرد  ح�صبما   108-10

المعامالت التي تنطوي على �صراء مبان قائمة واأرا�س كما لو كانت 
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بين وحدتين مقيمتين نظرا لأن امتالك الأرا�صي ين�صاأ عنه ت�صجيل 

انتقال ملكية  بناء دولية عند  تن�صاأ معامالت  وحدات �صورية. وقد 

المنظمات  اأو  الع�صكرية  القواعد  اأو  القن�صليات  اأو  ال�صفارات  مباني 

الدولية اإلى مقيمين في القت�صاد الموجودة فيه هذه المباني وجودا 

ماديا. وقد تنتقل الملكية بطريق البيع اأو الهبة. وقد تن�صاأ معامالت 

في البناء اأي�صا في حالة المباني الكائنة في المناطق التي يجري 

تبادلها فيما بين القت�صادات  (راجع الفقرة 4-9). وي�صَجل التغير 

في ملكية الأرا�صي في الح�صاب الراأ�صمالي (راجع الفقرة 10-13)، 

وتدرج  حدة.  على  كل  والأرا�صي  المباني  قيمة  تقدير  ينبغي  لذا 

مثل  ذلك  في  مثلها  البناء  �صمن  القائمة  المباني  في  المعامالت 

بين  التمييز  نتجنب  حتى  وذلك  الجديدة،  المباني  في  المعامالت 

المباني الجديدة والقائمة. وتتفق هذه المعاملة مع معاملة التجارة 

في الب�صائع، حيث تدرج المعدات الجديدة والم�صتعملة معا. 

و – خدمات �لتاأمين ومعا�ضات �لتقاعد

الحياة  على  التاأمين  خدمات  البند  هذا  يت�صمن   109-10

التاأمين  واإعادة  الحياة  غير  على  والتاأمين  الدخاري  والتاأمين 

والخدمات  الموحدة  وال�صمانات  التقاعد  ال�صحن ومعا�صات  وتاأمين 

الم�صاعدة المت�صلة بالتاأمين ونظم معا�صات التقاعد ونظم ال�صمانات 

التاأمين  المعلومات حول  من  مزيدا  )ج(   6 الملحق  ويورد  الموحدة. 

ومعا�صات التقاعد.   

10-110 وت�صمل العمليات التي ت�صطلع بها �صركات التاأمين 

ودفع  التاأمين  اأق�صاط  تح�صيل  التقاعد  معا�صات  و�صناديق 

المطالبات وا�صتثمار الأموال. وبغر�س تحليل الطبيعة القت�صادية 

التي  العمليات  ترتيب  اإعادة  يتعين  ال�صركات،  لهذه  الأ�صا�صية 

ويتناول  منف�صلة.  ب�صورة  الخدمات  عن�صر  لتحديد  بها  ت�صطلع 

الملحق 6 )ج( بع�س المعلومات المرجعية حول كيفية عمل نظم 

التاأمين ومعا�صات التقاعد وطريقة ح�صاب قيمة الخدمات المقدمة. 

ال�صادرات  عن�صري  قيمة  ل�صتخال�س  المعتادة  البدء  ونقطة 

البيانات  باأن  علما  والمطالبات،  الأق�صاط  قيمة  هي  والواردات 

الفعلية لالأق�صاط والمطالبات متوفرة ول يجري ا�صتخال�صها من 

بيانات اأخرى. 

10-111 وباإيجاز، يمكن ا�صتقاق اإجمالي قيمة خدمات التاأمين 

الم�صتحقة  المبالغ  بين  الهام�س  اأ�صا�س  على  التقاعد  ومعا�صات 

والمبالغ  الأق�صاط(  ومكمالت  والم�صاهمات  الأق�صاط  )اأي  لل�صركات 

وهكذا،  والمزايا(.  المطالبات  )اأي  التاأمين  وثائق  لحملة  الم�صتحقة 

الحياة  غير  على  التاأمين  خدمات  مخرجات  قيمة  ح�صاب  يمكن 

با�صتخدام ال�صيغة التالية:

اإجمالي الأق�صاط المكت�صبة

+  مكمالت الأق�صاط

مقابل  التعديل  اإليها  م�صافا  الدفع  م�صتحقة  المطالبات    -

التقلبات في قيمة المطالبات، عند ال�صرورة.    

غير  على  التاأمين  التو�صيح:  من  بمزيد  6)ج(  الملحق  ويتناول 

التاأمين  واإعادة  م:6ج-22(  اإلى   16 م:6ج-  من  )الفقرات  الحياة 

)الفقرة م:6ج-23( والتاأمين على الحياة )الفقرة م:6ج-31( ونظم 

معا�صات التقاعد )الفقرة م:6ج- 40(. 

م خدمات التاأمين ومعا�صات التقاعد اإلى بندين  10-112 وتق�صَّ

تكميليين، وهما خدمات التاأمين المبا�صر واإعادة التاأمين وخدمات 

التقاعد وال�صمانات  الم�صاعدة من جهة وخدمات معا�صات  التاأمين 

بنود  اإن�صاء  يمكن  ذلك،  اإلى  وبالإ�صافة  اأخرى.  جهة  من  الموحدة 

تكميلية تدرج بها بيانات اإجمالي الأق�صاط المكت�صبة )راجع الفقرة 

م�صتحقة  المطالبات  )قيمة  لة  المعَدّ غير  والمطالبات  م:6ج-17( 

ح�صبما  المطالبات،  قيمة  في  التقلبات  مقابل  التعديل  قبل  الدفع 

مع  6)ج((،  الملحق  من  م:6ج-22  و  م:6ج-21  الفقرتين  في  يرد 

التاأمين على غير الحياة والتاأمين على الحياة  بيان تفا�صيل حول 

كان  الموحدة كل على حدة، حيثما  وال�صمانات  التقاعد  ومعا�صات 

ذلك مالئما.  

التاأمين  خدمات  من  ال�صادرات  ر�صوم  تقدير  ويمكن   113-10

على غير الحياة على اأ�صا�س اإجمالي مخرجات خدمات التاأمين على 

غير الحياة ب�صرب اإجمالي الأق�صاط المكت�صبة من غير المقيمين في 

المكت�صبة عن جميع  الأق�صاط  الخدمات واإجمالي  الن�صبة بين ر�صوم 

الح�صابية مو�صحة  العملية  )هذه  الحياة.  التاأمين على غير  عمليات 

اأ�صلوب  ا�صتخدام  ويمكن   .)4-10 الإطار  في  الوارد   2 المثال  في 

التقدير بالتنا�صب هذا اأي�صا في حالة التاأمين على الحياة والتاأمين 

وفي  الموحدة.  وال�صمانات  التقاعد  معا�صات  و�صناديق  الدخاري 

التاأمين  )اإعادة  التاأمين  ن�صاط  الن�صب باختالف  حالة اختالف هذه 

ينبغي  وغيره(،  الأجل  محدد  الحياة  على  والتاأمين  البحري  والنقل 

كان  اإذا  وبالمثل،  حدة.  على  ن�صاط  بكل  الخا�صة  الح�صابات  اإجراء 

عنه  المقيمين  العمالء  حالة  في  يختلف  الهام�س  اأن  المعروف  من 

العمليات  بيانات  ا�صتخدام  ينبغي  المقيمين،  غير  العمالء  حالة  في 

الأكثر ارتباطا بحملة وثائق التاأمين غير المقيمين. وينبغي ا�صتخدام 

الفقرة 10-111 في ح�صاب  الواردة في  المخرجات  �صيغة ح�صاب 

في  والتقلبات  الأق�صاط  مكمالت  الح�صبان  في  يوؤخذ  بحيث  الن�صب، 

قيمة المطالبات. )راجع الإطار 10-4 لالطالع على مثال حول هذه 

العمليات الح�صابية(. 

10-114 وعلى عك�س ال�صادرات من خدمات التاأمين على غير 

اأنه  فرغم  الواردات.  عن  كاملة  بيانات  تتوافر  ل  اأنه  نجد  الحياة، 

الدفع  م�صتحقة  الأق�صاط  بيانات  على  ب�صهولة  الح�صول  يمكن  قد 

من  التاأمين  اإعادة  خدمات  حالة  في  القب�س  م�صتحقة  والمطالبات 

ل  فاإنه  الخدمات،  لهذه  الوحيد  العميل  لأنها  نظرا  التاأمين  �صركات 

يمكن مالحظة بيانات مكمالت الأق�صاط. وبالن�صبة لخدمات التاأمين 

البيانات  تكون  قد  وبالتالي  العمالء،  من  اأكبر  عدد  هناك  المبا�صر، 

المتوافرة عنها اأقل، اإذ قد تقت�صر على الأق�صاط المدفوعة والمطالبات 

يتعين  القيم،  هذه  من  الخدمات  ر�صوم  ول�صتخال�س  مثال.  الفعلية 

ح�صاب الن�صب با�صتخدام اأكثر الموؤ�صرات المتاحة مالءمة مما يلي:

اأو  اأخرى  اقت�صادات  عن  ال�صادرة  الن�صب  ا�صتخدام  يمكن  )اأ(  

الواردة في الح�صابات التي تن�صرها �صركات التاأمين الدولية 

الكبرى، علما باأن التجارة الدولية في بع�س اأنواع التاأمين 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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على غير الحياة ت�صيطر عليها ال�صركات المتخ�ص�صة الكبيرة 

ن�صبيا؛ 

يمكن  المقيمة، حيث  التاأمين  �صركات  ال�صادرة عن  الن�صب  )ب(  

اأن تكون اأن�صطة التاأمين متماثلة في بع�س القت�صادات؛ 

الدفع  م�صتحقة  الأق�صاط  اأ�صا�س  على  المحت�صبة  الن�صب  )ج(  

على  الخارج  من  القب�س  م�صتحقة  المطالبات  اأو  للخارج 

التاأمين  خدمات  باأن  علما  الطويل،  اإلى  المتو�صط  الأمد 

�صخمة  بنود  على  المبا�صر  التاأمين  خدمات  ت�صمل  الدولية 

)كال�صفن والطائرات( وخدمات اإعادة التاأمين، مما قد يوؤدي 

م�صتحقة  المطالبات  قيمة  في  كبيرة  تقلبات  حدوث  اإلى 

الن�صب  هذه  تعديل  يتعين  كذلك  ما.  اقت�صاد  في  القب�س 

من  باأقل  الخدمات  تقيَّم  ل  كي  الأق�صاط  مكمالت  مقابل 

قيمتها. 

اأي�صا  العتبار  في  توؤخذ  اأن  ينبغي  الن�صب،  هذه  ح�صاب  وعند 

قيمة  في  والتقلبات  بالأق�صاط  الملحقة  ال�صتثمار  اإيرادات  قيمة 

ن�صب  مع  الت�صاق  درجات  اأق�صى  ُتراعى  اأن  على  المطالبات، 

بيانات  اأن  ورغم  اأعاله.  المذكورة  وال�صادرات  الخدمات  اإجمالي 

اإيرادات ال�صتثمار الملحقة بالأق�صاط ل ي�صهل مالحظتها في حالة 

م  تقيَّ ل  كي  الن�صب  على  التعديالت  بع�س  اإجراء  يتعين  الواردات، 

الخدمات باأقل من قيمتها وحتى ل يكون هناك تفاوت بين بيانات 

الواردات وال�صادرات. ويمكن تجنب تقييم الخدمات باأقل من قيمتها 

اأخرى بين بيانات مكمالت  الن�صب المالحظة في حالت  با�صتخدام 

بالتنا�صب هذه في حالة  التقدير  اأ�صاليب  ا�صتخدام  الأق�صاط. ويمكن 

التاأمين على الحياة والتاأمين الدخاري و�صناديق معا�صات التقاعد 

وال�صمانات الموحدة. 

اإعادة  خدمات  من  الواردات  بيانات  جمع  ويمكن   115-10

التاأمين.  الوثائق، نظرا لأن جميعهم من �صركات  التاأمين من حملة 

المخاطر  جميع  المقدمة  المبا�صر  التاأمين  خدمات  قيمة  وتعك�س 

الموؤمن �صدها، بما في ذلك المخاطر المعاد تاأمينها. ومن ثم، فاإن 

اأق�صاط ومطالبات التاأمين المبا�صر تقيد �صاملة اإعادة التاأمين. 

10-116 وهناك ق�صايا معينة تن�صاأ في �صياق معاملة خدمات 

الحياة.  غير  على  التاأمين  اأنواع  اأحد  تعتبر  التي  ال�صحن  تاأمين 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات

)ينطبق هذا المثال على اأنواع التاأمين التي ل ت�سهد تقلبات في قيمة المطالبات. راجع الملحق 6 )ج( لالطالع على مثال 

يت�سمن تعديل قيمة المطالبات مقابل التقلبات.(  

المثال 1: �سركات التاأمين المقيمة التي تعد بيانات منف�سلة ح�ل حملة وثائق التاأمين بالخارج

الأق�صاط المكت�صبة من الخارج     100 )الأق�صاط المح�صلة 105(

المطالبات م�صتحقة الدفع للخارج     95 )المطالبات المدفوعة 85(

الحتياطيات الفنية المت�صلة بعمليات التاأمين مع غير المقيمين  200 )في بداية الفترة(

الدخل الذي يعزى اإلى حملة وثائق التاأمين    20 )مكمالت الأق�صاط( 

وتن�صاأ عن ذلك القيود التالية:

ر�صوم خدمات التاأمين = 25 )ناتج 100 + 20 – 95( الخدمات  

الدخل الذي يعزى اإلى حملة وثائق التاأمين = 20 الدخل الأولي  

�صافي الأق�صاط م�صتحقة القب�س = 95 التحويالت الجارية  

                                        )الأق�صاط م�صافا اإليها مكمالت الأق�صاط ومطروحا منها قيمة الخدمات

                                         )25 –20+100=                                              

المطالبات م�صتحقة الدفع = 95 )المطالبات الفعلية، وهي ت�صاوي �صافي الأق�صاط                         

م�صتحقة القب�س في حالة عدم تعديل قيمة المطالبات مقابل التقلبات(    

الزيادة في احتياطيات التاأمين الفنية = 15 الح�صاب المالي  

)الزيادة الناتجة عن الأق�صاط المدفوعة مقدما 105 – 100؛ وعن المطالبات غير                                   

المدفوعة 95 – 85(    

احتياطيات التاأمين الفنية )نهاية الفترة( و�صع ال�صتثمار الدولي 

المثال 2: �سركات التاأمين المقيمة التي تعد بيانات منف�سلة ح�ل اأق�ساط حملة وثائق التاأمين بالخارج

50 اإجمالي خدمات التاأمين )المقدمة للمقيمين وغير المقيمين معا( 

200 اإجمالي الأق�صاط     

120 منها: الأق�صاط المح�صلة من المقيمين   

80 الأق�صاط المح�صلة من غير المقيمين   

20 القيمة المقدرة لخدمات التاأمين المقدمة لغير المقيمين   

)50 * )200( / 80 =(               

المثال 3: �سركات التاأمين غير المقيمة التي تقدم خدماتها اإلى حملة وثائق مقيمين

40 الأق�صاط المح�صلة من المقيمين 

ن�صبة ر�صوم الخدمة اإلى الأق�صاط )متو�صط الن�صب الم�صتخل�صة من بيانات �صركات التاأمين بالخارج( = %25

القيمة المقدرة لخدمات التاأمين المقدمة من �صركات التاأمين غير المقيمة 10 )= 40 * 0.25( 

 الإطار 10-4: اأمثلة رقمية على كيفية ح�ساب قيمة

خدمات التاأمين على غير الحياة
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»فوب«  اأ�صا�س  على  مقيما  بها  المتاجر  الدولية  ال�صلع  �صعر  في�صمل 

اأق�صاط تاأمين ال�صحن المدفوعة على ال�صلع قبل و�صولها اإلى الحدود 

الجمركية لقت�صاد الم�صدِّر. اأما اأق�صاط تاأمين ال�صحن المدفوعة بعد 

مغادرة ال�صلع الحدود الجمركية لقت�صاد الم�صدِّر، فتعامل باعتبار 

على  اتفقا  قد  الطرفان  يكن  لم  واإذا  الم�صتورد.  هو  يدفعها  من  اأن 

الأق�صاط وتحويل  الطريقة، يتعين تجزئة  التاأمين بهذه  اأق�صاط  دفع 

التعديالت  هذه  وتعد  و17-3(.   16-3 الفقرتين  )راجع  م�صارها 

مماثلة لتلك التي تم تناولها في �صياق الحديث عن معاملة خدمات 

ال�صحن  تاأمين  الخدمة في  ا�صتخال�س قيمة عنا�صر  ال�صحن. ويمكن 

بالطريقة ذاتها المتبعة مع اأنواع التاأمين الأخرى.

الخدمات وثيقة  الم�صاعدة  التاأمين  10-117 وتت�صمن خدمات 

تت�صمن  كما  التقاعد،  معا�صات  و�صناديق  التاأمين  بعمليات  ال�صلة 

والخدمات  وال�صم�صرة،  الوكالة  وخدمات  الوكالء،  عمولت  اأي�صا 

التقييم  التقاعدية، وخدمات  التاأمين والمعا�صات  ال�صت�صارية ب�صاأن 

القيمة  اإدارة  وخدمات  الكتوارية،  والخدمات  الخ�صائر،  وت�صوية 

التنظيم  وخدمات  عليها،  الموؤمن  الممتلكات  تلف  بعد  المتبقية 

والرقابة المتعلقة بخدمات التعوي�صات وال�صتردادات. ويتم تقا�صي 

ر�صوم �صريحة مقابل هذه الخدمات. 

ز – �لخدمات �لمالية 

والخدمات  المالية  الو�صاطة  البند خدمات  ي�صمل هذا   118-10

التقاعد.  معا�صات  و�صناديق  التاأمين  خدمات  بخالف  الم�صاعدة 

من  وغيرها  البنوك  عادة  تقدمها  التي  الخدمات  ذلك  ويت�صمن 

وخطابات  والإقرا�س،  الودائع  تلقي  ومنها  المالية،  ال�صركات 

العتماد، وخدمات بطاقات الئتمان، والعمولت والر�صوم المت�صلة 

التجارية، و�صمان  الديون  �صراء  التمويلي، وكذلك  التاأجير  بخدمات 

الكتتاب، والمقا�صة. وتت�صمن الخدمات اأي�صا الخدمات ال�صت�صارية 

الأ�صول  واإدارة  الذهب،  �صبائك  اأو  المالية  الأ�صول  وحفظ  المالية، 

المالية، وخدمات الرقابة، وخدمات توفير ال�صيولة، وخدمات تحمل 

وال�صتحواذ،  الدمج  وخدمات  التاأمين،  خدمات  بخالف  المخاطر 

والخدمات  البور�صة،  وخدمات  الئتمانية،  الجدارة  تقدير  وخدمات 

ال�صتئمانية.  

10-119 ويمكن تقا�صي مقابل الخدمات المالية عن طريق:

ر�صوم �صريحة؛ )اأ(  

هام�س ربح من معامالت البيع وال�صراء؛   )ب(  

الملكية  دخل  من  خ�صمها  يتم  التي  الأ�صول  اإدارة  تكلفة  )ج(  

م�صتحق القب�س في حالة الكيانات الحائزة لأ�صول؛ 

الهام�س بين الفائدة م�صتحقة الدفع و�صعر الفائدة المرجعي  )د(  

على القرو�س والودائع )وهو ما يطلق عليه ر�صوم خدمات 

الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة(. 

الر�صوم  بين  الفرق  اأن  نجد  المالية،  الو�صاطة  موؤ�ص�صات  حالة  وفي 

ال�صريحة وال�صمنية قد يختلف من وقت لآخر ومن موؤ�ص�صة لأخرى، 

لذا يتعين جمع بيانات عن الر�صوم بنوعيها لالإلمام بجميع الخدمات 

المقدمة. 

�لر�ضوم �ل�ضريحة 

ر�صوم  مقابل  المالية  الخدمات  من  العديد  م  ُيقدَّ  120-10

ومن  خا�صة.  ح�صابات  اإجراء  بالتالي  الأمر  يتطلب  ول  �صريحة 

ر�صوم  والإقرا�س  الإيداع  بخدمات  المت�صلة  ال�صريحة  الر�صوم 

ُتمنح مرة واحدة، ور�صوم  التي  ال�صمانات  الطلب واللتزام، ور�صوم 

ال�صداد المبكر اأو غرامات التاأخر في ال�صداد اأو والر�صوم المطبقة على 

الح�صابات. )غير اأن زيادة اأ�صعار الفائدة نتيجة التاأخر في الدفع، فال 

وتعتبر  الأخرى،  الفوائد  تدرج �صمن  ولكنها  كر�صوم �صريحة  تبوب 

ب�صورة  المقي�صة  المالية  الو�صاطة  خدمات  ر�صوم  قبيل  من  بالتالي 

غير مبا�صرة(.         

10-121 وت�صمل الر�صوم ال�صريحة اأي�صا العمولت والر�صوم 

الأخرى المت�صلة بخطابات العتماد، و�صهادات القبول الم�صرفي، 

الأموال،  وتحويل  التمويلي،  والتاأجير  الئتمان،  وخطوط 

وغيرها  العمولت  اأي�صا  وت�صمل  الأجنبي.  ال�صرف  ومعامالت 

ال�صم�صرة،  المالية، وهي:  الأوراق  المت�صلة بمعامالت  الر�صوم  من 

وال�صترداد؛  الكتتاب،  و�صمان  الجديدة،  الإ�صدارات  وطرح 

الم�صتقات  عقود  ترتيب  مقابل  المدفوعة  والر�صوم  والعمولت 

المالية؛ وعمولت تجار العقود الم�صتقبلية لل�صلع؛ ور�صوم خدمات 

اإدارة الأ�صول، وخدمات ت�صغيل وتنظيم الأ�صواق المالية، وخدمات 

الخدمة  ر�صوم  وتدرج   
12

ذلك. �صابه  وما  المالية،  الأوراق  حفظ 

على الم�صتريات من موارد �صندوق النقد الدولي �صمن ما يدفعه 

القت�صاد المعني نظير الخدمات المالية، وتنطبق المعاملة ذاتها 

الأر�صدة  على  المطبقة  اللتزام(  ر�صوم  ت�صبه  )التي  الر�صوم  على 

غير الم�صحوبة في اإطار اتفاقات ال�صتعداد الئتماني اأو التفاقات 

المدفوعة  الر�صوم  بين  التمييز  وينبغي  ال�صندوق.  مع  الممددة 

المالية،  الموارد  توفير  ترتيبات  اإجراء  مقابل  المالية  للموؤ�ص�صات 

الموارد  لمقدمي  المدفوعة  والمبالغ  الخدمات،  �صمن  تدرج  وهي 

المالية مقابل ا�صتخدام هذه الموارد )وتدرج �صمن الدخل ح�صبما 

يرد في الفقرة 11-3 )ب((.

هام�ص �لربح من معامالت �ل�ضر�ء و�لبيع 

10-122 قد يتقا�صى الو�صطاء و�صانعو ال�صوق المتعاملون 

�صكل  في  جزئيا  اأو  كليا  خدماتهم  مقابل  المالية  الأدوات  في 

فروق بين اأ�صعار ال�صراء والبيع التي يحددونها. وهذا هو ما يميز 

الو�صطاء و�صانعي ال�صوق ومكاتب ال�صرف الأجنبي والو�صطاء 

غيرهم  عن  الخدمات  من  النوع  هذا  يقدمون  الذين  الآخرين 

من  الجملة  تجار  ما  حد  اإلى  ي�صبهون  بذلك  وهم  التجار،  من 

حيث الخدمات المقدمة لل�صوق، حيث يقومون بتوفير ال�صيولة 

خالل  من  اأو  مبا�صرة  طرفين  بين  تجرى  قد  المالية  الم�صتقات  معامالت 
12

اأو �صريحة. ونظرا لأن  و�صطاء. وقد تن�صاأ في الحالة الثانية ر�صوم خدمة �صمنية 

الر�صوم ال�صمنية ل يمكن تحديدها عادة، يو�صى بت�صجيل �صافي مدفوعات ت�صوية 

عقود الم�صتقات �صمن المعامالت المالية. غير اأنه ينبغي ت�صجيل ر�صوم الخدمات 

كبند منف�صل حيثما اأمكن ذلك.  

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الأجنبي، والأ�صهم،  النقد  والمخزون. وغالبا ما يباع وي�صترى 

وال�صندات، وال�صندات الإذنية، والم�صتقات المالية وغير ذلك من 

الأدوات المالية بهذه الطريقة. 

10-123 وتدخل ر�صوم الخدمة التي يتقا�صاها الو�صطاء �صمن 

اأ�صعار المعامالت المالية المعنية دون تمييزها عن قيمة المعامالت. 

وفي هذه الحالة، فاإن الفرق بين ال�صعر المرجعي و�صعر ال�صراء الذي 

البائع.  يدفعه  الذي  الخدمة  ر�صم  يمثل  ال�صراء  وقت  الو�صيط  يحدده 

وبالمثل، نجد اأن الفرق بين ال�صعر المرجعي و�صعر البيع الذي يحدده 

الو�صيط وقت البيع يمثل قيمة الخدمة المقدمة للم�صتري. وعادة ما 

ال�صراء والبيع، وقد  اأ�صعار  المرجعي هو �صعر و�صط بين  ال�صعر  يكون 

اأ�صعار  لتحديد  كاأ�صا�س  بهم  خا�صا  �صعرا  الو�صطاء  بع�س  ي�صتخدم 

ال�صراء والبيع. وعلى عك�س ال�صعر المرجعي، تت�صمن الأ�صعار الفعلية 

ا�صتخدام  عند  لذا،  المالية.  الخدمات  عن�صر  لة  المتح�صَّ اأو  المدفوعة 

ال�صعر المرجعي المحدد وقت ال�صراء اأو البيع، فاإن اأي اأرباح اأو خ�صائر 

الخدمات.  من  ُت�صتبعد  المتاجرة  ن�صاط  من  الو�صيط  يحققها  حيازة 

ويمكن اأي�صا قيا�س عن�صر الخدمة على اأ�صا�س متو�صط هام�س الربح 

الذي يحققه الو�صطاء كن�صبة مئوية من قيمة المعامالت التي تجرى 

من خالل الو�صطاء.   

تكلفة �إد�رة �الأ�ضول �لمخ�ضومة من �لدخل  

يتركز  اأو  الموؤ�ص�صية  الوحدات  بع�س  ن�صاط  يقت�صر   124-10

على حيازة الأ�صول المالية نيابة عن مالكيها. فعلى �صبيل المثال، 

القاب�صة  وال�صركات  ال�صتثمار  �صناديق  بع�س  الغر�س  بهذا  يفي 

وال�صناديق ال�صتئمانية والموؤ�ص�صات ذات الغر�س الخا�س. وتتحمل 

اإدارية،  م�صروفات  الأ�صول  لهذه  اإدارتها  اإطار  في  الموؤ�ص�صات  هذه 

البنوك  اأو  الحفظ  اأمناء  اأو  ال�صناديق  لمديري  المدفوعة  كالمبالغ 

ويمكن  الموؤ�ص�صات.  بهذه  العاملين  اأو  المحامين  اأو  المحا�صبين  اأو 

تقا�صي هذه الم�صروفات �صراحة في �صكل ر�صوم، اأو �صمنا بخ�صمها 

للم�صروفات  وبالن�صبة  الموؤ�ص�صة.  اأ�صول  من  اأو  ال�صتثمار  دخل  من 

فعلى  للمالكين.  مقدَّمة  كخدمات  قيدها  ينبغي  �صمنا،  المدفوعة 

من  ن�صبة  بتوزيع  التحوطية  ال�صناديق  اأحد  يقوم  قد  المثال،  �صبيل 

هذه  وفي  ال�صندوق،  اإدارة  يتولى  الذي  الكيان  على  دخله  �صافي 

الحالة ينبغي قيد هذه الن�صبة كر�صوم خدمة. وبالمثل، قد يتقا�صى 

اإقرا�س  اأمناء الحفظ ر�صوما مخفَّ�صة مقابل الح�صول على حق  اأحد 

من  الدخل  و68-11   67-11 الفقرتان  )تتناول  المالية  الأوراق 

اإقرا�س الأوراق المالية(. 

مقابل  المدفوعة  ال�صمنية  الر�صوم  تقييم  ويمكن   125-10

ل في المقابل قيد بزيادة  خدمات اإدارة الأ�صول ب�صعر التكلفة. وُي�صجَّ

الإجمالية  قيمته  اإلى  للم�صتثمر  الم�صتحق  ال�صافي  ال�صتثمار  دخل 

قبل خ�صم الم�صروفات. وبدون اإثبات ناتج هذه الخدمات، قد تحقق 

اإدارة الأ�صول فائ�س ت�صغيل �صالب نتيجة التكاليف التي  موؤ�ص�صات 

تتحملها. وباتباع هذه المعاملة، يكون �صافي فائ�س الت�صغيل الذي 

تحققه هذه الموؤ�ص�صات �صفرا. 

غير  ب�ضورة  �لمقي�ضة  �لمالية  �لو�ضاطة  خدمات  ر�ضوم 

مبا�ضرة

اأنها تتكون من  الفعلية باعتبار  الفائدة  اإلى  ُينظر  10-126 قد 

عن�صر دخل ور�صم خدمة. فيقوم ن�صاط جهات الإقرا�س وجهات تلقي 

الودائع على اأ�صا�س منح المودعين فائدة ب�صعر اأقل من �صعر الفائدة 

الذي يتقا�صونه من المقتر�صين. وت�صتخدم ال�صركات المالية هام�س 

الفائدة الناتج في دفع م�صروفاتها وتحقيق فائ�س الت�صغيل. وتعتبر 

هوام�س الفائدة بديال عن تقا�صي ر�صوم �صريحة من العمالء مقابل 

التي  المالية  الو�صاطة  كخدمات  اإلى  وبالإ�صافة  المالية.  الخدمات 

اإقرا�س  فاإن  واإقرا�صها،  ودائع  �صورة  في  الأموال  تلقي  على  تقوم 

الأموال الخا�صة يمكن اأن تن�صاأ عنه هو اأي�صا ر�صوم خدمات و�صاطة 

الأموال  مقر�صي  حالة  في  كما  مبا�صرة،  غير  ب�صورة  مقي�صة  مالية 

والقرو�س التي تمنحها البنوك من اأموالها الخا�صة. 

المبا�صرة  غير  الر�صوم  هذه  تطبق  ل  العرف،  وبحكم   127-10

)ح�صبما  المالية  ال�صركات  تمنحه  ما  على  اإل  الفوائد  في  نة  المت�صمَّ

ودائع.  تتلقاه من  الفقرة 4-63( من قرو�س وما  تعريفها في  يرد 

ذات  والكيانات  القاب�صة  ال�صركات  تمنحها  التي  القرو�س  اأن  ورغم 

اإلى  الح�صرية  المالية  الموؤ�ص�صات  من  وغيرها  الخا�س  الغر�س 

خدمات  ر�صوم  عنها  تن�صاأ  اأن  عادة  ُيتوَقع  ل  المنت�صبة  ال�صركات 

و�صاطة مالية مقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة، فقد يحدث ذلك في حالة 

تطبيق هام�س على هذه القرو�س. وقد تحقق ال�صركات المالية ر�صوم 

خدمات و�صاطة مالية مقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة حتى واإن اقت�صر 

بطاقات  فم�صدرو  الودائع.   تلقي  اأو  القرو�س  تقديم  على  ن�صاطها 

الئتمان، مثال، الذين يجمعون كل اأموالهم عن طريق اإ�صدار �صندات 

دين يمكنهم ك�صب ر�صوم خدمات و�صاطة مالية مقي�صة ب�صورة غير 

مبا�صرة من القرو�س الممنوحة لعمالء بطاقات الئتمان.       

المالية  الو�صاطة  خدمات  ر�صوم  قيمة  تختلف  وقد   128-10

العوامل، مثل  باختالف مجموعة من  مبا�صرة  ب�صورة غير  المقي�صة 

مثل  ال�صلة  ذات  الخدمات  وكذلك  الأموال  على  الح�صول  اإمكانية 

تقدير  اإلى  بالإ�صافة  للودائع(،  )بالن�صبة  ال�صيكات  اإ�صدار  ترتيبات 

)بالن�صبة  المقدَّم  وال�صمان  للمقتر�صين،  الممنوح  الئتمان  مخاطر 

المقي�صة  المالية  الو�صاطة  خدمات  ر�صوم  فاإن  كذلك،  للقرو�س(. 

الكبيرة  والودائع  القرو�س  على  المطبقة  مبا�صرة  غير  ب�صورة 

والودائع  القرو�س  على  المطبقة  تلك  عن  غالبا  تقل  )»بالجملة«( 

ال�صغيرة )التجزئة(.  

المالية  الو�صاطة  خدمات  ر�صوم  ح�صاب  ويجري   129-10

المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة التي يدفعها المودعون والمقتر�صون 

المرجعي  وال�صعر  »المرجعي«.  الفائدة  �صعر  مفهوم  اإلى  ا�صتنادا 

يعك�س  اأن  ينبغي  كما  خدمة،  عن�صر  على  يحتوي  األ  ينبغي  هذا 

يكون  وقد  ال�صتحقاق.  اآجال  وهيكل  والقرو�س  الودائع  مخاطر 

من المالئم ا�صتخدام �صعر القترا�س والإقرا�س ال�صائد بين البنوك 

للمعامالت  بالن�صبة  واحد  �صعر  ا�صتخدام  وينبغي  مرجعي.  ك�صعر 

بالن�صبة  مختلفة  اأ�صعار  ا�صتخدام  ينبغي  بينما  المحلية،  بالعملة 

بمرور  المرجعي  ال�صعر  ويتغير  اأخرى.  بعمالت  والودائع  للقرو�س 

الوقت مع تغير ظروف ال�صوق. 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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بعمالت  الخارجية  والقرو�س  الودائع  تكون  وقد   130-10

من  عملة  لكل  مرجعي  �صعر  ا�صتخدام  ينبغي  وبالتالي  مختلفة، 

وحتى  الودائع.  اأو  القرو�س  من  كبيرة  ن�صبة  ت�صكل  التي  العمالت 

ويتحقق  المرجعي  ال�صعر  لتعريف  يكون  ما  اأقرب  ال�صعر  هذا  يكون 

على  الح�صول  ينبغي  الدولي،  الم�صتوى  على  الت�صجيل  في  الت�صاق 

هذا ال�صعر من الأ�صواق المالية في موطن العملة، ويف�صل اأن يكون هو 

نف�صه الذي ي�صتخدمه معدو الإح�صاءات في هذا القت�صاد. )البيانات 

المعدة حول تكوين العمالت في الجداول من 1 اإلى 3 في الملحق 9 

تحتوي على معلومات حول ح�صاب ر�صوم خدمات الو�صاطة المالية 

المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة لكل عملة من العمالت الرئي�صية(. 

المقي�صة  المالية  الو�صاطة  خدمات  ر�صوم  وُتح�صب   131-10

ب�صورة غير مبا�صرة كالتالي:

ال�صركات  من  عليها  الح�صول  يتم  التي  للقرو�س  بالن�صبة  )اأ(  

على  الدفع  م�صتحقة  الفعلية  الفائدة  بين  المالية— الفرق 

القرو�س والمبلغ الذي كان �صيتم دفعه في حالة ا�صتخدام 

�صعر مرجعي؛ 

وبالن�صبة للودائع لدى ال�صركات المالية: الفرق بين الفائدة  )ب(  

مرجعي  �صعر  ا�صتخدام  حالة  في  �صُتكت�صب  كانت  التي 

والفائدة المكت�صبة بالفعل. 

)راجع الإطار 10-5 لالطالع على مثال رقمي(. 

اإعادة  اتفاقات  بموجب  المقدمة  النقدية  لأن  نظرا   132-10

اأو وديعة، ح�صبما يرد في الفقرتين  ال�صراء تعامل باعتبارها قر�صا 

خدمات  ر�صوم  التفاقات  هذه  عن  ين�صاأ  فقد  و53-5،   52-5

عقود  تعاَمل  وبالمثل،  مبا�صرة.  غير  ب�صورة  مقي�صة  مالية  و�صاطة 

التاأجير التمويلي كما لو كان ين�صاأ عنها قرو�س )راجع الفقرات من 

خدمات  ر�صوم  اأي�صا  عنها  ين�صاأ  قد  وبالتالي   ،)58-5 اإلى   56-5

اإذا قدمتها �صركة مالية.  و�صاطة مالية مقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة 

ر  ُت�صعَّ ما  فعادة  البنوك،  بين  فيما  والودائع  للقرو�س  وبالن�صبة 

ر�صوم  بالتالي  ين�صاأ عنها  له ول  ب�صعر مقارب  اأو  المرجعي  بال�صعر 

المعامالت  اأما  مبا�صرة.  غير  ب�صورة  مقي�صة  مالية  و�صاطة  خدمات 

الدولية الكبيرة فيما بين البنوك التي تزيد اأ�صعار الفائدة فيها على 

ال�صعر المرجعي )اإذا كان البنك المدين ذو جدارة ائتمانية منخف�صة 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

البيانات المطلوبة لح�صاب ر�صوم خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة:

قيم القرو�س والودائع )يمكن الح�صول عليها من بيانات و�صع ال�صتثمار الدولي(    )1(

الفوائد المقابلة م�صتحقة الدفع/القب�س )يمكن الح�صول عليها من بيانات ح�صاب الدخل الأولي(  )2(

ال�صادرة عن  الن�صرات والمطبوعات الأخرى  المطبق )يمكن الح�صول عليه عادة من  المرجعي  الفائدة  �صعر    )3(

البنوك المركزية(.

جميع المبالغ في هذا المثال مقومة بالعملة المحلية وهي اإما قرو�س مقدمة من �صركات مالية اأو ودائع محفوظة 

لديها. و�صعر الفائدة ال�صاري بين البنوك هو 5% �صنويا. 

متو�صط قيمة القرو�س خالل العام = 1000

الفائدة الفعلية م�صتحقة القب�س لل�صركات المالية على القرو�س = 70

موزعة كالآتي:

50 الفائدة الخال�صة م�صتحقة القب�س )محت�صبة كالتالي: 1000 ب�صعر %5(

20 ر�صوم خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة م�صتحقة القب�س )محت�صبة كالتالي: 70 - 50(

متو�صط قيمة الودائع خالل العام = 500

الفائدة الفعلية م�صتحقة الدفع من ال�صركات المالية على الودائع = 10

موزعة كالآتي:

25 الفائدة الخال�صة م�صتحقة الدفع )محت�صبة كالتالي: 500 ب�صعر %5(

15 ر�صوم خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة م�صتحقة القب�س )محت�صبة كالتالي: 25 - 10(

اإجمالي ر�صوم خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة م�صتحقة القب�س لل�صركات المالية = 35 )20 

)15 +

مالحظات: 

الفرق بين الفوائد م�صتحقة القب�س والفوائد م�صتحقة الدفع ل ي�صاوي قيمة ر�صوم خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة 

اأن الأ�صول من القرو�س ل  اإلى  اأنه يختلف عن الرقم ال�صحيح، ويرجع ذلك  اأي  غير مبا�صرة. ففي هذا المثال، الفرق هو 25، 

ت�صاوي الخ�صوم من الودائع. )فمثال، اإذا كان لأحد القت�صادات اأ�صول في �صكل قرو�س خارجية ممولة كليا من م�صادر محلية، 

والفائدة  الدفع  الخارجية م�صتحقة  الفائدة  بين  الفرق  فاإن  �صتكون �صفرا، وبالتالي  الحالة  الدفع في هذه  فالفائدة م�صتحقة 

الخارجية م�صتحقة القب�س ل يعد تقديرا مالئما لر�صوم خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة(. وخالفا لمفهوم 

ق بين الخدمات المقدَّمة للمودعين والخدمات المقدَّمة للمقتر�صين، ول يمكن 
ِّ
�صعر الفائدة المرجعي، نجد اأن هذه الطريقة ل تفر

العتماد عليها بالتالي في تحديد القت�صاد ال�صريك.    

وينبغي ا�صتخدام متو�صط قيمة القرو�س اأو الودائع في الح�صاب، اإذ اأنه يمثل المبلغ الذي ُت�صتحق عنه الفائدة. واإذا تغيرت 

القيم تغيرا كبيرا خالل الفترة، فقد يوؤدي ا�صتخدام القيمة في نهاية الفترة كبديل لمتو�صط القيمة اإلى نتائج غير دقيقة. 

ويمكن ح�صاب الر�صوم بطريقة اأكثر تف�صيال بحيث ُيراعى اأثر اختالف العمالت واآجال ال�صتحقاق. 

 الإطار 10-5: مثال رقمي على كيفية ح�ساب ر�س�م خدمات

ال��ساطة المالية المقي�سة ب�س�رة غير مبا�سرة
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مثال(، فمن المالئم اأن يقيد عنها ر�صوم خدمات و�صاطة مالية مقي�صة 

ب�صورة غير مبا�صرة. راجع اأي�صا الفقرتين 11-74 و11-75 حول 

مبا�صرة  غير  ب�صورة  المقي�صة  المالية  الو�صاطة  خدمات  ر�صوم  اأثر 

على الفائدة. 

عبر  المالية  الو�صاطة  خدمات  ر�صوم  تقدير  ويمكن   133-10

البيانات  اأو  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  بيانات  با�صتخدام  الحدود 

والقرو�س،  الودائع  حول  المالية  ال�صركات  عن  ال�صادرة  الم�صرفية 

بجانب مبالغ الفوائد الفعلية م�صتحقة الدفع والقب�س واأ�صعار الفائدة 

خدمات  ر�صوم  لديها  تقل  التي  لالقت�صادات  وبالن�صبة  المرجعية. 

بطرق  الر�صوم  هذه  تقدير  فيمكنها  الحدود،  عبر  المالية  الو�صاطة 

مب�صطة ن�صبيا با�صتخدام البيانات المجمعة. 

10-134 وفي الواقع العملي، يمكن اأن تحقق ال�صركات المالية 

غير  ب�صورة  المقي�صة  المالية  الو�صاطة  خدمات  عن  �صالبة  ر�صوما 

باأ�صعار  القرو�س  ت�صعير  حالة  في  المثال،  �صبيل  )على  مبا�صرة 

يحدث  اأن  ويمكن  ال�صوق(.  في  الفائدة  اأ�صعار  وارتفاع  ثابتة  فائدة 

ر بع�س  ُت�صعَّ المثال، قد  القيا�س. فعلى �صبيل  اأي�صا نتيجة خطاأ  ذلك 

المعامالت الدولية الكبيرة فيما بين البنوك ب�صعر الفائدة المرجعي 

اأو ب�صعر مقارب له، وبالتالي اإذا ما وقع خطاأ ب�صيط في قيا�س ال�صعر 

الو�صاطة  خدمات  عن  �صالبة  ر�صوم  ذلك  عن  ين�صاأ  فقد  المرجعي، 

المالية المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة. 

10-135 ويتطلب قيد ر�صوم خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة 

ب�صورة غير مبا�صرة كخدمات مالية مدرجة �صمنا في الفائدة اإجراء 

الدخل  ح�صاب  في  الم�صجلة  الفائدة  بيانات  في  مقابلة  تعديالت 

ع الفائدة الفعلية التي يدفعها المقتر�صون ما بين  الأولي. حيث توزَّ

الأولي( ور�صوم  الدخل  المرجعي )في ح�صاب  فائدة خال�صة بال�صعر 

الخدمات(.  )في  مبا�صرة  غير  ب�صورة  مقي�صة  مالية  و�صاطة  خدمات 

المودعون  عليها  يح�صل  التي  الخال�صة  الفائدة  ُتح�صب  وبالمثل، 

بين  الفرق  يقيد  بينما  الودائع،  قيمة  في  المرجعي  ال�صعر  ب�صرب 

ي�صتهلكها  كخدمة  المرجعي  بال�صعر  والفائدة  الفعلية  الفائدة 

المودعون. وتقيد »الفائدة الخال�صة« في ح�صابات الدخل الأولي، اأي 

الفائدة بعد تعديلها مقابل ر�صوم خدمات الو�صاطة المالية المقي�صة 

ب�صورة غير مبا�صرة، مع قيد بند تذكرة بقيمة »الفائدة الفعلية«، اأي 

المقي�صة  المالية  الو�صاطة  ر�صوم خدمات  مقابل  تعديل  قبل  الفائدة 

ب�صورة غير مبا�صرة )راجع الفقرتين 11-74 و75-11(. 

الخال�صة،  الفائدة  المالية  الخدمات  من  وُت�صتبعد   136-10

وتوزيعات الأرباح، وخدمات التاأمين على الحياة، وخدمات معا�صات 

التقاعد، وخدمات التاأمين الأخرى، وكذلك الخدمات ال�صت�صارية غير 

في  اأخرى  خدمات  بند  في  )المدرجة  البنوك  تقدمها  التي  المالية 

الأدوات  وبيع  �صراء  من  الحيازة  وخ�صائر  ومكا�صب  الأعمال(  مجال 

المالية. 

ح – ر�ضوم ��ضتخد�م حقوق �لملكية �لفكرية غير �لمدرجة 

في مو�ضع �آخر

10-137 يت�صمن هذا البند ما يلي:

الختراع،  براءات  )مثل  الح�صرية  الحقوق  ا�صتخدام  ر�صوم  )اأ(  

والعمليات  التاأليف،  وحقوق  التجارية،  والعالمات 

التجارية،  الأ�صرار  فيها  بما  ال�صناعية  والت�صميمات 

�صياق  تن�صاأ في  اأن  الحقوق يمكن  المتياز(. وهذه  وحقوق 

اأعمال البحوث والتطوير اإلى جانب الت�صويق؛ 

ا�صتن�صاخ و/اأو توزيع  المدفوعة مقابل تراخي�س  والر�صوم  )ب(  

نة في المنتجات الأ�صلية والنماذج  الملكية الفكرية المت�صمَّ

الأولية )مثل حقوق التاأليف الخا�صة بالكتب والمخطوطات 

والت�صجيالت  ال�صينماتوغرافيا  واأعمال  الكمبيوتر  وبرامج 

العرو�س  حقوق  )مثل  ال�صلة  ذات  والحقوق  ال�صوتية( 

والبرامج  مبا�صرة  الهواء  على  المذاعة  التلفزيون  وبرامج 

الأقمار  عبر  والإذاعة  التلفزيونية  الكابالت  عبر  المنقولة 

ال�صناعية(. 

فئات  �صمن  ت�صجل  الأخرى  الفكرية  الملكية  حقوق  اأنواع  )بع�س 

اأخرى ح�صبما يرد في الجدول 4-10(.

وبرامج  والأفالم  والت�صجيالت  الكتب  اإنتاج  وُيعد   138-10

مرحلتين،  من  تتكون  عملية  �صابهها  وما  والأقرا�س  الكمبيوتر 

تتمثل اأولهما في اإنتاج المنَتج الأ�صلي وثانيهما في اإنتاج ن�صخ من 

الأولى  المرحلة  فاإن مخرجات  وبذلك  وا�صتخدامها.  الأ�صلي  المنَتج 

اإما بحكم  اإثبات ملكيتها  التي يمكن  الأ�صلية نف�صها  المنتجات  هي 

القانون اأو بحكم الواقع عن طريق حقوق التاأليف اأو براءات الختراع 

ن�صخ  لإنتاج  مبا�صرة  الأ�صل  مالك  ي�صتخدمه  وقد  ال�صرية.  حقوق  اأو 

المنتجين الآخرين  اأو يمنح  الترخي�س با�صتخدامها،  تمنح م�صتريها 

المبالغ  اإلى  ُي�صار  وقد  المحتوى.  وتوزيع  با�صتن�صاخ  تراخي�س 

كالر�صوم  مختلفة،  باأ�صماء  المالك  اإلى  له  المرخ�س  يدفعها  التي 

كيفية  باإيجاز   4-10 الجدول  ويتناول  الإتاوات.  اأو  العمولت  اأو 

الفكرية. وعلى عك�س حقوق  بالملكية  ال�صلة  ذات  التدفقات  معاملة 

ال�صتخدام الموؤقتة، نجد اأن المبيعات المبا�صرة من براءات الختراع 

�صمن  تدرج  ال�صناعية  والت�صميمات  والعمليات  التاأليف  وحقوق 

وبالمثل،   .)147-10 الفقرة  )تتناولها  والتطوير  البحوث  خدمات 

والت�صجيالت  الكمبيوتر  برامج  ل�صتخدام  الموؤقتة  الحقوق  تعاَمل 

ال�صمعية والب�صرية الأ�صلية معاملة مختلف عن المبيعات المبا�صرة 

)ح�صبما يرد في الجدول 4-10(. 

الملكية  حقوق  ا�صتخدام  ر�صوم  ت�صجيل  وقت  ويتحدد   139-10

الفكرية وفق محتوى اتفاقية الترخي�س. فاإذا بيعت حقوق ا�صتخدام 

لالإلغاء،  قابل  غير  عقد  بموجب  ثابت  ر�صم  مقابل  الفكرية  الملكية 

فيقيد  اأداوؤها،  يتعين  متبقية  التزامات  المرِخ�س  على  يوجد  ول 

ع الر�صوم على  المبلغ المدفوع ككل كعملية بيع. وفيما عدا ذلك، توزَّ

مدار فترة �صريان التفاقية. وفي الواقع العملي، قد ل يمكن ت�صجيل 

المدفوعات اإل وقت دفعها.

العالمات  من  والدخل  المتياز،  ر�صوم  وتت�صمن   140-10  

التجارية،  الأ�صماء  ا�صتخدام  مقابل  المدفوعة  والمبالغ  التجارية، 

اأ�صل غير  )اأي و�صع  الملكية  المتعلقة بدخل  الجوانب  وما �صابهها، 

المتعلقة  والجوانب  اأخرى(  وحدة  ت�صرف  تحت  منَتج  غير  مالي 

بالخدمات )مثل العمليات الجارية كالدعم الفني، وبحوث المنتجات، 

بين  الف�صل  ُيف�صل  المبداأ   الجودة(. ومن حيث  ومراقبة  والت�صويق، 

عادة من  الممكن  من  يكون  لن  اأنه  غير  والخدمات،  الدخل  عنا�صر 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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اتباع  الحالة  هذه  في  ويمكن  الإجراء.  هذا  اتخاذ  العملية  الناحية 

قاعدة بتبويب القيم بالكامل كر�صوم مقابل ا�صتخدام حقوق الملكية 

على  ينبغي  اأنه  غير  بداية،  كنقطة  القاعدة  هذه  و�صُتتبع  الفكرية. 

الإ�صافية  المعلومات  توفرت  ما  اإذا  الف�صل  اإجراء  البيانات  معدي 

الالزمة لذلك.           

ط – خدمات �الت�ضاالت و�لكمبيوتر و�لمعلومات

اأ�صا�س  على  والت�صالت  الكمبيوتر  خدمات  تقيد   141-10

 فعلى �صبيل التو�صيح، تدرج 
13

طبيعة الخدمة ولي�س طريقة الت�صليم.

المالئم  العنوان  تحت  المحا�صبة،  خدمات  مثل  الأعمال،  خدمات 

�صمن خدمات الأعمال الأخرى حتى ولو كانت تقدَّم بالكامل عبر 

الهاتف اأو الكمبيوتر اأو الإنترنت. ول ينبغي اأن يدرج �صمن خدمات 

بينما  الخدمات،  نقل  مقابل  المدفوعة  المبالغ  اإل  الت�صالت 

)خدمات  المالئم  البند  �صمن  تحميلها  يتم  التي  المحتويات  تدرج 

والب�صرية  ال�صمعية  الخدمات  اأو  المعلومات  خدمات  اأو  الكمبيوتر 

اأو ما �صابهها(. 

بين  للتمييز  الحالت  بع�س  في  العتبار  في  توؤخذ  الت�صليم  طريقة  اأن  غير 
13

ال�صلع والخدمات ح�صبما يرد في الجدول 4-10. 

خدمات �الت�ضاالت

10-142 ت�صمل هذه الخدمات اإذاعة اأو ن�صر المعلومات ال�صوتية 

اأو المرئية اأو البيانات اأو غير ذلك من معلومات عن طريق الهاتف، 

عبر  المنقولة  والتلفزيون  الراديو  وبرامج  والتلغراف،  والتلك�س، 

الكابالت والأقمار ال�صناعية، والبريد الإلكتروني، والفاك�س الخ، بما 

وخدمات  الهاتفية،  والموؤتمرات  الأعمال،  �صبكات  خدمات  ذلك  في 

الدعم، ولكنها ل ت�صمل قيمة المعلومات المنقولة. وتت�صمن خدمات 

الرئي�صية،  الإنترنت  بخطوط  الربط  وخدمات  المتنقلة،  الت�صالت 

الدخول على �صبكة  التزويد بخدمة  الإنترنت، بما في ذلك  وخدمات 

الإنترنت. وُت�صتبعد من هذه الخدمات خدمات تركيب معدات �صبكات 

الهاتف )ُتدرج �صمن البناء( وخدمات قواعد البيانات )ُتدرج �صمن 

خدمات المعلومات(. 

خدمات �لكمبيوتر

ال�صلة  ذات  الخدمات  الكمبيوتر  خدمات  تت�صمن   143-10

ويبين  البيانات.  معالجة  وخدمات  الكمبيوتر  وبرامج  بمعدات 

ببرامج  الخا�صة  الترتيبات  مختلف  تبويب  كيفية   4-10 الجدول 

خدمات  وت�صمل  الفكرية.  الملكية  منتجات  من  وغيرها  الكمبيوتر 

الكمبيوتر ما يلي: 

الجدول 10-4: معاملة حق�ق الملكية الفكرية

بيع/ �صراء   
3
حقوق الملكية ا�صتخدام حقوق الملكية الفكرية   ___________________  ________________________________________   

قيد في ر�صوم ا�صتخدام حقوق الملكية الفكرية    
الح�صاب الراأ�صمالي غير المدرجة في مو�صع اآخر  المتيازات والعالمات التجارية 

خدمات البحوث ر�صوم ا�صتخدام حقوق الملكية الفكرية    
والتطوير غير المدرجة في مو�صع اآخر  نتائج البح�ث والتط�ير 

ترخي�س بال�ستخدام    
الترخي�س بال�ستن�ساخ فيما عدا  خدمات الكمبي�تر،    

و/اأو الت�زيع 2 ال�ستن�ساخ والت�زيع 1  ____________________________________________ والخدمات ال�سمعية والب�سرية والخدمات ذات ال�سلة    
4
البند المالئم في الخدمات )اأ( المنتجات الم�صممة ح�صب الطلب بجميع اأنواعها 

4
البند المالئم في الخدمات  )ب( المنتجات الجاهزة التي يتم الح�صول عليها 

ر�صوم ا�صتخدام حقوق   بطريق التحميل اأو بو�صيلة اإلكترونية اأخرى  
4
البند المالئم في الخدمات الملكية الفكرية غير   البند المالئم في الخدمات4   )ج( المنتجات الجاهزة المتوفرة على و�صائط 

المدرجة في مو�صع اآخر  مادية مع دفع ر�صوم ترخي�س منتظمة    
ال�صلع  )د( المنتجات الجاهزة المتوفرة على و�صائط  

  مادية مع حق ال�صتخدام الدائم

 ي�صمل ذلك منتجات محددة تقدم مع حق ا�صتخدام الملكية الفكرية المت�صمنة فيها دون ن�صخها بغر�س توزيعها. وينبغي تبويب المعامالت في هذه المنتجات �صمن بنود ال�صلع 
1

والخدمات المالئمة. 

 ي�صمل ذلك الحالت التي يمنح فيها المالك للغير الترخي�س بن�صخ و/اأو توزيع منتجات الملكية الفكرية. 
2

 ي�صمل ذلك الحالت التي تتغير فيها الملكية القت�صادية لحق الملكية الفكرية بالكامل. فالبائع في هذه الحالت ل ي�صبح له اأي حقوق اأو عليه اأي التزامات فيما يت�صل بالملكية 
3

الفكرية. وي�صمل ذلك اأي�صا عمليات البيع المبا�صر الالحقة لحقوق الملكية الفكرية. 

 وفقا لطبيعة المحتوى المقدَّم، فاإن بند الخدمات المالئم اإما اأن يكون خدمات الكمبيوتر )راجع الفقرة 10-143( اأو الخدمات ال�صمعية والب�صرية والخدمات ذات ال�صلة )راجع 
4

الفقرات من 10-162 اإلى 166-10(. 

الترخي�س  فاإن  واحد فقط،  لتحميلها على جهاز كمبيوتر  الح�صول عليها  اإنتاجها بكميات كبيرة ويتم  يتم  برامج  ن�صخة من مجموعة  بيع/�صراء  المثال، في حالة  �صبيل  وعلى 

بال�صتخدام ي�صتبعد ال�صتن�صاخ والتوزيع. وتقيد هذه الحالة �صمن ال�صلع اأو الخدمات وفق ما يرد في الأمثلة )راجع الأمثلة )ب( و)ج( و)د( الواردة تحت برامج الكمبيوتر في الجدول 

10-4(. اأما اإذا دفعت اإحدى �صركات ال�صناعة التحويلية مبلغا مقابل حق تحميل البرامج على اأجهزة الكمبيوتر التي تنتجها، فاإنها بذلك تكون قد ح�صلت على ترخي�س با�صتن�صاخ 

و/اأو توزيع البرامج )ر�صوم مقابل الح�صول من مالك المنتج الأ�صلي على حق ا�صتخدام الملكية الفكرية(. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي



177

كانت  )اأيا  الطلب  ح�صب  المعدة  الكمبيوتر  برامج  مبيعات  )اأ(  

و�صيلة تو�صيلها( وتراخي�س ال�صتخدام الخا�صة بها؛ 

م�صتخدمين  طلب  على  بناء  الكمبيوتر  برامج  ت�صميم  )ب(  

وتقديمها  واإنتاجها  الت�صغيل،  نظم  ذلك  في  بما  معينين، 

وتوثيقها؛

التي  كبيرة(  بكميات  )المنَتجة  الجاهزة  الكمبيوتر  برامج  )ج(  

و�صيلة  باأي  اأو  التحميل  بطريق  اإما  عليها  الح�صول  يتم 

ب�صورة  الترخي�س  ر�صوم  دفع  مقابل  اأخرى  اإلكترونية 

منتظمة اأو دفعة واحدة؛

)المنَتجة  الجاهزة  الكمبيوتر  برامج  با�صتخدام  الترخي�س  )د(  

مثل  تخزين،  و�صائل  على  المحفوظة  كبيرة(  بكميات 

ر�صوم  دفع  مقابل  المدمجة،  الأقرا�س  اأو  المرنة  الأقرا�س 

الفقرة  في  يرد  )ح�صبما  منتظمة.  ب�صورة  الترخي�س 

برامج  ال�صلع  �صمن  وُتدرج   ،4-10 والجدول  10-17)ج( 

تخزين  و�صائل  على  حفظها  يتم  التي  الجاهزة  الكمبيوتر 

ويتيح ترخي�صها الحق في ال�صتخدام الدائم لها(؛

وحقوق  الأ�صلية  المنتجات  من  والم�صتريات  المبيعات  )هـ(  

ملكية نظم وتطبيقات برامج الكمبيوتر؛

وبرامج  بمعدات  المتعلقة  والتنفيذ  ال�صت�صارة  خدمات  )و( 

المتعاقد  الكمبيوتر  خدمات  اإدارة  ذلك  في  بما  الكمبيوتر، 

على تقديمها من الباطن؛ 

تركيب معدات وبرامج الكمبيوتر، بما في ذلك تركيب اأجهزة  )ز(  

الكمبيوتر الرئي�صية ووحدات الكمبيوتر المركزية؛

الفرعية  والمعدات  الكمبيوتر  اأجهزة  واإ�صالح  �صيانة  )ح(  

المت�صلة بها؛

والم�صاعدة  الم�صورة  وتقديم  البيانات،  ا�صترجاع  خدمات  )ط( 

المتاحة عبر  البيانات  باإدارة م�صادر  المت�صلة  الأمور  في 

اأجهزة الكمبيوتر؛

وبرمجتها  وت�صميمها  لال�صتخدام  الجاهزة  النظم  تحليل  )ي( 

وتقديم  الإنترنت(  �صفحات  وت�صميم  و�صع  ذلك  في  )بما 

ال�صت�صارات الفنية ب�صاأن برامج الكمبيوتر؛

خدمات �صيانة النظم وخدمات الدعم الأخرى، مثل التدريب  )ك(  

المقدم كجزء من خدمات ال�صت�صارة؛

اإدخال  مثل  وا�صت�صافتها،  البيانات  معالجة  خدمات  )ل(  

البيانات وتبويبها ومعالجتها بنظام الم�صاركة في الوقت؛

توفير م�صاحات  )اأي  الإنترنت  ا�صت�صافة �صفحات  خدمات  )م(  

�صفحات  ل�صت�صافة  الإنترنت  �صبكة  على  بالخوادم 

الإنترنت الخا�صة بالعمالء(؛ 

واإدارة  العمالء  تطبيقات  وا�صت�صافة  التطبيقات  وتوفير  )ن(  

مرافق الكمبيوتر.   

ت�صاعد  التي  العامة  البرامج  الكمبيوتر  برامج  وت�صمل   144-10

غير  تطبيقات.  من  وغيرها  الألعاب  وبرامج  الإنتاجية  زيادة  على 

تبوب  10-17)د(،  والفقرة   4-10 الجدول  في  يرد  ح�صبما  اأنه 

بع�س اأنواع البرامج �صمن ال�صلع. وقد يكون من المفيد من الناحية 

�صواء  اأ�صكالها،  بجميع  الكمبيوتر  برامج  قيد  من  التمكن  التحليلية 

برامج  خدمات  ت�صجيل  وقت  ويتحدد  الخدمات.  اأو  ال�صلع  �صمن 

الفكرية  الملكية  ت�صجيل  المتبعة في  المبادئ  لنف�س  الكمبيوتر وفقا 

الواردة في الفقرة 139-10. 

الكمبيوتر  دورات  الكمبيوتر  خدمات  من  وُي�صتبعد   145-10

�صمن  )ُتدرج  معين  م�صتخدم  طلب  ح�صب  الم�صممة  غير  التدريبية 

اأي�صا  الخدمات ال�صخ�صية والثقافية والترويحية الأخرى(. وُي�صتبعد 

والتي  الكمبيوتر،  برامج  توزيع  و/اأو  با�صتن�صاخ  الترخي�س  ر�صوم 

ُتدرج �صمن ر�صوم ا�صتخدام الملكية الفكرية. وكذلك الحال بالن�صبة 

يتم  حيث  م�صغليها،  بدون  تاأجيرها  يجري  التي  الكمبيوتر  لأجهزة 

اإدراجها �صمن التاأجير الت�صغيلي.  

خدمات �لمعلومات

تقديم  مثل  الأنباء  وكالت  خدمات  البند  هذا  ي�صمل   146-10

الإعالم.  و�صائل  اإلى  الخا�صة  ال�صحفية  والمقالت  وال�صور  الأخبار 

ومن خدمات تقديم المعلومات الأخرى خدمات قواعد البيانات، مثل 

وقواعد  البيانات  ون�صر  البيانات،  وتخزين  البيانات،  قواعد  اإن�صاء 

البيانات )بما في ذلك الأدلة والقوائم البريدية( على �صبكة الإنترنت 

وعبر الو�صائط الممغنطة اأو ال�صوئية اأو المطبوعة، ومنافذ البحث على 

العمالء  ي�صتخدمها  التي  البحث  محركات  )خدمات  الإنترنت  �صبكة 

با�صتخدام  الإنترنت  �صبكة  على  الإلكترونية  العناوين  عن  للبحث 

المبا�صر  ال�صتراك  اأي�صا  البند  هذا  ويت�صمن  المر�صدة(.  الكلمات 

بريديا  �صواء  بالقطعة  اإر�صالها  يتم  التي  والدوريات  ال�صحف  في 

توفير  خدمات  من  ذلك  وغير  اأخرى،  و�صيلة  باأي  اأو  اإلكترونيا  اأو 

المكتبات  وخدمات  الإنترنت،  �صبكة  على  المعلوماتية  المحتويات 

بالجملة،  ُتوزع  التي  والدوريات  لل�صحف  )وبالن�صبة  والأر�صيف. 

كذلك  المعلومات  خدمات  وت�صمل  العامة(.  الب�صائع  �صمن  فُتدرج 

المحتويات المعلوماتية التي يتم تحميلها بخالف برامج الكمبيوتر 

والب�صرية  ال�صمعية  الت�صجيالت  اأو  الكمبيوتر(  خدمات  �صمن  )ُتدرج 

)ُتدرج �صمن الخدمات ال�صمعية والب�صرية والخدمات ذات ال�صلة(. 

ي – خدمات �الأعمال �الأخرى

خدمات �لبحوث و�لتطوير

بالبحوث  المتعلقة  الخدمات  من  البند  هذا  يتكون   147-10

للمنتجات  التجريبي  والت�صميم  التطبيقية  والبحوث  الأ�صا�صية 

في  الأن�صطة  المبداأ  حيث  من  البند  هذا  وي�صمل  الجديدة.  والعمليات 

مجالت العلوم الطبيعية والعلوم الجتماعية والإن�صانيات، بما في 

ذلك و�صع نظم الت�صغيل التي تمثل نواحي التقدم التكنولوجي. وي�صمل 

اأي�صا البحوث التجارية المت�صلة بالإلكترونيات وم�صتح�صرات الدواء 

والتكنولوجيا الحيوية. 

10-148 ويعد تعريف خدمات البحوث والتطوير الم�صتخدم 

اأو�صع  هو  للمنتجات  المركزي  الت�صنيف  وفي  الدليل  هذا  في 

نطاقا عن نطاق تعريف فرا�صكاتي )الم�صتخدم في تحديد نطاق 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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تكوين راأ�س المال في نظام الح�صابات القومية لعام 2008(، اإذ 

التي قد تح�صل على براءات  المنتجات الأخرى  يت�صمن ت�صميم 

اختراع. وي�صمل بند البحوث والتطوير اأي�صا البيع المبا�صر لنتائج 

وبيع  التاأليف  الختراع وحقوق  براءات  )مثل  والتطوير  البحوث 

المعلومات الخا�صة بالعمليات ال�صناعية(. اأما المبالغ المدفوعة 

مقابل ا�صتخدام الحقوق الح�صرية النا�صئة عن البحوث والتطوير، 

في  المدرجة  غير  الفكرية  الملكية  ا�صتخدام  ر�صوم  فُتدرج �صمن 

اإلى   137-10 من  الفقرات  في  يرد  ح�صبما  وذلك  اآخر،  مو�صع 

   .140-10

�لخدمات �لمهنية وخدمات �ال�ضت�ضار�ت �الإد�رية

10-149 ي�صمل هذا البند ما يلي:

الإدارية  وال�صت�صارات  والمحا�صبية  القانونية  الخدمات  )اأ( 

والخدمات الإدارية وخدمات العالقات العامة؛ 

خدمات الإعالن وبحوث الت�صويق واإجراء ا�صتطالعات الراأي  )ب(  

العام.

الموؤ�ص�صات  اأو  للفروع  العامة  الإدارة  وُتدرج خدمات   150-10

من  غيرها  اأو  الأم  الموؤ�ص�صات  تقدمها  التي  الزميلة  اأو  التابعة 

الموؤ�ص�صات المنت�صبة �صمن خدمات الأعمال الأخرى تحت الخدمات 

التي  المبالغ  اأما  غالبا.  الإدارية  ال�صت�صارات  وخدمات  المهنية 

ت�صتردها الموؤ�ص�صات المنت�صبة عما تقدمه من خدمات م�صاعدة مثل 

النقل اأو ال�صراء اأو المبيعات والت�صويق اأو خدمات الكمبيوتر، فينبغي 

اإدراجها �صمن البند المالئم. كذلك ُتدرج ر�صوم الإدارة �صمن خدمات 

الموؤ�ص�صات  بين  خدمات  وجود  حالة  في  اأنه  غير  الأخرى.  الأعمال 

المنت�صبة بقيم كبيرة على نحو غير عاد، ينبغي فح�صها لكت�صاف اأي 

دلئل ت�صير اإلى اأنها توزيعات اأرباح م�صتترة، كوجود تقلبات كبيرة 

ل تعك�س التغيرات الفعلية التي تطراأ على الخدمات المقدمة.   

وخدمات  بالتجارة  �لمرتبطة  و�لخدمات  �لفنية  �لخدمات 

�الأعمال �الأخرى 

10-151 ي�صمل هذا البند ما يلي:

)اأ(   الخدمات المعمارية والهند�صية والفنية الأخرى؛

الزراعية  والخدمات  التلوث  واإزالة  النفايات  معالجة  )ب( 

من  بمزيد   152-10 الفقرة  )تتناولها  التعدين  وخدمات 

التف�صيل(؛

)ج(   خدمات التاأجير الت�صغيلي )تتناولها الفقرات من 153-10 

اإلى 10-157 بمزيد من التف�صيل(؛

 158-10 الفقرة  )تتناولها  بالتجارة  المرتبطة  الخدمات  )د(  

بمزيد من التف�صيل(؛ 

)هـ(  خدمات الأعمال الأخرى )تتناولها الفقرة 10-159 بمزيد 

من التف�صيل(.

معالجة �لنفايات و�إز�لة �لتلوث و�لخدمات �لزر�عية 

وخدمات �لتعدين 

10-152 ت�صمل خدمات معالجة النفايات واإزالة التلوث خدمات 

البيئي وال�صرف ال�صحي  النفايات والتخل�س منها والإ�صالح  جمع 

وغيرها من خدمات حماية البيئة. وت�صمل اأي�صا خدمات بيئية، مثل 

خدمات اإنتاج مواِزنات الكربون اأو احتبا�س الكربون، ل تبوب �صمن 

الخدمات  فت�صمل  الأخرى  الفنية  الخدمات  اأما  تحديدا.  اأكثر  فئات 

الزراعية وخدمات التعدين والخدمات البيطرية. 

�لتاأجير �لت�ضغيلي

الأ�سول  تاأجير  باأنه  الت�سغيلي  التاأجير  ن�ساط  ُيعرف   153-10

ملمو�س  اأ�سل  ا�ستخدام  للم�ستاأجر  تتيح  ترتيبات  بموجب  المنَتجة 

اإلى  ي�صار  وقد  الملكية ومزاياها.  اإليه معظم مخاطر  تنتقل  اأن  دون 

هذا الن�صاط اأي�صا باأنه خدمات تاأجير اأو اإيجار اأ�صول منَتجة معينة، 

كالمباني اأو المعدات، ح�صبما يرد في الت�صنيف المركزي للمنتجات. 

المدفوعة  المبالغ  اإلى  لالإ�صارة  كم�صطلح  اأي�صا  ُي�صتخدم  والإيجار 

�صمن  وُيدرج  المنَتجة  لالأ�صول  الت�صغيلي  التاأجير  عقود  بموجب 

14
الخدمات.

10-154 ويت�صم التاأجير الت�صغيلي بالخ�صائ�س التالية:

من  بمخزون  المعدات،  مالك  اأو  الموؤجر،  يحتفظ  العادة  في  )اأ(  

للم�صتخدمين  ويمكن  للت�صغيل  �صالحة  حالة  في  الأ�صول 

ا�صتئجارها عند الطلب اأو خالل مهلة ق�صيرة؛     

يجدد  وقد  متباينة،  زمنية  لفترات  الأ�صول  تاأجير  يمكن  )ب( 

الم�صتاأجر الإيجار عند انق�صاء المدة؛ 

)ج(  كثيرا ما يكون الموؤجر م�صوؤول عن �صيانة واإ�صالح الأ�صل 

اأن يكون  كجزء من الخدمة التي يقدمها للم�صتاأجر. ويجب 

الموؤجر متخ�ص�صا عادة في ت�صغيل الأ�صل، وقد يتعهد اأي�صا 

باإبدال المعدات في حالة حدوث عطب كبير اأو طويل الأمد. 

التاأجير  عقد  بموجب  الموؤجر  يقدمها  التي  الخدمة  فاإن  وهكذا، 

الي�صر  مثل  اأخرى  عنا�صر  الأ�صل،  توفير  بجانب  تت�صمن،  الت�صغيلي 

والأمن وت�صهيالت الخدمة والدعم.   

10-155 تختلف عقود التاأجير الت�صغيلي عما يلي:

مخاطر  بموجبها  تنتقل  التي  التمويلي  التاأجير  عقود  )اأ(  

ملكية الأ�صل ومزاياها اإلى الم�صتاأجر، وذلك على عك�س 

عقود التاأجير الت�صغيلي، حيث يتحمل الموؤجر بموجبها 

في المقابل، ي�صتخدم م�صطلح الريع لالإ�صارة اإلى المبالغ المدفوعة بموجب 
  14

حقوق  اأو  المياه  اأو  الأر�س  مثل  طبيعية  موارد  تغطي  التي  الموارد  اإيجار  عقود 

التعدين. وُيدرج الريع النا�صئ عن عقود اإيجار الموارد �صمن ح�صاب الدخل الأولي، 

ح�صبما يرد في الفقرات من 11-85 اإلى 90-11. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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مخاطر الملكية ويتمتع بمزاياها. )الفقرات من 56-5 

التاأجير  عقود  وال�صرح  بالتعريف  تتناول   60-5 اإلى 

التمويلي(؛

عقود اإيجار الموارد، فالأ�صل الموؤجر في هذه الحالة مورد  )ب(  

طبيعي ولي�س اأ�صل منَتج. )راجع الفقرات من 11-85 اإلى 

11-90 لتعريف و�صرح عقود اإيجار الموارد والريع(؛ 

الإيجار  وعقود  العقود  �صمن  المدرجة  الإيجار  وعقود  )ج( 

والتراخي�س، وفيها ي�صبح عقد الإيجار ذاته، ولي�س الأ�صل 

)راجع  القت�صادية.  الم�صتاأجر  اأ�صول  من  اأ�صال  الأ�صا�صي، 

الفقرة 13-12 ل�صرح هذا النوع من عقود الإيجار(. 

ال�صفن  تاأجير  الت�صغيلي  التاأجير  خدمات  وت�صمل   156-10

والطائرات ومعدات النقل ـ مثل عربات ال�صكك الحديدية ـ والحاويات 

مقابل  المدفوعة  المبالغ  اأي�صا  وت�صمل  اأطقمها.  بدون  والمركبات 

بما  م�صغلين،  بدون  المعدات  من  اأخرى  لأنواع  الت�صغيلي  التاأجير 

للمبالغ  وبالن�صبة  الت�صالت.  ومعدات  الكمبيوتر  اأجهزة  ذلك  في 

مثل  الملمو�صة،  غير  الأ�صول  با�صتخدام  الترخي�س  مقابل  المدفوعة 

بنود  فُتدرج �صمن  �صابهها،  الفكرية وما  والملكية  الكمبيوتر  برامج 

غير  الفكرية  الملكية  ا�صتخدام  ر�صوم  اأو  الكمبيوتر  )خدمات  معينة 

اأو غيرها( ولي�س �صمن التاأجير الت�صغيلي.  المدرجة في مو�صع اآخر 

وي�صتبعد من خدمات التاأجير الت�صغيلي تاأجير خطوط الت�صالت اأو 

تاأجير �صعة هذه الخطوط )ُتدرج �صمن خدمات الت�صالت( وتاأجير 

ال�صفن والطائرات باأطقمها )ُتدرج �صمن خدمات النقل(.

الت�صغيلي  التاأجير  عقود  البند  هذا  �صمن  وُتدرج   157-10

�صمن  ُتدرج  لم  اإذا  الأخرى  والمباني  الم�صاكن  بتاأجير  الخا�صة 

في  اإليه  ال�صتناد  يمكن  مو�صوعي  اأ�صا�س  يوجد  لم  واإذا  ال�صفر.  بند 

تق�صيم المبلغ المدفوع ما بين ريع الأر�س واإيجار المباني، فيو�صى 

المباني  اأن قيمة عن�صر  اإذا كان ُيعتقد  المبلغ كله كاإيجار  بمعاملة 

ُيعتقد عك�س ذلك. غير  اإذا كان  الأر�س، وكريع  تتجاوز قيمة عن�صر 

يتم  الأخرى  الطبيعية  الموارد  ريع  وكذا  وحدها  الأر�س  ريع  اأن 

تبويبهما �صمن الدخل الأولي )ويطلق على عقود الإيجار هذه عقود 

اإيجار المباني  اأما  الفقرة 85-11(.  اإيجار الموارد، ح�صبما يرد في 

للمنظمات الدولية وال�صفارات وغيرها، فُيدرج �صمن ال�صلع والخدمات 

الحكومية غير المدرجة في مو�صع اآخر، بينما ُيدرج اإيجار الم�صاكن 

�صمن  اأخرى  لقت�صادات  زياراتهم  اأثناء  المقيمين  لغير  وال�صيارات 

ال�صفر )راجع الفقرات من 10-86 اإلى 88-10(.    

�لخدمات �لمرتبطة بالتجارة 

من  ُيدفع  ما  بالتجارة  المرتبطة  الخدمات  ت�صمل   158-10

و�صما�صرة  التجار  اإلى  والخدمات  ال�صلع  معامالت  على  عمولت 

العلنية، والوكالء بالعمولة.  ال�صلع، والو�صطاء، والبائعين بالمزادات 

فعلى �صبيل المثال، تت�صمن هذه الخدمات ر�صوم البائعين بالمزادات 

من  وغيرها  والطائرات  ال�صفن  بيع  من  الوكالء  عمولت  اأو  العلنية 

ال�صلع. واإذا كانت ال�صلع المباعة ملكا للتاجر، فاإن الهام�س التجاري 

ُيدرج عادة دون تمييز �صمن الب�صائع العامة المقيَّمة باأ�صعار فوب 

قيد  ال�صلع  �صمن  اأو  التاجر(  اقت�صاد  عبر  ال�صلع  مرور  حالة  )في 

في  نة  الُم�صمَّ غير  الهوام�س  اأما  الأخرى(.  الحالت  )في  المتاجرة 

قيمة ال�صلع باأ�صعار فوب، فُتدرج �صمن الخدمات المرتبطة بالتجارة. 

في  ال�صم�صرة  خدمات  بالتجارة  المرتبطة  الخدمات  من  وُي�صتبعد 

المرتبطة  والر�صوم  المالية(  الخدمات  �صمن  )ُتدرج  المالية  الأدوات 

بالنقل مثل عمولت الوكالء )ُتدرج �صمن خدمات النقل(.          

خدمات �الأعمال �الأخرى

بالمياه  المرتبطة  التوزيع  خدمات  البند  هذا  ي�صمل   159-10

تكييف  وخدمات  البترولية  المنتجات  من  وغيره  والغاز  والبخار 

خدمات  عن  منف�صل  كبند  هذه  التوزيع  خدمات  تقيد  حيث  الهواء، 

النقل. وي�صمل اأي�صا خدمات توظيف العمالة وخدمات الأمن والتحري 

الفوتوغرافي  الت�صوير  وخدمات  وال�صفوية  التحريرية  والترجمة 

وخدمات الن�صر وخدمات تنظيف المباني والخدمات العقارية. كذلك 

ول  م�صادرتها  تمت  التي  الح�صاب  تحت  المدفوعة  المبالغ  يت�صمن 

يمكن ن�صبتها اإلى اأي خدمة اأخرى.    

وما  الأعمال  خدمات  تقديم  على  التعاقد  ويمكن   160-10

وقد  الباطن.  من  الكمبيوتر،  وخدمات  والبناء  النقل  مثل  �صابهها، 

الخارجي«. فعلى �صبيل  ا�صم »التعهيد  اأي�صا  الترتيب  ُيطلق على هذا 

المثال، قد ي�صتعين اأحد العمالء بجهة متخ�ص�صة في تقديم الخدمات 

المكتب الخلفي، ثم تعهد هذه الجهة بتقديم الخدمة  للقيام باأعمال 

اإلى طرف متعاقد اآخر. وهكذا، فاإن التعاقد من الباطن ي�صبه المتاجرة 

في ال�صلع في بع�س الأمور، حيث يتم �صراء الخدمات ثم ُيعاد بيعها. 

هو  عما  قيا�صها  ي�صعب  الخدمات  تحول  درجة  اأن  نجد  اأننا  غير 

الحال بالن�صبة لل�صلع، كما في حالة العقود المجمعة واإدارة خدمات 

المتعاقدين المختلفين. ويعد هذا النوع من »المتاجرة في الخدمات« 

من الأن�صطة المهمة في بع�س القت�صادات. وي�صجل القت�صاد التابعة 

الخدمات  من  والواردات  ال�صادرات  قيمة  الخدمات  تقديم  جهة  له 

اأن  هو  المعاملة  هذه  تطبيق  في  )والأ�صا�س  اإجمالي.  اأ�صا�س  على 

جهة تقديم الخدمات تقوم ب�صراء الخدمات وبيعها. اأما اإذا اقت�صرت 

جهة تقديم الخدمات على القيام بدور الوكيل مقابل الح�صول على 

عمولة، فت�صجل العمولة فقط بو�صفها قيمة الخدمة التي قامت الجهة 

بتقديمها(. وتبوب هذه الخدمات �صمن بند الخدمات المالئم، كالنقل 

)راجع  الأخرى.  الأعمال  خدمات  اأو  الكمبيوتر  خدمات  اأو  البناء  اأو 

اإذا كان هذا الن�صاط من  اأنه  اأي�صا الفقرة 10-75 حول النقل(. غير 

على  بياناته  ت�صجيل  فيمكن  القت�صادات،  اأحد  في  المهمة  الأن�صطة 

اأ�صا�س �صاف �صمن بند تكميلي.      

ك – �لخدمات �ل�ضخ�ضية و�لثقافية و�لترويحية

والب�صرية  ال�صمعية  الخدمات   )1( البند  هذا  ي�صمل   161-10

والثقافية  ال�صخ�صية  الخدمات  و)2(  ال�صلة،  ذات  والخدمات 

والترويحية الأخرى. 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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�لخدمات �ل�ضمعية و�لب�ضرية و�لخدمات ذ�ت �ل�ضلة

باإنتاج  المرتبطة  والر�صوم  الخدمات  البند  هذا  ي�صمل   162-10

الأفالم )�صواء الم�صجلة على اأفالم، اأو اأ�صرطة فيديو، اأو اأقرا�س مرنة، 

والتلفزيون  الراديو  وبرامج  اإلخ(،  اإلكترونية،  بو�صائل  المنقولة  اأو 

)المبا�صرة اأو الم�صجلة على اأ�صرطة(، والت�صجيالت المو�صيقية. ويورد 

الجدول 10-4 باإيجاز كيفية معاملة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة 

من  وغيرها  ال�صلة  ذات  والخدمات  والب�صرية  ال�صمعية  بالخدمات 

اأنواع الملكية الفكرية الأخرى. 

الدفع  اأو  القب�س  م�صتحقة  المبالغ  البند  هذا  وي�صمل   163-10

ال�صلة،  ذات  والمنتجات  والب�صرية  ال�صمعية  المنتجات  اإيجار  عن 

خدمات  )مثل  الم�صفرة  التلفزيونية  القنوات  في  ال�صتراك  ور�صوم 

اأتعاب  البند  هذا  �صمن  ُتدرج  كذلك  ال�صناعية(.  والأقمار  الكابالت 

الممثلين والمخرجين والمنتجين الم�صاركين في الأعمال الم�صرحية 

والفعاليات  ال�صيرك  وعرو�س  الريا�صية  والأحداث  والمو�صيقية 

هذه  بدفع  القائم  الكيان  في  يعملون  هوؤلء  يكن  لم  )ما  المماثلة 

تعوي�صات  �صمن  المعامالت  هذه  تبوب  الحالة  هذه  ففي  الأتعاب، 

العاملين(.   

10-164 وُتدرج �صمن الخدمات ال�صمعية والب�صرية والخدمات 

كبيرة  بكميات  ُتنَتج  التي  والمخطوطات  الت�صجيالت  ال�صلة  ذات 

وُت�صترى اأو ُتباع مبا�صرة اأو لال�صتخدام الدائم، وذلك اإذا تم الح�صول 

عليها بطريق التحميل )اأي اإلكترونيا(. اأما الت�صجيالت والمخطوطات 

�صورة  في  اأو  مرنة  اأقرا�س  اأو  مدمجة  اأقرا�س  �صورة  في  المتوفرة 

ورقية، فُتدرج �صمن الب�صائع العامة. وبالن�صبة للمنتجات المماثلة 

التي يتم الح�صول عليها بموجب ترخي�س ا�صتخدام )بخالف تراخي�س 

والب�صرية  ال�صمعية  الخدمات  �صمن  فُتدرج  الدائم(،  ال�صتخدام 

والخدمات ذات ال�صلة، وكذلك الحال بالن�صبة ل�صتخدام المحتويات 

)راجع  الإنترنت.  �صبكة  عبر  المتوفرة  والب�صرية  ال�صمعية  الأخرى 

الأ�صلية(.  المنتجات  الفقرة 10-166 لالطالع على كيفية معاملة 

ذات  والخدمات  والب�صرية  ال�صمعية  الخدمات  ت�صجيل  وقت  ويتحدد 

ال�صلة، مثل حقوق تاأليف المو�صيقى والأفالم والت�صجيالت الأ�صلية، 

ت�صجيل  وقت  تحديد  في  الم�صتخدمة  نف�صها  المبادئ  اأ�صا�س  على 

الملكية الفكرية باأنواعها الأخرى ح�صبما يرد في الفقرة 139-10. 

10-165 وُت�صتبعد من الخدمات ال�صمعية والب�صرية والخدمات 

الراديو  ا�صتن�صاخ و/اأو توزيع برامج  اأو تراخي�س  ذات ال�صلة ر�صوم 

�صمن  ُتدرج  حيث  ذلك،  �صابه  وما  والمو�صيقى  والأفالم  والتلفزيون 

ر�صوم ا�صتخدام الملكية الفكرية غير المدرجة في مو�صع اآخر. 

المخطوطات  من  والمبيعات  الم�صتريات  وُتدرج   166-10

والت�صجيالت ال�صوتية والأفالم الأ�صلية وما �صابهها �صمن الخدمات 

ال�صمعية والب�صرية والخدمات ذات ال�صلة. 

�لخدمات �ل�ضخ�ضية و�لثقافية و�لترويحية �الأخرى

والخدمات  ال�صحية،  الخدمات  البند  هذا  ي�صمل   167-10

التعليمية، وغيرها ح�صبما يرد في الفقرات التالية: 

الم�صت�صفيات،  خدمات  ال�صحية  الخدمات  وت�صمل   168-10

جانب  اإلى  وغيرهم،  الطبيين  والم�صاعدين  والممر�صات،  والأطباء، 

عن  تقديمها  يتم  التي  �صواء  المماثلة،  والخدمات  المعامل  خدمات 

عليها  يح�صل  التي  ال�صحية  الخدمات  اأما  العمل.  مكان  في  اأو  بعد 

تقديم  جهة  فيه  الكائنة  الإقليم  في  تواجدهم  اأثناء  المقيمين  غير 

بينما   ،)94-10 الفقرة  اأي�صا  )راجع  ال�صفر  �صمن  ُفتدرج  الخدمة، 

)راجع  الأخرى  الفنية  الخدمات  �صمن  البيطرية  الخدمات  ُتدرج 

الفقرة 152-10(. 

بالتعليم،  المت�صلة  الخدمات  التعليم  خدمات  وت�صمل   169-10

اأو التعليم عبر التلفزيون  مثل الدورات الدرا�صية عن طريق المرا�صلة 

اأو �صبكة الإنترنت، اإلى جانب خدمات التعليم التي يقدمها المعلمون 

التي  التعليم  خدمات  اأما  الم�صيف.  القت�صاد  في  مبا�صرة  وغيرهم 

المقيمة  الإقليم  في  تواجدهم  اأثناء  المقيمين  غير  عليها  يح�صل 

الفقرة  اأي�صا  )راجع  ال�صفر  �صمن  فُتدرج  الخدمات،  تقديم  جهة  فيه 

 .)94-10

10-170 وي�صمل بند الخدمات ال�صخ�صية والثقافية والترويحية 

الأن�صطة  من  ذلك  وغير  بالمتاحف  المت�صلة  الخدمات  الأخرى 

الثقافية والريا�صية والترويحية واأن�صطة القمار، فيما عدا الخدمات 

الريا�صيين  اأجور  اأي�صا  البند  هذا  ويت�صمن  ال�صفر.  �صمن  المدرجة 

ومن �صابههم والجوائز التي يح�صلون عليها. 

10-171 وتتكون المبالغ التي ُتدفع ل�صراء تذاكر اليان�صيب اأو 

للرهان من عن�صرين:

اأو  لليان�صيب  المنظمة  الوحدة  تتلقاها  التي  الخدمة  ر�صوم  )اأ(   

ال�صرائب  الر�صوم  هذه  تغطي  اأن  اأي�صا  يتعين  )وقد  القمار. 

على اأن�صطة القمار(، 

التحويالت التي تغطي المبالغ المدفوعة للفائزين، والمبالغ  )ب(  

المدفوعة اإلى الموؤ�ص�صات الخيرية في بع�س الحالت. 

وبالن�صبة لخدمات اليان�صيب والقمار التي يقدمها غير المقيمين اأو 

غير  بها  يقامر  التي  المبالغ  اأ�صا�س  على  قيمتها  فُتقدَّر  اإليهم،  ُتقدَّم 

اإجمالي المبالغ  اإلى  اإجمالي ن�صبة الخدمات  المقيمين م�صروبة في 

الُمقاَمر بها ل�صالح جهات القمار المعنية اأو في نوع القمار المعني. 

للطريقة  م�صابهة  منف�صل  كبند  الخدمة  عن�صر  لقيد  الطريقة  وهذه 

معلومات  على  ولالطالع  التاأمين.  خدمات  حالة  في  الم�صتخدمة 

حول التحويالت الجارية المتعلقة بالقمار، راجع الفقرتين 53-12 

و54-12. 

ال�صخ�صية والثقافية والترويحية  10-172 وبالن�صبة للخدمات 

التي يح�صل عليها  الأخرى )كالتعليم وال�صحة والمتاحف والقمار( 

فُتدرج  فيه،  يقيمون  الذي  الإقليم  تواجدهم خارج  اأثناء  الأ�صخا�س 

�صمن ال�صفر، ح�صبما يرد في الفقرة 10-88، وُت�صتبعد من هذا البند. 

ل – �ل�ضلع و�لخدمات �لحكومية غير �لمدرجة في مو�ضع �آخر

10-173 ي�صمل هذا البند ما يلي:

المناطق  عليها  تح�صل  اأو  تقدمها  التي  والخدمات  ال�صلع  )اأ(  

التابعة لولية حكومات، مثل ال�صفارات والقواعد الع�صكرية 

والمنظمات الدولية؛ 

)ب( ال�صلع والخدمات التي يح�صل عليها من القت�صاد الم�صيف 

القن�صلي  بال�صلك  والعاملون  الدبلوما�صي  ال�صلك  اأفراد 

والع�صكريون الموفدون للخارج ومن يعولونهم؛ 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الخدمات التي تقدمها اأو تح�صل عليها الحكومات ول تدرج  )ج(  

في فئات الخدمات الأخرى.

يرد  )ح�صبما  العامة  ال�صركات  معامالت  البند  هذا  �صمن  يدرج  ول 

تعريفها في الفقرة 4-108(، ما لم يكن الطرف الآخر ينتمي اإلى اأحد 

اأنواع الموؤ�ص�صات المذكورة. 

�ل�ضلع و�لخدمات �لمقدمة من �لمناطق �لتابعة لوالية 

�لحكومات و�لمنظمات �لدولية و�إليها

الحكومات  لولية  التابعة  المناطق  لأن  نظرا   174-10

والمنظمات الدولية ل تعتبر مقيمة في الإقليم الموجودة فيه وجودا 

فاإن  4-5)هـ((،  الفقرة  في  التف�صيل  من  بمزيد  يرد  )ح�صبما  ماديا 

معامالت  تعتبر  فيه  الكائنة  الإقليم  في  المقيمين  مع  معامالتها 

الع�صكرية  والقواعد  ال�صفارات  معامالت  فاإن  ذاته  ولل�صبب  دولية. 

وما �صابهها مع اقت�صادات الموطن التابعة لها تعتبر معامالت بين 

مقيمين وتخرج عن نطاق الح�صابات الدولية. 

والخدمات  ال�صلع  بند  �صمن  الدائنة  القيود  وت�صمل   175-10

المقدمة  والخدمات  ال�صلع  اآخر  مو�صع  في  المدرجة  غير  الحكومية 

اإلى ال�صفارات، والقن�صليات، والوحدات الع�صكرية، ووكالت الدفاع، 

وغيرها من كيانات ر�صمية )مثل بعثات المعونة، ومكاتب ال�صياحة 

وال�صتعالمات وتن�صيط التجارة التابعة للحكومات( تابعة لحكومات 

اأجنبية ومتواجدة في القت�صاد القائم باإعداد البيانات. 

والخدمات  ال�صلع  بند  �صمن  المدينة  القيود  وت�صمل   176-10

التي  والخدمات  ال�صلع  اآخر  مو�صع  في  المدرجة  غير  الحكومية 

القائم  القت�صاد  لحكومة  التابعة  وغيرها  ال�صفارات  عليها  تح�صل 

باإعداد البيانات والمتواجدة في اأقاليم اأخرى. كذلك ي�صمل بند ال�صلع 

خدمات  ر�صوم  اآخر  مو�صع  في  المدرجة  غير  الحكومية  والخدمات 

ال�صفارات  تقدمها  التي  الأخرى  والخدمات  التاأ�صيرات  ا�صتخراج 

والقن�صليات، وكذا ال�صلع والخدمات التي تقدمها وت�صتريها المنظمات 

عليها  الح�صول  يتم  التي  والخدمات  ال�صلع  اإلى  بالإ�صافة  الدولية، 

لأغرا�س الترتيبات الع�صكرية الم�صتركة، وعمليات قوات حفظ ال�صالم 

وغيرها من خدمات، مثل الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة.   

ال�صلع  �صمن  والخدمات  ال�صلع  اأنواع  جميع  وُتدرج   177-10

اللوازم  مثل  اآخر،  مو�صع  في  المدرجة  غير  الحكومية  والخدمات 

المباني،  وا�صتئجار  والكهرباء  والإ�صالحات  وال�صيارات  المكتبية 

والمنظمات  الع�صكرية  والقواعد  ال�صفارات  ل�صالح  �صراوؤها  يتم  التي 

اأخرى  اقت�صادات  من  اأو  الم�صيف  القت�صاد  من  وغيرها  الدولية 

والجديدة،  القائمة  المن�صئات  بناء  اأما  الموطن.  اقت�صاد  بخالف 

فُيدرج �صمن البناء )راجع الفقرة 108-10(. 

�ل�ضلع و�لخدمات �لتي يقتنيها �لعاملون في �لمناطق 

�لتابعة لوالية �لحكومات ومن يعولونهم

غير  الحكومية  والخدمات  ال�صلع  �صمن  اأي�صا  ُيدرج   178-10

الدبلوما�صي  ال�صلك  اأفراد  نفقات  جميع  اآخر  مو�صع  في  المدرجة 

على  للخارج  الموفدين  والع�صكريين  القن�صلي  بال�صلك  والعاملين 

اإليها.  الموفدين  القت�صادات  في  وخدمات  �صلع  من  ي�صترونه  ما 

المتواجدين  الإقليم  في  مقيمين  غير  العاملين  هوؤلء  يعتبر  )حيث 

اأي�صا نفقات المعالين  فيه ح�صبما يرد في الفقرة 4-123(. وُتدرج 

محليا  المعينين  العاملين  نفقات  اأما  المعي�صية.  الأ�صرة  نف�س  في 

بالمنظمات  والعاملين  وغيرها  الع�صكرية  والقواعد  ال�صفارات  في 

المدرجة  غير  الحكومية  والخدمات  ال�صلع  �صمن  ُتدرج  فال  الدولية، 

اآخر )وتعتبر عادة معامالت بين مقيمين(. )حيث يعتبر  في مو�صع 

هوؤلء العاملين مقيمين في الإقليم المتواجدين فيه ح�صبما يرد في 

المقَدمة  والخدمات  ال�صلع  وُت�صجل  و124-4(.   123-4 الفقرتين 

المتواجدين  �صابههم  ومن  الأجانب  الدبلوما�صي  ال�صلك  اأفراد  اإلى 

ُي�صجل  بينما  دائنة،  كقيود  البيانات  باإعداد  القائم  القت�صاد  في 

القائم  القت�صاد  اإلى  التابعين  الدبلوما�صي  ال�صلك  اأفراد  يتحمله  ما 

كقيود  اإليه  الموفدين  القت�صاد  في  نفقات  من  البيانات  باإعداد 

�صابههم  ومن  الدبلوما�صي  ال�صلك  اأفراد  يبيعها  التي  )ال�صلع  مدينة. 

المثال،  �صبيل  فعلى  عك�صية.  باإ�صارة  ولكن  اأي�صا  ت�صجيلها  يجري 

على  مدين  كقيد  المهام  انتهاء  عند  بيعها  يتم  التي  ال�صيارات  تقيد 

القت�صاد المحلي(.

 �لخدمات �الأخرى �لمقدمة من �لحكومات و�إليها 

الحكومات  من  المقدمة  الخدمات  تبويب  ينبغي   179-10

وال�صحة  الأعمال  )خدمات  محددة  خدمية  فئات  �صمن  واإليها 

المباني  ب 
َّ
تبو المثال،  �صبيل  اإذا كان ذلك ممكنا. فعلى  وغيرها(، 

الجديدة والقائمة المقتناة ل�صالح �صفارة اأو قن�صلية اأو ما �صابهها 

�صمن البناء ولي�س �صمن ال�صلع والخدمات الحكومية غير المدرجة 

بع�س  توجد  اأنه  غير   .)108-10 الفقرة  )راجع  اآخر  مو�صع  في 

الخدمات التي تت�صل بمهام الحكومة ول يمكن تبويبها �صمن فئة 

ب �صمن الخدمات الحكومية غير 
َّ
خدمية محددة اأخرى، ولذلك تبو

المدرجة في مو�صع اآخر. فعلى �صبيل المثال، ُتدرج �صمن الخدمات 

العامة،  الإدارة  مجال  في  الفنية  الم�صاعدة  خدمات  الحكومية 

خدمات  )مثل  ال�صرطة  خدمات  مقابل  المدفوعة  المبالغ  وكذا 

الأجنبية  الحكومات  تقدمها  التي  الخدمات  مثل  النظام(،  حفظ 

التراخي�س  فاإن  كذلك  م�صترك.  باتفاق  الدولية  المنظمات  اأو 

والت�صاريح الحكومية التي تبوب �صمن الخدمات )ح�صبما يرد في 

الفقرتين 10-180 و10-181( تعتبر اأي�صا خدمات حكومية غير 

مدرجة في مو�صع اآخر. ويتناول الإطار 10-6 الق�صايا المتعلقة 

بخدمات الم�صاعدة الفنية.    

التراخي�س والت�ساريح الحكومية وما �سابهها 

10-180 تتمثل اإحدى المهام التنظيمية للحكومات في منع 

الأن�صطة دون  اأو ممار�صة بع�س  ال�صلع  ا�صتخدام بع�س  اأو  امتالك 

الح�صول على اإذن خا�س، وذلك با�صت�صدار ترخي�س اأو اأي �صهادة 

يتطلب  التراخي�س  هذه  اإ�صدار  كان  واإذا  ر�صوم.  مقابل  اأخرى 

الحكومة،  جانب  من  اإجراءات  اأي  يتطلب  ل  اأو  ب�صيطة  اإجراءات 

الف�صل 10 ♦ ح�صاب ال�صلع والخدمات
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تكون  اأن  فيحتمل  الر�صوم،  �صداد  عند  تلقائيا  ُتمنح  اأنها  اأي 

�صهادة  ُتقدم  قد  الحكومة  اأن  رغم  ال�صرائب  لجمع  و�صيلة  مجرد 

هذه  ت�صدر  الحكومة  كانت  اإذا  اأما  المقابل.  في  ما  ت�صريح  اأو 

من  التحقق  مثل  ـ  التنظيمية  المهام  بع�س  لممار�صة  التراخي�س 

كفاءة ال�صخ�س المعني اأو موؤهالته اأو التحقق من كفاءة و�صالمة 

المعدات اأو ممار�صة اأي �صكل اآخر من اأ�صكال الرقابة لم تكن لتلتزم 

بممار�صته لول ذلك ـ  فينبغي معاملة المبالغ المدفوعة على اأنها 

م�صتريات خدمات حكومية ولي�صت مدفوعات �صرائب، ما لم تكن 

هذه المبالغ المدفوعة ل تتنا�صب على الإطالق مع تكاليف تقديم 

الخدمات. 

العملية  الناحية  من  دائما  الممكن  من  ولي�س   181-10

الخدمات  المدفوعة مقابل  والر�صوم  ال�صرائب  بين  التمييز بو�صوح 

 وقد جرى العرف على اأن ُتدرج �صمن ال�صرائب المبالغ 
15

المقدمة.

التي تدفعها الأ�صر المعي�صية مقابل التراخي�س بامتالك اأو ا�صتخدام 

الأن�صطة  بممار�صة  والتراخي�س  الطائرات  اأو  ال�صفن  اأو  ال�صيارات 

ُتدرج  بينما  الأ�صماك،  اأو�صيد  الرماية  اأو  ال�صيد  مثل  الترويحية 

المعي�صية  الأ�صر  تدفعها  التي  المبالغ  الخدمات  م�صتريات  �صمن 

مقابل كافة الأنواع الأخرى من التراخي�س والت�صاريح وال�صهادات 

وجوازات ال�صفر وغيرها. )راجع الفقرة 12-30 لالطالع على مزيد 

من التفا�صيل حول ال�صرائب(.

ك�صرائب  الخا�س  القطاع  عن  ال�صادرة  الت�صاريح  ر�صوم  معاملة  يمكن  ل 
  15

باأي حال من الأحوال، لذا فاإنها ل تدرج اإل �صمن الخدمات اأو الأ�صول من العقود 

اأو  الحكومة  )ال�صادرة عن  التراخي�س  التراخي�س. وفي حالة  اأو  الإيجار  اأو عقود 

البيع  اإعادة  ُتدرج عمليات  بيعها،  اإعادة  التي يمكن لأ�صحابها  الخا�س(  القطاع 

الفقرات  العقود وعقود الإيجار والتراخي�س )راجع  الراأ�صمالي �صمن  في الح�صاب 

من 13-11 اإلى 16-13(.    

تف�صيلية،  معلومات  غياب  حالة  وفي  الفنية.  الم�صاعدة  خدمات  تقديم 

موظفي  اإلى  المدفوعة  الرواتب  اأ�صا�س  على  الخدمات  قيمة  تقدير  يمكن 

تكاليف  )مثل  محددة  اأخرى  تكاليف  اأي  اإليها  م�صافا  الفنية  الم�صاعدة 

ال�صفر(.

ب �لمبالغ �لمدفوعة �إلى موظفي �لم�ضاعدة �لفنية؟ كيف تبوَّ

اإذا كان موظفو الم�صاعدة الفنية مقيمين في القت�صاد المانح ويعملون 

لدى الحكومة المانحة، ل ُت�صجل المبالغ المدفوعة اإليهم اإل في الح�صابات 

المحلية لالقت�صاد المانح.  

اآخر  اقت�صاد  اأي  في  )اأو  المتلقي  القت�صاد  في  مقيمين  كانوا  اإذا  اأما 

ُت�صجل  المانحة،  الحكومة  لدى  يعملون  ولكن  المانح(  القت�صاد  بخالف 

الدولية  الح�صابات  في  المانح  القت�صاد  لهم  يدفعها  التي  التعوي�صات 

)راجع الفقرة 15-11(.   

واإذا كان موظفو الم�صاعدة الفنية مقيمين في القت�صاد المتلقي وُيعتبر 

اأنهم من موظفي حكومة القت�صاد المتلقي ولكنهم يح�صلون على رواتبهم 

من الحكومة المانحة، ُت�صجل هذه المبالغ في الح�صابات الدولية كتحويل 

الفقرة  المتلقي )ح�صبما يرد في  اإلى القت�صاد  المانح  جار من القت�صاد 

12-47( وكتعوي�صات عاملين في الح�صابات المحلية لالقت�صاد المتلقي 

التي تدفع تعوي�صات موظفي  المتلقي هي  اأن حكومة القت�صاد  باعتبار 

الم�صاعدة  مخرجات  تعزى  الحالة،  هذه  وفي  المقيمين.  الفنية  الم�صاعدة 

الفنية اإلى القت�صاد المتلقي. 

المتلقي دون  الفنية مقيمين في القت�صاد  الم�صاعدة  واإذا كان موظفو 

اأن يعتبروا عاملين لدى الكيان المانح اأو الكيان المتلقي )راجع الفقرتين 

مقابل  كمدفوعات  اإليهم  المدفوعة  المبالغ  ب  تبوَّ و12-11(،   11-11

خدمات ولي�س كتعوي�صات عاملين. 

على  مقيدة  المتلقي  القت�صاد  في  الفنية  الم�صاعدة  اأن�صطة  كانت  واإذا 

فيه  يعمل   )28-4 اإلى   26-4 من  الفقرات  في  يرد  )ح�صبما  فرع  اأنها 

ل م�صار التعوي�صات التي يدفعها القت�صاد  موظفو الم�صاعدة الفنية، يحوَّ

المانح عن طريق الفرع وتقيد كح�ص�س ملكية. 

من يقدم خدمات �لم�ضاعدة �لفنية؟

العاملون  بها  يعمل  التي  الكيانات  الفنية  الم�صاعدة  خدمات  تقدِّم 

الفنية(، وقد ي�صمل ذلك  الم�صاعدة  الخدمات )موظفو  باأداء  الذين يقومون 

الكيانات غير الحكومية. ولي�س بال�صرورة اأن تكون جهة تقديم الخدمات 

هي نف�صها جهة تقديم التمويل.

�أين تقيم جهة تقديم �لم�ضاعدة �لفنية؟

الكيانات  اأحد  يقدمها  التي  الفنية  الم�صاعدة  خدمات  ت�صجيل  ينبغي 

المقيمة في القت�صاد المانح كخدمات م�صدَّرة من القت�صاد المانح اإلى 

القت�صاد المتلقي.  

ب خدمات �لم�ضاعدة �لفنية؟ كيف تبوَّ

ت�صمل الم�صاعدة الفنية مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة، بما في 

ذلك  خدمات الكمبيوتر والأعمال، وينبغي اإن اأمكن تبويبها ح�صب طبيعة 

الم�صاعدة  خدمات  تبوَّب  ول  محدد.  خدمي  بند  �صمن  المقدَّمة  الخدمة 

اإحدى المنظمات الدولية �صمن الخدمات  اأو  الفنية التي تقدمها الحكومة 

موظفو  وكان  محدد  خدمي  بند  �صمن  بة  مبوَّ تكن  لم  اإذا  اإل  الحكومية 

الم�صاعدة الفنية يعملون في الحكومة المانحة اأو في هذه المنظمة الدولية.

كيف يتم تمويل خدمات �لم�ضاعدة �لفنية؟

الفنية مقابل قيامه  الم�صاعدة  المتلقي على خدمات  يح�صل القت�صاد 

اأو  جار  تحويل  �صكل  في  المانح  القت�صاد  من  بتمويل  اأو  قيمتها  ب�صداد 

راأ�صمالي. 

يدفعها  ر�صوم  دون  الحدود  عبر  الفنية  الم�صاعدة  تقديم  حالة  ففي 

الخدمات  بقيمة  راأ�صمالي  اأو  جار  تحويل  ُي�صجل  المتلقي،  القت�صاد 

الفنية،  الم�صاعدة  اإذا قام طرف ثالث بتمويل تكلفة خدمات  اأما  المقدمة. 

القت�صاد  اإلى  المتلقي  القت�صاد  الُمقدمة من خالل  الأموال  م�صار  ُيحول 

المقدم للخدمات (اأو الم�صاعدة الفنية).

ومن حيث المبداأ، تقدَّر قيمة الخدمات المقدمة،  على اأ�صا�س التكلفة 

التي تتحملها الحكومة المانحة )بما في ذلك اأي تكاليف من�صرفة في 

القت�صاد المانح اأو في القت�صاد المتلقي اأو في اأي اقت�صاد اآخر( عند 

الإطار 10-6: الم�ساعدة الفنية

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الف�صل 

ح�ساب الدخل الأولي11 

األف – نظرة عامة على ح�ساب الدخل 

الأولي

المرجع:

توزيع  ال�صابع:  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

ح�صابات الدخل

2008 SNA, Chapter 7, The Primary Distribution of 
Income Account

ن ح�ساب الدخل الأولي تدفقات الدخل الأولي فيما بين  11-1 ُيبيِّ

الح�سابات  المقيمة. ووفقا لنظام  المقيمة وغير  الموؤ�س�سية  الوحدات 

القومية، يقيد التوزيع الأولي للدخل في ح�صابين، هما: ح�صاب توليد 

الإنتاج(  عملية  في  المتولد  الأولي  الدخل  فيه  ل  ي�صجَّ )الذي  الدخل 

الأولي  الدخل  فيه  ل  ي�صجَّ )الذي  الأولي  الدخل  تخ�صي�ص  وح�صاب 

الذي يعزى اإلى الوحدات الموؤ�ص�صية عن توفير اليد العاملة والأ�صول 

الأولي  الدخل  تدفقات  جميع  وترتبط  الطبيعية(.  والموارد  المالية 

المقيدة في الح�صابات الدولية بح�صاب تخ�صي�ص الدخل الأولي.

الأولي  الدخل  ح�صاب  هيكل   1-11 الجدول  ويبين   2-11

الأولي  الدخل  الدائنة  القيود  تعك�ص  حيث  الأ�صا�صية.  وعنا�صره 

القيود  وتعك�ص  البيانات،  باإعداد  القائم  لالقت�صاد  القب�ص  م�صتحق 

القائم  القت�صاد  جانب  من  الدفع  م�صتحق  الأولي  الدخل  المدينة 

باإعداد البيانات. ويعك�ص ر�صيد ح�صاب الدخل الأولي �صافي الدخل 

والذي  البيانات،  باإعداد  القائم  لالقت�صاد  القب�ص  م�صتحق  الأولي 

يعرف باإجمالي قيمة الدخل الأولي م�صتحق القب�ص لالقت�صاد القائم 

الأولي م�صتحق  الدخل  اإجمالي قيمة  البيانات مطروحا منه  باإعداد 

الدفع. 

للوحدات  ي�ستحق  الذي  العائد  في  الأولي  الدخل  ويتمثل   3-11

توفير  مقابل  اأو  الإنتاج  عملية  في  م�ساهمتها  نظير  الموؤ�س�سية 

اأخرى.  موؤ�س�سية  لوحدات  الطبيعية  الموارد  وتاأجير  المالية  الأ�سول 

والدخل الأولي نوعان:

العاملين  الإنتاج: تعتبر تعوي�صات  المرتبط بعملية  الدخل  )اأ(  

دخال عن الم�صاهمة بُمدخل العمل في عملية الإنتاج. وتعد 

الدخل  المنتجات والإنتاج من قبيل  ال�صرائب والدعم على 

المرتبط بالإنتاج؛ 

من  وغيرها  المالية  الأ�صول  بملكية  المرتبط  الدخل  )ب( 

من  العائد  هو  الملكية  دخل  يعتبر  المنتجة:  غير  الأ�صول 

اأما  الطبيعية.  الموارد  وتاأجير  المالية  الأ�سول  توفير 

المالية،  الأ�سول  توفير  من  العائد  فهو  ال�ستثمار  دخل 

دخل  من  والم�سحوبات  الأرباح  توزيعات  يت�سمن  حيث 

اأ�سباه ال�سركات والأرباح المعاد ا�ستثمارها والفائدة. اأما 

الممنوحة  الكتتاب  وخيارات  المالية  الم�صتقات  ملكية 

الجدول  ويبين  ا�صتثمار.  دخل  عنها  ين�صاأ  فال  للموظفين، 

ال�صتثمار  المالية ونوع دخل  الأ�صول  العالقة بين   2-5

المتولد عنها. 

بين  �صلة  الحدود  عبر  الأولي  الدخل  تدفقات  وتوِجد   4-11

فمفهوم  القومي.  الدخل  واإجمالي  المحلي  الناتج  اإجمالي  مفهومي 

على  يقوم  الذي  الإنتاج  بمفهوم  مرتبط  المحلي  الناتج  اإجمالي 

توليد القيمة الم�صافة. وتح�صل الأطراف الم�صاهمة في توليد القيمة 

على  الم�صاريع(  واأ�صحاب  والممولين  العاملة  الأيد  )مثل  الم�صافة 

اإجمالي الدخل القومي في اقت�صاد  عائد مقابل م�صاهماتها. وين�صاأ 

ما عن العملية القت�صادية المتمثلة في توليد الدخل من الإنتاج وعن 

توزيعات الدخل الأولي. والفرق بين اإجمالي الدخل القومي واإجمالي 

القب�ص  م�صتحق  الأولي  الدخل  بين  الفرق  ي�صاوي  المحلي  الناتج 

يعرف  فيما  لهم،  الدفع  م�صتحق  الأولي  والدخل  المقيمين  غير  من 

عادة با�صم »�صافي الدخل من الخارج«. وُيكت�صب الدخل الأولي عند 

لمقيمين  المملوكة  والطبيعية  المالية  والموارد  العاملة  الأيد  و�صع 

تحت ت�صرف غير مقيمين، بينما يكون الدخل الأولي م�صتحق الدفع 

لغير  المملوكة  والطبيعية  المالية  والموارد  العاملة  الأيد  و�صع  عند 

اأكبر  القومي  الدخل  اإجمالي  ويكون  مقيمين.  ت�صرف  تحت  مقيمين 

قيام  من  المتولد  الدخل  كان  اإذا  المحلي  الناتج  اإجمالي  من  )اأقل( 

المقيمين بتوفير الأيد العالمة والموارد المالية والطبيعية المملوكة 

لهم لغير المقيمين اأكبر )اأقل( من الدخل المماثل م�صتحق الدفع لغير 

المقيمين. 

11-5 وينبغي التمييز بين الدخل الأولي والدخل الثانوي. حيث 

والأ�صول  العاملة  الأيدي  توفير  العائد من  الأولي في  الدخل  يتمثل 

في  الثانوي  الدخل  يتمثل  بينما  الطبيعية،  الموارد  وتاأجير  المالية 
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من  المقدمة  كتلك  جارية،  تحويالت  خالل  من  الدخل  توزيع  اإعادة 

الحكومات اأو المنظمات الخيرية. ويتناول الف�صل الثاني ع�صر الدخل 

الثانوي. 

وهيكل  الأولي  الدخل  ح�صاب  هيكل  بين  ات�صاق  وهناك   6-11

التدفقات والمراكز المالية المقابلة، مما يتي�صر معه تحليل معدلت 

العائد. )راجع الجدول 5-2 لالطالع على تبويب الأ�صول والخ�صوم 

المالية ونوع الدخل المقابل المتولد عنها(. فعلى �صبيل المثال، يقيد 

المالية.  الأ�صول  على  العائد  مع  يختلط  كيال  منف�صل  كبند  الإيجار 

في  الوثائق  حملة  اإلى  يعزى  الذي  ال�صتثمار  دخل  يقيد  وبالمثل، 

نظم التاأمين وال�صمانات الموحدة و�صناديق معا�صات التقاعد كبند 

من  مزيدا  التالية  الأق�صام  وتتناول  مالئما.  ذلك  كان  اإذا  منف�صل، 

التق�صيمات الخا�صة في ح�صاب الدخل الأولي.      

التغطية  ق�صايا  الف�صل  هذا  في  »ب«  الق�صم  ويتناول   7-11

الأولي  الدخل  اأنواع  من  نوع  بكل  الخا�صة  والتقييم  والتوقيت 

المعاد  والأرباح  الأرباح،  وتوزيعات  العاملين،  )تعوي�صات 

ا�صتثمارها، والفائدة، ودخل ال�صتثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق 

في نظم التاأمين وال�صمانات الموحدة و�صناديق معا�صات التقاعد، 

والإيجار، وال�صرائب والدعم على المنتجات والإنتاج(. اأما الق�صم »ج«، 

ال�صتثمار  دخل  تبويب  واإمكانية  الخا�صة  الق�صايا  بع�ص  فيتناول 

)ال�صتثمارات  المالية  والخ�صوم  لالأ�صول  الوظيفية  الفئات  ح�صب 

والأ�صول  الأخرى،  وال�صتثمارات  الحافظة،  وا�صتثمارات  المبا�صرة، 

الحتياطية(.  

باء – اأنواع الدخل الأولي

الأنواع  اإلى  الدولية  الح�صابات  في  الأولي  الدخل  ينق�صم   8-11

التالية: 

تعوي�صات العاملين،  )اأ(  

توزيعات الأرباح،  )ب(  

الأرباح المعاد ا�صتثمارها،  )ج(  

الفائدة،  )د(  

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

الجدول 11-1: نظرة عامة على ح�ساب الدخل الأولي

القيود المدينة القيود الدائنة   

ميزان ال�سلع والخدمات

تعوي�سات العاملين

دخل ال�ستثمار

ال�صتثمارات المبا�صرة

الدخل من ح�ص�ص الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح والم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات

الأرباح المعاد ا�صتثمارها

الفائدة

ا�صتثمارات الحافظة

الدخل من ح�ص�ص الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح على ح�ص�ص الملكية بخالف اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

دخل ال�صتثمار الذي يعزى اإلى حملة اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح على اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار 

الأرباح المعاد ا�صتثمارها من اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار 

الفائدة

ال�صتثمارات الأخرى

الدخل من ح�ص�ص الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

الفائدة

دخل ال�صتثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق في نظم التاأمين وال�صمانات 

    الموحدة و�صناديق معا�صات التقاعد

الأ�صول الحتياطية 

الدخل من ح�ص�ص الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

الفائدة

الدخل الأولي الآخر

الإيجار

�صرائب المنتجات والإنتاج

دعم المنتجات والإنتاج

اإجمالي قيود الدخل الأولي الدائنة والمدينة 

ر�سيد الدخل الأولي

ميزان ال�سلع والخدمات والدخل الأولي

)هذا الجدول تف�صيري. راجع الملحق 9 لالطالع على العنا�صر الأ�صا�صية.(.   
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نظم  في  الوثائق  حملة  اإلى  يعزى  الذي  ال�صتثمار  دخل  )هـ( 

التاأمين وال�صمانات الموحدة و�صناديق معا�صات التقاعد، 

الإيجار،  )و(  

ال�صرائب والدعم على المنتجات والإنتاج.  )ز(  

وتتناول الفقرات من 11-10 اإلى 11-94 فئات الدخل هذه. 

اأ�صا�ص  على  ال�صتثمار  دخل   1-11 الجدول  ويعر�ص   9-11

تبويب الأ�صول المالية ح�صب الفئة الوظيفية وح�صب الأداة. وعادة ما 

يكون دخل ال�صتثمار مرتبطا بنوع محدد من الأدوات المالية. فعلى 

الملكية  ح�ص�ص  على  عائدا  الأرباح  توزيعات  تمثل  المثال،  �صبيل 

واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار. وفي بع�ص الأحيان، يمكن اأن ين�صاأ عن 

مجموعة من الأدوات المالية نوع واحد من دخل ال�صتثمار. فمثال، 

الودائع والقرو�ص و�صندات الدين ين�صاأ عنها جميعا فائدة. ويتناول 

الأولي  الدخل  واأنواع  اأنواعه  بمختلف  ال�صتثمار  دخل  الق�صم  هذا 

حول  الخا�صة  الق�صايا  بع�ص  التالي  الق�صم  يتناول  بينما  الأخرى؛ 

والخ�صوم  الأ�صول  من  الوظيفية  بالفئات  المرتبط  ال�صتثمار  دخل 

المالية. 

1 – تعوي�سات العاملين 

العمل  ُمدخل  عن  تعوي�سا  العاملين  تعوي�سات  تمثل   10-11

مع  عمل  بعالقة  يرتبط  ما  فرد  به  ي�سهم  الذي  الإنتاج  عملية  في 

اإل  الدولية  الح�صابات  العاملين في  ل تعوي�صات  الموؤ�س�سة. ول ت�صجَّ

اإذا كان رب العمل )الوحدة المنِتجة( والعامل مقيَمين في اقت�صاَدين 

مختلَفين. وبالن�صبة لالقت�صاد الذي تقيم فيه الوحدات المنِتجة، تمثل 

تعوي�صات العاملين اإجمالي التعوي�صات، النقدية اأو العينية، م�صتحقة 

الدفع من جانب الموؤ�ص�صات المقيمة اإلى العاملين غير المقيمين نظير 

يقيم  الذي  لالقت�صاد  بالن�صبة  اأما  المحا�صبية.  الفترة  خالل  عملهم 

فيه الأفراد، فتمثل تعوي�صات العاملين اإجمالي التعوي�صات، النقدية 

اأو العينية، م�صتحقة القب�ص لالأفراد من الموؤ�ص�صات غير المقيمة نظير 

اإقامة الموؤ�ص�صات والأفراد  عملهم خالل الفترة المحا�صبية. ونتناول 

والوحدات  القت�صادي  »الإقليم  الرابع  الف�صل  من  »هـ«  الق�صم  في 

والقطاعات الموؤ�ص�صية والإقامة«.

11-11 ول تن�صاأ تعوي�صات عبر الحدود للعاملين اإل في حالة 

اأو في  اأرباب عمل غير مقيمين  الأفراد المقيمين الذين يعملون لدى 

مقيمين.  غير  اأفراد  لديهم  يعمل  الذين  المقيمين  العمل  اأرباب  حالة 

فرد  بين  قائمة  العمل  عالقة  كانت  اإذا  ما  تحديد  لذلك  المهم  ومن 

مقيم.  عمل  ورب  مقيم  غير  فرد  بين  اأو  مقيم  غير  عمل  ورب  مقيم 

وتن�صاأ عالقة العمل بناء على اتفاق، قد يكون ر�صميا اأو غير ر�صمي، 

الفرد  ويعمل  عادة،  باختيارهما  الأفراد،  واأحد  الكيانات  اأحد  بين 

يقوم  اأو عيني. وعادة ما  الكيان نظير تعوي�ص نقدي  لدى  بموجبه 

على  اأو  العمل  في  الفرد  يق�صيه  الذي  الوقت  اأ�صا�ص  على  التعوي�ص 

الفرد.  الذي قام به  العمل  اآخر يعك�ص حجم  اأ�صا�ص موؤ�صر مو�صوعي 

وفي حالة التعاقد مع اأحد الأفراد لتحقيق نتيجة محددة، تتخذ هذه 

الحرة.  المهن  اأ�صحاب  واأحد  الكيان  بين  عقد خدمات  �صكل  العالقة 

ويعتبر اأ�صحاب المهن الحرة اأنهم يديرون �صركاتهم غير الم�صاهمة، 

وبالتالي فهم يبيعون المخرجات التي ينتجونها. وف�صال على ذلك، 

فاإن اأ�صحاب المهن الحرة قد يعمل لديهم اآخرون، وعادة ما يكونوا 

العمليات  وحجم  بالأ�صواق  الخا�صة  القرارات  اتخاذ  عن  م�صوؤولين 

المعدات  اأو  الآلت  ي�صتاأجرون  اأو  اأي�صا  يمتلكون  وقد  والتمويل، 

الم�صتخدمة في العمل. 

11-12 ول يكون من الوا�صح دائما في حالة قيام اأحد الأفراد 

ل.  اأم  عمل  عالقة  تربطهما  كانت  اإذا  ما  الكيانات  لأحد  عمل  باأداء 

وهذه الم�صكلة قد تن�صاأ عن تقديم اأنواع مختلفة من الخدمات، نظرا 

اأو  الحرة  المهن  اأ�صحاب  اأحد  من  الخدمة  ت�صتري  قد  الكيانات  لأن 

على  مهمة  اآثار  العامل  ولو�صع  العمل.  لأداء  عامل  بتعيين  تقوم 

الح�صابات الدولية. ففي حالة وجود عالقة عمل بين العامل والكيان 

المنِتج، تعتبر المبالغ المدفوعة تعوي�صات عاملين، اأما اإذا لم توجد 

الف�صل  )راجع  خدمات.  �صراء  المدفوعة  المبالغ  ت�صكل  عمل،  عالقة 

خدمات  فئات  على  لالطالع  والخدمات«  ال�صلع  »ح�صاب  العا�صر 

معينة(. 

11-13 وقد يتعين النظر في عدة عوامل عند تقرير ما اإذا كانت 

توجد عالقة عمل اأم ل. واأحد المقايي�ص المهمة التي يتحدد على 

اأ�صا�صها مدى وجود عالقة العمل من عدمه هو مقيا�ص ال�صيطرة. 

فحق ال�صيطرة اأو الإدارة فيما يت�صل بتحديد مهام العمل وكيفية 

اأدائها يعتبر من الموؤ�صرات القوية على وجود عالقة عمل. ول تهم 

يتمتع  العمل  رب  دام  ما  دفعه  طريقة  اأو  المقابل  تحديد  كيفية 

بال�صيطرة الفعلية على كيفية اأداء الفرد لعمله ونتيجة هذا العمل. 

غير اأنه قد يكون هناك نوع من ال�صيطرة على العمل الذي يوؤديه 

اأي�صا ال�صتعانة  اأي�صا. لذلك ينبغي  الفرد في حالة �صراء الخدمة 

بمعايير اأخرى لتعريف عالقة العمل بمزيد من الو�صوح. فاإذا كان 

الجتماعية،  الم�صاهمات  دفع  عن  كلية  م�صوؤولية  م�صوؤول  الفرد 

اأما  خدمات.  تقديم  كجهة  لح�صابه  يعمل  اأنه  يعني  قد  ذلك  فاإن 

اإذا كان رب العمل يقوم بدفع الم�صاهمات الجتماعية، ففي ذلك 

موؤ�صر على وجود عالقة عمل. كذلك اإذا كان يحق للفرد الح�صول 

والإجازات  والعطالت  )كالبدلت  المزايا  من  النوع  نف�ص  على 

اإلى العاملين لديها، ففي  المر�صية( التي تقدمها الموؤ�ص�صة عادة 

بدفع  الفرد  قيام  حالة  وفي  عمل.  عالقة  وجود  على  موؤ�صر  ذلك 

�صرائب على تقديم خدماته )ك�صريبة المبيعات اأو �صريبة القيمة 

كجهة  لح�صابه  يعمل  الفرد  اأن  على  موؤ�صر  ذلك  ففي  الم�صافة(، 

تقديم خدمات. 

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي
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11-14 وت�صمل فئة العاملين عبر الحدود العمال المو�صميين 

عام  من  )اأقل  ق�صير  لأجل  الم�صتخدمين  العمال  من  غيرهم  اأو 

واحد( وعمال الحدود الذين يقيمون في اأحد القت�صادات ويعملون 

يعملون  الذين  المقيمين  غير  فاإن  وبالمثل،  اآخر.  اقت�صاد  في 

كم�صاعدين منزليين اأو مدبري منازل )لأقل من عام واحد( لدى 

اأ�صر معي�صية مقيمة يعاملون اأي�صا كعاملين غير مقيمين. ونظرا 

�صابهها  وما  الع�صكرية  والقواعد  والقن�صليات  ال�صفارات  لأن 

ل على اأنها كيانات خارج الأرا�صي الإقليمية لالقت�صادات 
َ
تعام

الف�صل  في  »الإقامة«  بعنوان  »هـ«  الق�صم  )راجع  فيها  الكائنة 

الموؤ�ص�صية  والقطاعات  والوحدات  القت�صادي  »الإقليم  الرابع 

التعوي�صات  فاإن  الإقامة(،  تعريف  على  لالطالع  والإقامة« 

الذين  الم�صيف(  )بالبلد  المحليين  للعاملين  القب�ص  م�صتحقة 

م�صتحقة  كتعوي�صات  ب 
َّ
تبو الموؤ�ص�صية  الكيانات  بهذه  يعملون 

وبالن�صبة  مقيمة.  كيانات  اإلى  مقيمة  غير  كيانات  من  الدفع 

الدولية  المنظمات  من  للعاملين  القب�ص  م�صتحقة  للتعوي�صات 

مقبو�صات  فتمثل  الإقليمية،  الأرا�صي  خارج  كيانات  تعد  التي 

من كيانات غير مقيمة. 

في  الواردة  المعي�صية  الأ�صر  اإقامة  لمبادئ  ووفقا   15-11

اإلى 4-130، يعتبر موظفو الم�صاعدة الفنية  الفقرات من 116-4 

مهام  لأداء  الحكومات  اأو  الدولية  المنظمات  لدى  يعملون  الذين 

يقيمون  الذي  القت�صاد  في  مقيمين  اأكثر(  اأو  )لعام  الأجل  طويلة 

فيه )ما لم يكونوا عاملين بالحكومة من ذوي ال�صفة الدبلوما�صية(. 

اإحدى  الذين يعملون في  الأم  العاملين بالموؤ�ص�صات  وبالمثل، فاإن 

على  يعاملون  اأكثر  اأو  لعام  اآخر  اقت�صاد  في  المنت�صبة  الموؤ�ص�صات 

هوؤلء  اأن  ورغم  فيه.  يقيمون  الذي  القت�صاد  في  مقيمون  اأنهم 

العاملين يظلون من الناحية القانونية يعملون لدى الموؤ�ص�صة الأم 

)التي قد تكون منظمة دولية اأو حكومة اأجنبية اأو موؤ�ص�صة تجارية( 

وا�صحة  تكون  ل  قد  العمل  عالقة  فاإن  منها،  اأجرهم  ويتقا�صون 

دائما في هذه الحالة. حيث ينبغي اعتبارهم عاملين لدى الوحدة 

بالفعل  تقوم  الوحدة  هذه  كانت  اإذا  بها  يعملون  التي  الموؤ�ص�صية 

الترتيبات  من  الغر�ص  يكون  فقد  عليه.  وال�صيطرة  عملهم  باإدارة 

التعاقدية الخا�صة بالتوظيف اأو دفع الرواتب التي�صير لي�ص اإل. وفي 

بع�ص الحالت قد يكون من ال�صعب تحديد الجهة التي تدير العمل 

وت�صيطر عليه. وينبغي في هذه الحالت اعتبار اأن العامل يعمل في 

الكيان الذي يتقا�صى منه الأجر.  

ال�صتحقاق.  اأ�صا�ص  على  العاملين  تعوي�صات  ل  وُت�صجَّ  16-11

الذي  العيني  اأو  النقدي  التعوي�ص  قيمة  اأ�صا�ص  على  ُتقا�ص  حيث 

يحق للعامل الح�صول عليه من رب العمل مقابل عمله خالل الفترة 

المعنية، �صواء كان هذا التعوي�ص ُيدفع مقدما اأو بالتزامن مع اأداء 

عمله،  مقابل  للعامل  ُيدفع  لم  وطالما  منه.  النتهاء  بعد  اأو  العمل 

فيتعين على اقت�صاد رب العمل ت�صجيل قيد في الح�صابات م�صتحقة 

الح�صابات  العامل ت�صجيل قيد في  اقت�صاد  الدفع، كما يتعين على 

م�صتحقة القب�ص. 

11-17 وتتكون تعوي�صات العاملين من ثالثة عنا�صر رئي�صية، 

هي: 

الأجور والرواتب النقدية؛ )اأ(  

الأجور والرواتب العينية؛  )ب(  

م�صاهمات اأرباب العمل الجتماعية.  )ج(  

اأ – الأجور والرواتب النقدية 

م�صتحقة  المبالغ  النقدية  والرواتب  الأجور  ت�صمل   18-11

كو�صيلة  ت�صتخدم  اأخرى  مالية  اأدوات  اأي  )اأو عن طريق  نقدا  الدفع 

دفع( للعاملين نظير ُمدخل العمل، وذلك قبل خ�صم �صرائب المنبع 

ل في  وم�صاهمات العاملين في نظم التاأمين الجتماعي )التي ت�صجَّ

ح�صاب الدخل الثانوي ح�صبما يرد في الفقرة 12-35(. وت�صمل اأي�صا 

الأجور والرواتب الأ�صا�صية، والأجر الإ�صافي نظير العمل الإ�صافي 

طبيعة  وبدلت  الأ�صبوع،  نهاية  عطلة  في  والعمل  الليلي  والعمل 

والمبالغ  والعالوات،  الغتراب،  وبدلت  المحلية،  والبدلت  العمل، 

الإ�صافية ال�صنوية، كراتب »�صهر ثالث ع�صر«، وبدلت النتقال اإلى 

العمل ومنه، واأجر العطالت الر�صمية اأو ال�صنوية، وبدلت ال�صكن. ول 

ت�صمل الأجور والرواتب النقدية ما يرده اأرباب العمل من نفقات اإلى 

العاملين لتمكينهم من تولي وظائف جديدة اأو النتقال للعمل في 

اأماكن اأخرى )مثل رد م�صروفات ال�صفر والم�صروفات ذات ال�صلة( 

الأدوات،  العمل )مثل  الالزمة لأداء  البنود  الح�صول على  اأو نفقات 

اأو المالب�ص الخا�صة(. حيث ُتدرج هذه النفقات �صمن م�صتريات رب 

العمل من ال�صلع والخدمات.

ب – الأجور والرواتب العينية 

م�صتحقة  المبالغ  العينية  والرواتب  الأجور  ت�صمل   19-11

عنها،  متنازل  وفوائد  وخدمات،  �صلع،  �صكل  في  للعاملين  الدفع 

والإقامة،  الوجبات،  ذلك  ومن  العمل.  ُمدخل  مقابل  واأ�صهم 

التي  العطالت  ق�صاء  مرافق  اأو  الترويحية  اأو  الريا�صية  والمرافق 

العمل  اإلى  النتقال  وو�صائل  وعائالتهم،  للعاملين  توفيرها  يتم 

ومنه، وال�صلع والخدمات التي ينتجها رب العمل، والأ�صهم المنحة 

هذه  تقييم  وينبغي  ذلك.  وغير  العاملين  على  توزيعها  يتم  التي 

ال�صلع  على  العاملون  يح�صل  وقد  ال�صوقي.  بال�صعر  العينية  المزايا 

المثال، عندما  اأو بتكلفة مخفَّ�صة. فعلى �صبيل  اأو الخدمات مجانا 

فائدة،  بدون  اأو  �صة  مخفَّ بفائدة  قرو�ص  على  العاملون  يح�صل 

تمثل الفائدة المتنازل عنها الفرق بين الفائدة التي يتم تقا�صيها 

على هذه القرو�ص والفائدة المطبقة في ال�صوق. وقد ُي�صتخدم مبداأ 

بالت�صاق  يت�صم  ب�صكل  العينية  المزايا  لت�صجيل  الم�صار«  »تحويل 

على  لالطالع   16-3 الفقرة  )راجع  القت�صادية  الأغرا�ص  ويفيد 

مثال حول تحويل الم�صار(. فعلى الرغم من اأن هذه المزايا ي�صتريها 

قيمتها  دفع  قد  العمل  رب  كان  لو  كما  تعامل  فاإنها  العمل،  رب 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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اإلى العامل ثم قام العامل بدوره ب�صرائها. وقد يوؤثر ا�صتخدام مبداأ 

بين  تجري  التي  المعامالت  هذه  طبيعة  على  الم�صار«  »تحويل 

مقيمين وغير مقيمين. 

اإحدى  للموظفين  الممنوحة  الكتتاب  خيارات  وتعد   20-11

اإلى  ا�صتنادا  العينية، ويجري تقييمها  والرواتب  الأجور  و�صائل دفع 

خيارات  اأ�صا�صها  على  الممنوحة  الملكية  لح�ص�ص  العادلة  القيمة 

كمقيا�ص  الَمْنح  تاريخ  في  الخيارات  قيمة  وُتتخذ  الكتتاب. 

لتعوي�صات العاملين التي ينبغي ت�صجيلها باعتبار اأنها تتراكم خالل 

الفترة التي ترتبط بها الخيارات، وهي عادة الفترة بين تاريخ منح 

اأحيانا  الخيارات  تغطي  وقد  ممار�صته،  ا�صتحقاق  وتاريخ  الخيار 

العتبار  في  اأخذه  ينبغي  ما  وهو  المنح،  تاريخ  ت�صبق  التي  الفترة 

في  الخيارات  قيمة  تتراكم  حيث  العاملين.  تعوي�صات  عزو  عند 

وقت ت�صجيل تعوي�صات العاملين، بحيث ت�صل في تاريخ ا�صتحقاق 

ممار�صة الخيار اإلى قيمتها في تاريخ المنح. واأي تغيرات في قيمة 

الخيارات في تاريخ ا�صتحقاق الممار�صة اأو بعده ل تعتبر تعوي�صات 

 .)30-9 الفقرة  )راجع  حيازة  وخ�صائر  مكا�صب  تعتبر  بل  عاملين، 

وتقيد المعامالت والمراكز في خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 

للموظفين،  الممنوحة  الكتتاب  وخيارات  المالية  الم�صتقات  �صمن 

كما يمكن قيدها �صمن بند تكميلي بالن�صبة لالقت�صادات التي يكثر 

فيها هذا النوع من المعامالت. 

11-21 وفي اإطار المعامالت عبر الحدود، نجد اأن ال�صركة الأم 

متعددة الجن�صيات قد تقوم مبا�صرة بمنح موظفي ال�صركات الأجنبية 

التابعة لها خيارات اكتتاب. وينبغي ت�صجيل قيمة الخيارات الممنوحة 

ال�صركة  من  الدفع  م�صتحقة  للعاملين  كتعوي�صات  الحالة  هذه  في 

التابعة، اأي رب العمل الفعلي، ومن ثم تعتبر معاملة محلية. وُت�صجل 

التابعة  ال�صركة  اقتناها موظفو  التي  والأ�صول  الأم  ال�صركة  خ�صوم 

لالقت�صاد  الدولية  الح�صابات  في  كل  اكتتاب  خيارات  �صورة  في 

اإلى  الأم بتقديم خيارات الكتتاب  ال�صركة  المعني. وفي حالة قيام 

اعتبار ذلك  ينبغي  تكلفتها،  باأقل من  اأو  لها مجانا  التابعة  ال�صركة 

الخيارات، وهي  الفعلي بقيمة  العمل  الأم ورب  ال�صركة  بين  معاملة 

)راجع  التحويلي  الت�صعير  حالة  في  المتبعة  لتلك  مماثلة  معاملة 

الفقرتين 11-101 و102-11(. 

ج – م�ساهمات اأرباب العمل الجتماعية

الم�ساهمات  هي  الجتماعية  العمل  اأرباب  م�ساهمات   22-11

ال�سمان  اإلى �سناديق  العمل  اأرباب  الدفع من  الجتماعية م�ستحقة 

المت�سلة  الجتماعي  التاأمين  نظم  من  غيرها  اأو  الجتماعي، 

لديهم.  للعاملين  اجتماعية  مزايا  توفير  بهدف  وذلك  بالعاملين، 

كان  واإن  الجتماعي،  ال�صمان  نظم  باإدارة  العامة  الحكومة  وتقوم 

يوجد نظم تاأمين اجتماعي اأخرى مت�صلة باأرباب العمل قد يديرها 

اأحد  تكون  قد  اأو  التاأمين  �صركات  اإحدى  اأو  اأنف�صهم  العمل  اأرباب 

يقدمه  ما  الجتماعية  المزايا  وتت�صمن  الم�صتقلة.  التقاعد  نظم 

اأرباب العمل من م�صاهمات اأو دعم لمعا�صات التقاعد والتاأمين على 

والأ�صرة  والزوج  الأطفال  اإعالة  وبدلت  ال�صحي،  والتاأمين  الحياة 

المقدمة  والمدفوعات  الإعالة،  مدفوعات  من  ذلك  وغير  والتعليم 

والإ�صابات  المر�ص  نتيجة  العمل  عن  تغيبهم  اأثناء  العاملين  اإلى 

الناجمة عن الحوادث واأثناء اإجازات الو�صع وغير ذلك، وتعوي�صات 

الفعلية  الم�صاهمات  العمل  اأرباب  م�صاهمات  وت�صمل  الخدمة.  اإنهاء 

ُتدرج  المحددة،  التقاعدية  الم�صاهمات  نظم  حالة  ففي  والمحت�صبة. 

تعوي�صات  �صمن  العمل  اأرباب  من  الدفع  م�صتحقة  الفعلية  المبالغ 

ذلك  في  بما  المحددة،  التقاعدية  المزايا  نظم  حالة  وفي  العاملين. 

اأرباب  التقاعد غير الممولة، ينبغي تحديد م�صاهمات  نظم معا�صات 

اكتوارية يمكن من خاللها  اأ�صا�ص ح�صابات  العمل الجتماعية على 

تحديد الم�صاهمات الالزمة لتوفير ما ي�صتحقه العاملون بحكم الواقع 

تعريف  على  لالطالع   66-5 الفقرة  )راجع  اجتماعية.  مزايا  من 

الم�صتحقات التقاعدية(. 

القت�صاد  خارج  يعملون  الذين  العاملون  يتحمل  وقد   23-11

اإلى   91-10 من  الفقرات  )راجع  ال�صفر  نفقات  فيه  يقيمون  الذي 

 .)28-12 الفقرة  )راجع  الدخل  ل�صرائب  يخ�صعون  وقد   ،)93-10

نفقات  �صمن  اإجمالي  اأ�صا�ص  على  التدفقات  هذه  قيد  وينبغي 

من  خ�صمها  ينبغي  ل  اأنه  اأي  الترتيب،  على  الدخل  و�صرائب  ال�صفر 

تعوي�صات العاملين. 

2 – توزيعات الأرباح والم�سحوبات من دخل اأ�سباه 

ال�سركات 

توزيعها  يتم  التي  العائدات  هي  الأرباح  توزيعات  اإن   24-11

ت�سرف  تحت  اأموالهم  و�سع  نظير  الملكية  ح�س�ص  اأ�سحاب  على 

ال�سركات. وجمع راأ�ص المال عن طريق اإ�صدار اأ�صهم هو اأ�صلوب بديل 

على  بالأ�صهم  التمويل  اأن  غير  القترا�ص.  طريق  عن  الأموال  لجمع 

ول  ثابتة  نقدية  بقيمة  خ�صوم  عنه  تن�صاأ  ل  بالدين  التمويل  عك�ص 

اأو  ثابت  دخل  على  الح�صول  في  الحق  ال�صركة  اأ�صهم  حاملي  يعطي 

الملكية على ح�صتهم  اأ�صحاب ح�ص�ص  م�صبقا. حيث يح�صل  محدد 

في العائدات الموزعة التي تحدد ال�صركة قيمتها ووقت توزيعها. 

11-25 ويرتبط مفهوم توزيعات الأرباح بتبويب الأداة المعنية، 

اأو  اأ�صهمها  اإلى حملة  ال�صركات  الدفع من  العائد م�صتحق  فهي تمثل 

على  الأرباح  توزيعات  قيمة  تتحدد  الأحيان،  اأغلب  وفي   
1
مالكيها.

اأ�صا�ص المبالغ المعلنة م�صتحقة الدفع عن كل �صهم. ويمكن اأن تتحدد 

اإلى  ال�صوقية لالأ�صهم، وي�صار  القيمة  اأي�صا كن�صبة مئوية من  قيمتها 

اأما الدخل على الأ�صهم الممتازة غير  هذه الن�صبة با�صم عائد ال�صهم. 

ولي�ص  الفائدة  من  دخال  باعتباره  فيعاَمل  الأرباح،  في  الم�صاركة 

دخال من توزيعات الأرباح، نظرا لأن هذه الأ�صهم ُتبوَّب �صمن اأدوات 

الدين.  

 تتناول الفقرة 11-69 توزيعات الأرباح المعادلة.
1

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي
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اأرباح  توزيعات  بجانب  البند  هذا  ي�صمل  اأن  وينبغي   26-11

التي  الأرباح  )مثل  ال�صركات  اأ�صباه  توزعه  الذي  الدخل  ال�صركات 

الناحية  من  يمكنها  ل  ال�صركات  اأ�صباه  اأن  فرغم  الفروع(.  توزعها 

القانونية توزيع الدخل في �صورة توزيعات اأرباح، فاإن مالك �صبه 

بع�صه  الموؤ�ص�صة  دخل  �صحب  في  يرغب  قد  مالكيها،  اأو  ال�صركة، 

ك�صناديق  ر�صميا  اإن�صاوؤها  يتم  التي  ال�صركات  اأ�صباه  واأن  كله.  اأو 

اأخرى قد تقوم بع�صها بتوزيع  اأو موؤ�ص�صات  اأو �صركات  ا�صتئمانية 

النظر  وجهة  ومن  فقط.  منها  جزء  اأو  ر�صميا  اأرباحها  بع�ص 

ال�صركات  لقيام  مماثال  الدخل  هذا  �صحب  يعتبر  القت�صادية، 

اأرباح ويعاَمل نف�ص المعاملة.  بتوزيع دخلها في �صورة توزيعات 

والم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات ل ت�صمل م�صحوبات الأموال 

)كبيع  فيها  الت�صرف  اأو  ال�صركات  اأ�صباه  اأ�صول  بيع  عن  النا�صئة 

اأو غيرها من الموارد  اأو الأرا�صي  اأو الأ�صول الثابتة،  المخزونات، 

يقيد  الأ�صول  في  الت�صرف  عن  النا�صئة  الأموال  فنقل  الطبيعية(. 

�صمن الح�صاب المالي ك�صحب من اأ�صهم اأ�صباه ال�صركات. واأن الدخل 

لغير مقيمين يبوب  المملوكة مبا�صرة  والمباني  الأر�ص  اإيجار  من 

�صمن توزيعات الأرباح والدخول التي توزعها موؤ�ص�صات ال�صتثمار 

المبا�صر ال�صورية.   

المبالغ  الأرباح  توزيعات  �صمن  يدرج  األ  وينبغي   27-11

ال�صتثنائية التي تدفعها ال�صركات )بما في ذلك اأ�صباه ال�صركات مثل 

الفروع( اإلى حملة اأ�صهمها من الحتياطيات المتراكمة اأو متح�صالت 

بيع الأ�صول. فهذه المدفوعات ال�صتثنائية، التي ي�صار اإليها اأحيانا 

وتقيد  اأ�صهم  كم�صحوبات  تعاَمل  المتراكمة،  الأرباح  بتوزيعات 

بالتالي في الح�صاب المالي )ح�صبما يرد في الفقرة 8-23(. وَتْثُبت 

كبيرة  قيمتها  تكون  حينما  عادة  للمدفوعات  ال�صتثنائية  الطبيعة 

والدخل  الأرباح  توزيعات  بم�صتوى  مقارنة  عادي  غير  نحو  على 

الناحية  اأن توزيعات الأرباح ُت�صرف من  في الآونة الأخيرة. ورغم 

النظرية من فائ�ص الت�صغيل عن الفترة الحالية، فاإن ال�صركات غالبا 

ما ت�صرف توزيعات اأرباح مت�صاوية، فنجد اأحيانا اأن اأرباح الأ�صهم 

اأقل من فائ�ص الت�صغيل اإلى حد ما، ونجدها اأحيانا اأخرى اأكثر قليال، 

للغاية.  منخف�ص  نف�صه  هو  الت�صغيل  فائ�ص  يكون  عندما  ل�صيما 

اإل  والدخل  الأرباح  توزيعات  بين  التوفيق  يتم  ل  عملية،  ولأ�صباب 

كان  فاإذا  عادي.  غير  نحو  على  كبيرة  الأرباح  توزيعات  كانت  اإذا 

الأرباح  توزيعات  كثيرا  يتجاوز  المعلنة  الأرباح  توزيعات  م�صتوى 

واتجاهات الدخل في الفترات ال�صابقة، ينبغي ا�صتبعاد هذا التجاوز 

من توزيعات الأرباح وقيده �صمن م�صحوبات الأ�صهم )راجع الفقرة 

 .)23-8

في  الأ�صهم  حملة  يرغب  حينما  العالوة  الأ�صهم  وتن�صاأ   28-11

جديدة.  اأ�صهم  اإ�صدار  �صورة  في  الأرباح  توزيعات  على  الح�صول 

وتعتبر الأ�صهم العالوة في الأ�صا�ص �صكال من اأ�صكال ر�صملة الأرباح 

معاملة  تعاَمل  لذلك  وهي  نقدية،  اأرباح  توزيعات  ل�صرف  وبديال 

الدخل )في ح�صاب الدخل الأولي(، ثم ُيعاد ا�صتثمار هذا الدخل على 

الفور )في الح�صاب المالي(.    

ت�صدر  جديدة  اأ�صهم  عن  عبارة  هي  المنحة  والأ�صهم   29-11

لجميع حملة الأ�صهم بما يتنا�صب مع هيكل الملكية القائم. ول تعاَمل 

جديدة.  موارد  عنها  ين�صاأ  لم  لأنه  نظرا  كمعامالت  الترتيبات  هذه 

ول تتغير مطالبات حملة الأ�صهم الم�صتحقة على الكيان بعد اإ�صدار 

الفقرة  اأي�صا  )راجع  الإ�صدار.  قبل  عليه  كانت  عما  المنحة  الأ�صهم 

 .)33-8

11-30 وتن�صاأ توزيعات الت�صفية في الأ�صا�ص، �صواء الجزئية اأو 

الكلية، في وقت ت�صفية ال�صركة. وتعاَمل هذه الح�ص�ص كم�صحوبات 

اأن  بافترا�ص  القاعدة  هذه  وُتطبق  المالي.  الح�صاب  في  تقيد  اأ�صهم، 

بالأ�صهم  �صابق  تمويل  الأرجح  على  م�صدرها  الت�صفية  توزيعات 

ولي�ص دخل جار.

11-31 وتقيد توزيعات الأرباح في وقت بدء تداول الأ�صهم دون 

الأرباح الموزعة )راجع الفقرة 3-48 حول قيد توزيعات الأرباح(. 

الموزعة،  الأرباح  اأي  ال�صركات،  اأ�صباه  دخل  من  الم�صحوبات  اأما 

الأرباح  توزيعات  وتقيد  ب�صحبها.  المالكين  قيام  وقت  في  فتقيد 

والم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات قبل خ�صم اأي �صرائب تخ�صم 

عند المنبع، حيث تعتبر هذه ال�صرائب م�صتحقة الدفع من متلقي هذا 

الدخل. 

المالكين  وم�صحوبات  الأرباح  توزيعات  وتت�صمن   32-11

في  الملكية  ح�ص�ص  على  الأرباح  اأي�صا  ال�صركات  اأ�صباه  دخل  من 

اأموالها  ت�صتثمر  ال�صتثمار  �صناديق  اأن  ورغم  ال�صتثمار.  �صناديق 

في ا�صتثمارات الحافظة، فقد ت�صتثمر اأموالها اأي�صا في فئات وظيفية 

اأخرى. وت�صمل الأرباح على ح�ص�ص الملكية في �صناديق ال�صتثمار 

وموؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر كل من الدخل الموزع والأرباح المعاد 

ا�صتثمارها. 

3 – الأرباح المعاد ا�ستثمارها 

11-33 يتناول هذا الق�صم الأرباح المعاد ا�صتثمارها والنا�صئة 

الدولية.  الح�صابات  في  معاملتها  وكيفية  الملكية  ح�ص�ص  عن 

المحتجزة  الأرباح  عزو  بمفهوم  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  وترتبط 

اإلى مالكيها. 

11-34 وتو�سح الأرباح المحتجزة لموؤ�س�سة ما �سافي الأرباح 

الأرباح  عزو  قبل  والثانوي  الأولي  الدخل  ومعامالت  الإنتاج  من 

م�سافا  الت�سغيل  فائ�ص  �سافي  ت�ساوي  حيث  ا�ستثمارها.  المعاد 

والتغير  القب�ص  م�ستحقة  الجارية  والتحويالت  الأولي  الدخل  اإليه 

عدا  )ما  الأولي  الدخل  منه  ومخ�سوما  التقاعدية  الم�ستحقات  في 

المبا�سرين  للم�ستثمرين  الدفع  م�ستحقة  ا�ستثمارها  المعاد  الأرباح 

الجارية  والتحويالت  ال�ستثمار(  �سناديق  ومالكي  الموؤ�س�سات  في 

ال�صتثمار  ل�صناديق  المحتجزة  الأرباح  وتعاَمل  الدفع.  م�ستحقة 

المحتجزة  الأرباح  من  المبا�صرين  الم�صتثمرين  يخ�ص  الذي  والجزء 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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لموؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر باعتبار اأنه تم توزيعها على المالكين 

ال�صتثمار  �صناديق  لمالكي  المحت�صب  والدخل  ا�صتثمارها.  اأعيد  ثم 

�صمن  الأولي  الدخل  ح�صاب  في  يقيد  المبا�صرين  والم�صتثمرين 

الح�صاب  في  المقابل  التدفق  ويقيد  ا�صتثمارها«  المعاد  »الأرباح 

 15-8 الفقرتين  )راجع  الأرباح«  ا�صتثمار  »اإعادة  �صمن  المالي 

اإعادة  وتعتبر  المالي(.  الح�صاب  في  القيود  ت�صجيل  حول  و16-8 

كبند  تقيد  ول  المحت�صبة،  المالية  المعامالت  من  الأرباح  ا�صتثمار 

منف�صل في بيانات المركز المالي ولكنها تقيد �صمن اإجمالي قيمة 

ح�ص�ص الملكية.    

الكلية  القت�صادية  الإح�صاءات  في  ال�صركات  ف 
َّ
وُتعر  35-11

قرارات  اتخاذ  على  وقادرة  مالكيها  عن  م�صتقلة  كيانات  باأنها 

على  لالطالع   15-4 اإلى   13-4 من  الفقرات  )راجع  اقت�صادية 

مالكو  ويح�صل  موؤ�ص�صية(.  وحدات  بو�صفها  ال�صركات  تعريف 

عن  ين�صاأ  لما  معر�صون  اأنهم  كما  الأرباح  توزيعات  على  ال�صركات 

 
2
اأخرى. يملكونها من مكا�صب وخ�صائر مالية  التي  ال�صركات  ن�صاط 

ككيانات  الموؤ�ص�صية  الوحدات  مفهوم  اأن  نجد  لل�صركات،  وبالن�صبة 

الأرباح  معاملة  يعني  بها  الخا�صة  القرارات  اتخاذ  على  قادرة 

ومدخرات  دخل  ولي�ص  ومدخراته  الكيان  دخل  اأنها  على  المحتجزة 

مالكيه. وبالتالي فاإن الدخل غير الموزع النا�صئ عن �صافي فائ�ص 

يقيد  الجارية  التحويالت  و�صافي  الملكية  دخل  و�صافي  الت�صغيل 

اأما  مدخراتها.  �صافي  �صمن  اأو  لل�صركات  المحتجزة  الأرباح  �صمن 

اأ�صباه  �صالب.وتعامل  ادخار  �صافي  اأنها  على  فتعامل  الخ�صائر، 

ال�صركات، كالفروع والوحدات ال�صورية، نف�ص المعاملة المتبعة في 

حالة الكيانات الم�صاهمة.

11-36 وعند احتجاز الأرباح بقرار متعمد من المالكين بهدف 

لل�صركة  محتجزة  كاأرباح  معاملتها  تعك�ص  فلن  ا�صتثمارها،  اإعادة 

بين  القت�صادية  العالقات  اأن  من  الرغم  وعلى  القت�صادي.  الواقع 

ال�صركة ومالكيها قد تعتبر في اأغلبها قائمة على ا�صتقاللية ال�صركة 

عن مالكيها، فاإن توزيع �صافي اأرباح ال�صركة على مالكيها قد يتاأثر، 

في بع�ص الحالت، بمدى �صيطرتهم وتاأثيرهم على قراراتها. ولعزو 

اإعداد مقايي�ص مت�صقة  اأهمية خا�صة في  المتولد عبر الحدود  الدخل 

ومتماثلة للدخل القومي المتاح والمدخرات القومية. وتعاَمل الأرباح 

الم�صتثمرين  يخ�ص  الذي  والجزء  ال�صتثمار  ل�صناديق  المحتجزة 

المبا�صر  ال�صتثمار  لموؤ�ص�صات  المحتجزة  الأرباح  من  المبا�صرين 

في  ا�صتثمارها  اأعيد  ثم  المالكين  على  توزيعها  تم  اأنه  باعتبار 

موؤ�ص�صاتهم.

باختالف  فترة محا�صبية  اأي  في  الدفع  م�صتحقة  الأ�صهم  اأرباح  قيمة  تختلف 
2

اأمامها  المتاحة  ال�صتثمارية  للفر�ص  ال�صركة  تقدير  مثل  العوامل،  من  مجموعة 

مقارنة بالفر�ص المتاحة في ال�صوق، والختالفات في المعاملة ال�صريبية للدخل 

الموزع وغير الموزع، ومدى تاأثير المالكين على قرارات الإدارة و�صيطرتهم عليها.  

اأ – دخل ال�ستثمار الذي يعزى اإلى حملة اأ�سهم �سناديق 

ال�ستثمار

الدفع  م�صتحقة  الأرباح  توزيعات  البند  هذا  ي�صمل   37-11

المحتجزة.  والأرباح  ال�صتثمار  �صناديق  اأ�صهم  مالكي  اإلى 

ومتي�صرة  منا�صبة  مالي  ا�صتثمار  اأداة  ال�صتثمار  �صناديق  وتعتبر 

ن�صاطها  يتمثل  ال�صتثمار  �صناديق  اأن  ورغم  التكلفة.  ومنخف�صة 

اأوراق  وال�صتثمار في حافظة  الجمهور  اإلى  الأ�صهم  بيع  عادة في 

العقارات  اأخرى مثل  اأ�صول  اأي�صا في  مالية متنوعة، فقد ت�صتثمر 

اأو قد يقت�صر ن�صاطها على التعامل مع عدد قليل من الم�صتثمرين 

ال�صتثمار  �صناديق  حول   75-4 اإلى   73-4 من  الفقرات  )راجع 

بو�صفها قطاع فرعي موؤ�ص�صي(. ويمثل كل �صهم من اأ�صهم �صناديق 

التي  ال�صتثمارات  حافظة  في  تنا�صبية  ملكية  ح�صة  ال�صتثمار 

تديرها هذه ال�صناديق. 

11-38 ويمكن اعتبار اأرباح �صناديق ال�صتثمار وكاأنها تنتقل 

اإلى حملة الأ�صهم نظرا لأنها ُتكت�صب في �صورة دخل ا�صتثمار من 

ال�صتثمار  �صناديق  تح�صل  حيث  بهم.  الخا�صة  الملكية  ح�ص�ص 

ف 
َّ
على دخل من ا�صتثمار الأموال المتلقاة من حملة الأ�صهم. وُيعر

ال�صتثمار  دخل  باأنه  ال�صتثمار  �صناديق  من  الأ�صهم  حملة  دخل 

ال�صندوق بعد خ�صم م�صروفات  ا�صتثمارات  المكت�صب من حافظة 

بعد  ال�صتثمار  �صناديق  اأرباح  �صافي  يعتبر  حيث  الت�صغيل. 

على  ُيوزع  لم  واإذا  للم�صاهمين.  ملكا  الت�صغيل  م�صروفات  خ�صم 

توزيعات  �صورة  في  الأرباح  �صافي  من  جزء  �صوى  الم�صاهمين 

ُوزعت  قد  كانت  لو  كما  المحتجزة  الأرباح  معاملة  ينبغي  اأرباح، 

الأرباح  معاملة  ونتيجة  ا�صتثمارها.  اأعيد  ثم  الأ�صهم  حملة  على 

مدخرات  تكون  الطريقة  بهذه  ال�صتثمار  ل�صناديق  المحتجزة 

�صناديق ال�صتثمار �صفرا دائما.    

عن  النا�صئة  الحيازة  وخ�صائر  مكا�صب  وُت�صتبعد   39-11

التغيرات  ح�صاب  في  وتقيد  البند  هذا  من  ال�صناديق  ا�صتثمارات 

توزيعات  ت�صمنت  )اإذا  المالية.  والخ�صوم  الأ�صول  في  الأخرى 

الحيازة،  مكا�صب  من  توزيعات  ال�صتثمار  �صناديق  من  الأرباح 

فقد تكون الأرباح المعاد ا�صتثمارها �صالبة(. 

ب – اأرباح ال�ستثمار المبا�سر المعاد ا�ستثمارها  

الم�صتثمرين  اإلى  يعزى  الذي  ال�صتثمار  دخل  ي�صمل   40-11

الأرباح  توزيعات  بهم  الخا�صة  الملكية  ح�ص�ص  عن  المبا�صرين 

والم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات والأرباح المعاد ا�صتثمارها. 

الم�صتثمرين  ح�صة  عن  عبارة  ا�صتثمارها  المعاد  والأرباح 

ال�صتثمار  موؤ�ص�صات  تحتجزها  التي  الأرباح  في  المبا�صرين 

الم�صتثمرين  اإلى  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  ُتعزى  حيث  المبا�صر. 

ال�صتثمار  موؤ�ص�صات  في  المبا�صرة  الملكية  اأ�صحاب  المبا�صرين 

المبا�صر )اأي الذين ت�صل ح�ص�ص ملكيتهم اإلى حد الع�صرة بالمائة(، 

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي



190

 

تمنحهم  الذين  المبا�صرين  الم�صتثمرين  اإلى  ُتعزى  ل  كانت  واإن 

ح�ص�ص ملكيتهم اأقل من 10% من القوة الت�صويتية. )فعلى �صبيل 

المثال، قد يمتلك اأحد الم�صتثمرين المبا�صرين ب�صكل مبا�صر ح�صة 

ن�صبتها 1% في اإحدى ال�صركات التابعة المملوكة ب�صكل غير مبا�صر، 

يقيد  ل  الملكية،  ت�صل�صل  ح�صب  مبا�صرا  م�صتثمرا  كونه  رغم  لكن 

في  الواحد  ن�صبة  على  ا�صتثمارها  المعاد  لالأرباح  مبا�صر  كمتلق 

المائة التي يمتلكها(. وتحتوي الفقرات من 6-8 اإلى 6-24 على 

تعريف عالقات ال�صتثمار المبا�صر. وفي حالة الكيان غير المقيم 

فقط،  العامة  المالية  لأغرا�ص  ُي�صتخدم  الذي  للحكومة  المملوك 

المملوك  المقيم  غير  والكيان  الحكومة  بين  فيما  المعامالت  تقيد 

لها بقيمة محت�صبة لتعك�ص اأن�صطة المالية العامة للحكومة )راجع 

هذه  عن  ين�صاأ  ل  وبالتالي،   .)26-8 اإلى   24-8 من  الفقرات 

الكيانات المملوكة للحكومات اأرباح معاد ا�صتثمارها. 

لأرباح  المعالجة  هذه  في  المنطقي  الأ�صا�ص  وي�صتند   41-11

لخ�صوع  نظرا  اأنه  اإلى  ا�صتثمارها  المعاد  المبا�صر  ال�صتثمار 

موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر ح�صب تعريفها ل�صيطرة اأو نفوذ م�صتثمر 

داخل  اأرباحها  بع�ص  احتجاز  قرار  فاإن  مبا�صرين،  م�صتثمرين  اأو 

الم�صتثمرون  اأو  الم�صتثمر  يتخذه  ا�صتثماريا  قرارا  يمثل  الموؤ�ص�صة 

اأو  ع  ُتوزَّ التي  الن�صب  ب�صاأن  الم�صتثمرين  وقرارات  المبا�صرون. 

تتاأثر  قد  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صات  اأرباح  �صافي  من  ُتحتجز 

التحويل، والفر�ص  ال�صريبية، وتكاليف  النظم  بعوامل كثيرة، منها 

لنقل  الن�صبية  والتكاليف  وغيره،  الجاري  الن�صاط  في  ال�صتثمارية 

من  لذلك،  الجاري.  الن�صاط  في  للتو�صع  والحاجة  المالية،  الموارد 

ال�صروري عزو الأرباح المحتجزة في موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر 

اإلى الم�صتثمرين المبا�صرين من اأجل اإعداد مقايي�ص مت�صقة ومتماثلة 

المعاد  الأرباح  لأن  نظرا  لكن  القومي.  والدخار  القومي  للدخل 

ال�صتثمار  موؤ�ص�صات  في  الملكية  لح�ص�ص  اإل  ُت�صجل  ل  ا�صتثمارها 

اأنواع  من  ذلك  عدا  لما  ُت�صجل  ول  ال�صتثمار  و�صناديق  المبا�صر 

اإعداد  التحليالت  لبع�ص  المفيد  من  يكون  فقد  الملكية،  ح�ص�ص 

مقايي�ص للدخل والح�صاب الجاري �صاملة الأرباح المعاد ا�صتثمارها 

وبدونها.   

الم�صتثمرين  ن�صيب  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  وتمثل   42-11

ل  التي  الأرباح  في  بهم  الخا�صة  الملكية  ح�ص�ص  عن  المبا�صرين 

توزيعات  �صورة  في  والمرتبطة  التابعة  الأجنبية  ال�صركات  توزعها 

اأرباح. كذلك تعتبر الأرباح غير الموزعة في الفروع من قبيل الأرباح 

المعاد ا�صتثمارها. 

11-43 وتعتبر الأرباح المعاد ا�صتثمارها في موؤ�ص�صة ال�صتثمار 

المبا�صر، لذلك، ن�صيب الم�صتثمر المبا�صر في الأرباح التي تحتجزها 

الم�صتحقة  الأرباح  اعتبار  )قبل  مدخراتها  �صافي  في  اأو  الموؤ�ص�صة 

توزيعها(. وبح�صب  تم  قد  لو كانت  ا�صتثمارها كما  اأعيد  التي  الدفع 

القواعد المتبعة، يمكن بيان الأرباح المحتجزة لموؤ�ص�صة ما اأو �صافي 

مدخراتها )قبل اعتبار الأرباح الم�صتحقة الدفع التي اأعيد ا�صتثمارها 

كما لو كانت قد تم توزيعها( كالتالي:

منها  مطروحا  الت�صغيل  )اإيرادات  الت�صغيل  اأرباح  �صافي 

م�صروفات الت�صغيل( 

توزيعات الأرباح م�صتحقة القب�ص  +

الفائدة م�صتحقة القب�ص   +

الإيجار م�صتحق القب�ص   +

اأي  في  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  في  الموؤ�ص�صة  ن�صيب    +

موؤ�ص�صة ا�صتثمار مبا�صر

التحويالت الجارية م�صتحقة القب�ص   +

توزيعات الأرباح م�صتحقة الدفع  -

الفائدة م�صتحقة الدفع    -

الريع م�صتحق الدفع  -

ال�صرائب والتحويالت الجارية الأخرى م�صتحقة الدفع   -

الح�صابات  نظام  في  الواردة  لتلك  تماما  البنود  هذه  )وتتطابق 

معاملة  حول  اإ�صافية  معلومات  على  الطالع  ويمكن  القومية. 

اإيرادات وم�صروفات معينة في نظام الح�صابات القومية لعام  بنود 

ت�صتحق  التي  الفترة  في  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  وتقيد   .)2008

على  لالطالع   5-11 الإطار  اأي�صا  راجع  المحتجزة.  الأرباح  فيها 

مثال حول ح�صاب الأرباح المعاد ا�صتثمارها. 

اأ�صا�ص �صافي  ا�صتثمارها على  المعاد  الأرباح  11-44 وتقا�ص 

كانت  لو  كما  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  اعتبار  قبل  المدخرات 

المتولدة  الت�صغيل  اأرباح  بمفهوم  بالتالي  وترتبط  توزيعها،  تم  قد 

وا�صتئجار/اإيجار  المالية  الأ�صول  واإقرا�ص/اقترا�ص  الإنتاج  عن 

المعاد  الأرباح  تت�صمن  ول  الجارية.  والتحويالت  الطبيعية  الموارد 

متحققة.  غير  اأو  متحققة  حيازة  خ�صائر  اأو  مكا�صب  اأي  ا�صتثمارها 

التقييم، بما في ذلك  الحيازة عن فروق  وقد تن�صاأ مكا�صب وخ�صائر 

المكا�صب والخ�صائر المرتبطة باأ�صعار ال�صرف، واإعادة تقييم الأ�صول 

المالية.  والخ�صوم  لالأ�صول  ال�صوقية  الأ�صعار  في  والتغير  الثابتة، 

الخ�صائر  اأو  المكا�صب  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  ت�صمل  ل  كذلك 

الناتجة عن التغيرات الأخرى في حجم الأ�صول، مثل �صطب الأ�صول 

غير المنَتجة غير المالية، و�صطب الديون المعدومة، واأعمال ال�صتيالء 

على الأ�صول بدون تعوي�ص. ونظرا لأن مقايي�ص الأرباح وفقا لقواعد 

وخ�صائر  مكا�صب  تت�صمن  ما  غالبا  التجارية  الأعمال  محا�صبة 

ح�صابات  دفاتر  على  تعديالت  اإجراء  ذلك  ي�صتوجب  فقد  الحيازة، 

الأعمال التجارية. ويتناول الف�صل التا�صع بعنوان »ح�صاب التغيرات 

الحيازة  وخ�صائر  مكا�صب  المالية«  والخ�صوم  الأ�صول  في  الأخرى 

وت�صجل  المالية.  والخ�صوم  الأ�صول  حجم  في  الأخرى  والتغيرات 

قيود مخ�ص�صات مختلف اأنواع الخ�صائر، مثل الديون المعدومة، في 

الدفاتر الداخلية، ول ينبغي اأن توؤخذ في الح�صبان عند ح�صاب �صافي 

المدخرات والأرباح المعاد ا�صتثمارها. 

ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  في  المحتجزة  الأرباح  وُتح�صب   45-11

المبا�صر بعد خ�صم �صرائب ال�صركات المفرو�صة على دخل الموؤ�ص�صة، 

وتكون هذه ال�صرائب م�صتحقة الدفع من الموؤ�ص�صة ولي�ص من مالكيها. 
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وينبغي ح�صاب الأرباح المحتجزة بعد خ�صم اأي مخ�ص�ص ل�صتهالك 

اأ�صا�ص  راأ�ص المال الثابت. وُيقا�ص ا�صتهالك راأ�ص المال الثابت على 

تدهور  )نتيجة  الم�صتهلكة  الثابتة  الأ�صول  لإحالل  الجارية  التكلفة 

العادية(  الطارئة  التلفيات  اأو  الطبيعي،  التقادم  اأو  المادية،  الحالة 

المال  راأ�ص  ا�صتهالك  ح�صاب  وعند  معينة.  محا�صبية  فترة  خالل 

الثابت، ينبغي اأن يوؤخذ في الح�صبان العمر القت�صادي المتوقع لكل 

اأ�صل. )ول ت�صمل ح�صابات العمر المتوقع والتقادم اأو التلف العادي 

اأو الكوارث الطبيعية الكبيرة(. ونظام  الخ�صائر الناتجة عن الحروب 

يماثل  ل  التجارية  الأعمال  ح�صابات  اإعداد  في  الم�صتخدم  الإهالك 

بال�صرورة نظام ا�صتهالك راأ�ص المال الثابت، نظرا لأن نظام الإهالك 

وفي  الدفترية.  القيمة  اأو  التاريخية  التكلفة  اأ�صا�ص  على  عادة  يقوم 

حالة ا�صتخدام بيانات معدَّة على اأ�صا�ص التكلفة التاريخية اأو القيمة 

الدفترية، ينبغي تعديلها لتكون على اأ�صا�ص تكلفة الإحالل الجارية، 

وذلك لأغرا�ص ح�صاب ا�صتهالك راأ�ص المال الثابت. 

اإذا  �صالبة  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  تكون  اأن  ويمكن   46-11

تعر�صت موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر لخ�صائر ت�صغيل اأو زادت توزيعات 

الأرباح المعلنة في فترة ما عن �صافي الدخل في هذه الفترة. واإذا 

�صالبة،  اأرباحا  بالخارج  المبا�صر  ال�صتثمار  اإحدى موؤ�ص�صات  حققت 

ينبغي ت�صجيل القيد كدخل �صالب م�صتحق القب�ص للم�صتثمر المبا�صر. 

وبالمثل، ينبغي على القت�صاد التابعة له موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر 

ت�صجيل الخ�صائر كدخل �صالب م�صتحق الدفع. 

تن�صاأ في  التي  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  11-47 ول يقيد من 

الم�صتثمر  بين  ين�صاأ  ما  اإل  المبا�صر  ال�صتثمار  عالقات  من  �صل�صلة 

التي يملكها ملكية مبا�صرة.  المبا�صر  ال�صتثمار  المبا�صر وموؤ�ص�صات 

اأن يوؤخذ  فانتقال الأرباح المحتجزة من الحيازات المبا�صرة ينبغي 

حيث  المبا�صر.  ال�صتثمار  عالقات  �صل�صلة  خالل  من  الح�صبان  في 

الأرباح  ال�صل�صلة  موؤ�ص�صات  اإحدى  في  المحتجزة  الأرباح  تت�صمن 

المعاد ا�صتثمارها التي تح�صل عليها من موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر 

�صاحبة الملكية المبا�صرة فيها )راجع الفقرات من 6-8 اإلى 24-6 

تح�صل  والتي  المبا�صر(  ال�صتثمار  عالقات  تعريف  على  لالطالع 

موؤ�ص�صة  من  ا�صتثمارها  معاد  اأرباح  على  مبا�صر  م�صتثمر  ب�صفتها 

لذلك،  وهكذا.   فيها،  المبا�صرة  الملكية  �صاحبة  المبا�صر  ال�صتثمار 

خالل  من  مبا�صرة  غير  ب�صورة  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح  تنتقل 

مبا�صرة،  غير  الملكية  اأ�صحاب  المبا�صرين  الم�صتثمرين  اإلى  ال�صل�صلة 

وذلك كما يت�صح من الإطار 1-11.

4 – الفائدة 

المرجع:

اإح�ساءات الدين الخارجي: مر�سد لمعديها وم�ستخدميها، ال�صادر عن 

�صندوق النقد الدولي وموؤ�ص�صات اأخرى؛ الف�صل الثاني، الملحق: 

ا�صتحقاق تكاليف الفائدة: كيفية تطبيقه؟، والفقرات من 15-6 

اإلى 17-6.

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي

 .C التي تمتلك بدورها ن�صبة 100% من الموؤ�ص�صة التابعة B ن�صبة 100% من الموؤ�ص�صة التابعة A تمتلك الموؤ�ص�صة

95% من الموؤ�ص�صة A يمتلكها م�صتثمرو الحافظة، بينما تمتلك الموؤ�ص�صة C ن�صبة 5% )ا�صتثمار عك�صي(.  

اأن جميع  اأي  اأرباح خالل الفترة،  اأي موؤ�ص�صة توزيعات  وكما ُتظهر بيانات الأرباح الواردة في المثال التالي، لم ت�صرف 

الأرباح قد تم احتجازها. وعلى هذا الأ�صا�ص، تم ح�صاب الأرباح المعاد ا�صتثمارها كما يلي: 

الأرباح المعاد ا�صتثمارها  اأرباح الت�صغيل   _____________________________   
م�صتحقة القب�ص م�صتحقة الدفع  الخا�صة   

120 �صفر   100  A الموؤ�ص�صة

80  120  40  B الموؤ�ص�صة

�صفر  80  80  C الموؤ�ص�صة

 

مالحظات: 

• القب�ص من 	 ا�صتثمارها م�صتحقة  المعاد  الأرباح  A تتمثل في  للموؤ�ص�صة  القب�ص  ا�صتثمارها م�صتحقة  المعاد  الأرباح 

موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر B �صاحبة الملكية المبا�صرة فيها. اأما الأرباح المعاد ا�صتثمارها للموؤ�ص�صة C، فتوؤخذ في 

العتبار ب�صكل غير مبا�صر من خالل الأرباح المعاد ا�صتثمارها للموؤ�ص�صة B. )راجع الفقرة 47-11(.  

• ل توجد اأي اأرباح معاد ا�صتثمارها م�صتحقة القب�ص للموؤ�ص�صة C عن ال�صتثمار العك�صي في ح�ص�ص ملكية الموؤ�ص�صة 	

A. )راجع الفقرة 99-11(.  

الإطار 11-1: الأرباح المعاد ا�ستثمارها في حالة ت�سل�سل الملكية
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External Debt Statistics: Guide for Compilers and 
Users Chapter 2 Appendix, Accrual of Interest 
Costs—How Should This Be Implemented, and 
paragraphs 6.15–6.17

11-48 تعد الفائدة اأحد اأ�سكال دخل ال�ستثمار م�ستحق القب�ص 

اأنواع الأ�سول المالية، وهي الودائع، و�سندات الدين،  لمالكي بع�ص 

و�سع  مقابل  القب�ص،  م�ستحقة  الأخرى  والح�سابات  والقرو�ص، 

الأ�سول المالية تحت ت�سرف وحدة موؤ�س�سية اأخرى. وت�سمل الفائدة 

اأي�سا الدخل من حيازات وتخ�سي�سات حقوق ال�سحب الخا�سة. ول 

من  الدين  باأدوات  المرتبطة  الجاري  الح�صاب  تدفقات  جميع  تعتبر 

قبيل الفائدة، فبع�ص هذه التدفقات قد تكون عمولت اأو اأتعاب تمثل 

 136-10 اإلى   118-10 من  الفقرات  )راجع  مالية  خدمات  ر�صوم 

حول الخدمات المالية(.    

11-49 وتقيد الفائدة على اأ�صا�ص ال�صتحقاق، اأي تقيد باعتبار 

اأنها تتراكم با�صتمرار مع مرور الوقت على المبلغ الم�صتحق للدائن. 

ووفقا للترتيبات التعاقدية، يمكن اأن يكون ال�صعر الذي تتراكم على 

اأ�صا�صه الفائدة ن�صبة من المبلغ الم�صتحق، اأو مبلغا نقديا متفق عليه 

م�صبقا، اأو مبلغا نقديا يتغير وفقا لموؤ�صر معين، اأو يتحدد على اأ�صا�ص 

المبلغ  يزداد  ال�صتحقاق،  لمبداأ  ووفقا  الطرق.  هذه  بين  يجمع  اآخر 

ُتدفع  التي لم  الم�صتحقة  الفائدة  اأن  اأي  الفائدة،  الم�صتحق مع تراكم 

بعد ت�صبح جزءا من المبلغ الم�صتحق. ولذلك فاإن ما ي�صار اإليه عادة 

با�صم مدفوعات الفائدة يعد من قبيل معامالت الح�صاب المالي التي 

ُيخفَّ�ص بها الخ�صم القائم الم�صتحق على المدين. اأما المبلغ الأولي 

الأ�صلي. ويمكن  المبلغ  با�صم  اقترا�صه، فيعرف  اأو  اإقرا�صه  تم  الذي 

اأن تغطي مدفوعات الق�صائم الدورية الفائدة الم�صتحقة خالل الفترة 

ُيخفَّ�ص  التي  المدفوعات  اأي�صا  اأن تغطي  اأو كليا، كما يمكن  جزئيا 

بها المبلغ الأ�صلي.           

اأ – عملة التقويم والأدوات المالية ذات اأ�سعار الفائدة 

الثابتة مقارنة بالأدوات المالية المربوطة بموؤ�سر 

11-50 من المفيد لأغرا�ص تعريف وقيا�ص الفائدة التمييز بين 

اأنواع الترتيبات الثالثة التالية: 

الأدوات المقومة بالعملة المحلية ذات اأ�سعار الفائدة  )اأ(  

اإن�صاء الأداة، تحدد الأطراف المتعاقدة جميع  الثابتة: عند 

المدين  على  يتعين  التي  الم�صتقبلية  النقدية  التدفقات 

الم�صتحقة على  الفائدة  المحلية. وت�صاوي  بالعملة  �صدادها 

هذه الأدوات الفرق بين مجموع ما يدفعه المدين والأموال 

الأداة  اإن�صاء  عند  وتتوفر  المدين.  اإلى  الدائن  يقدمها  التي 

الفائدة  واأ�صعار  الم�صتحق  بالمبلغ  الخا�صة  المعلومات 

الالزمة لح�صاب الفوائد الم�صتحقة. 

)ب( الأدوات المقومة بالعملة الأجنبية ذات اأ�سعار الفائدة 

النقدية  التدفقات  جميع  الأداة  اإن�صاء  عند  تتحدد  الثابتة: 

المعنية.  الأجنبية  بالعملة  �صدادها  يتعين  التي  الم�صتقبلية 

هذا  على  الم�صتحقة  الفائدة  قيد  في  المتبع  والأ�صلوب 

وفقا  الفائدة  تتحدد  حيث  اأي�صا.  ب�صيط  الأدوات  من  النوع 

لل�صيغة المبينة في البند )اأ( اأعاله مع وجود اختالف واحد، 

ل  ُتحوَّ حيث  البداية.  في  اأجنبية  بعملة  الفائدة  تقويم  وهو 

الفائدة من العملة الأجنبية اإلى العملة المحلية على اأ�صا�ص 

ُت�صتحق  التي  الفترات  في  ال�صوقي  ال�صرف  �صعر  متو�صط 

عنها الفائدة. وتتوفر عند اإن�صاء الأداة المعلومات الخا�صة 

الفوائد  لح�صاب  الالزمة  الفائدة  واأ�صعار  الم�صتحق  بالمبلغ 

ُتربط  التي  الدين  اأدوات  وتعاَمل  التقويم.  بعملة  الم�صتحقة 

الدورية  المدفوعات  ال�صتحقاق وجميع  تاريخ  قيمتها في 

كانت  لو  كما  اأجنبية  بعملة  الق�صائم(  )مثل  بها  الخا�صة 

مقَومة بهذه العملة الأجنبية.  

بالموؤ�صرات  الربط  اآلية  تقوم  بموؤ�سر:  المربوطة  الأدوات  )ج(  

على ربط المبلغ الذي يتعين �صداده في تاريخ ال�صتحقاق 

اأو كليهما بموؤ�صرات  اأو المدفوعات الدورية )مثل الق�صائم( 

ل  الموؤ�صرات  هذه  قيمة  اأن  وعلى  الأطراف،  عليها  تتفق 

قيمة  تحديد  يمكن  ل  وبالتالي،  م�صبقا.  معلومة  تكون 

الأدوات،  لبع�ص  وبالن�صبة  الأداة.  اإ�صدار  وقت  في  الفائدة 

ل يمكن تحديد قيمة الفائدة الم�صتحقة عليها اإل في وقت 

الأدوات،  بموؤ�صر  المربوطة  الأدوات  وتت�صمن  ال�صترداد. 

باأحد  اأو  الم�صتهلكين،  اأ�صعار  بموؤ�صر  ربطها  يتم  التي 

ف 
َّ
وتعر اإلخ.  اأولية،  �صلعة  ب�صعر  اأو  البور�صة،  موؤ�صرات 

ربط  يتم  دين  اأدوات  باأنها  بموؤ�صر  المربوطة  الدين  اأدوات 

مدفوعاتها ببند مرجعي يتغير عادة بمرور الوقت ا�صتجابة 

ل�صغوط ال�صوق. وينبغي تبويب اأدوات الدين الأخرى �صمن 

الأدوات ذات اأ�صعار الفائدة الثابتة. وح�صبما يرد في الفقرة 

في  قيمتها  ُترَبط  التي  الدين  اأدوات  فاإن  )ب(،   50-11

تاريخ ال�صتحقاق والمدفوعات الدورية الخا�صة بها بعملة 

العملة  بهذه  مة  مقوَّ كانت  لو  كما  وتعاَمل  تبوَّب  اأجنبية 

المربوطة  الأخرى  الأدوات  اأنواع  جميع  اأما  الأجنبية. 

بموؤ�صر، بما فيها الأدوات المربوطة جزئيا باأ�صعار �صرف 

ال�صتحقاق  تاريخ  في  قيمتها  ُترَبط  التي  الأدوات  )مثل 

فقط اأو المدفوعات الدورية الخا�صة بها فقط باأحد اأ�صعار 

المحلية  بالعملة  مة  مقوَّ باعتبارها  فتعاًمل  ال�صرف(، 

القت�صادية  والتدفقات  عليها  الم�صتحقة  الفائدة  لت�صجيل 

اإلى   59-11 من  الفقرات  وتتناول  ال�صلة.  ذات  الأخرى 

الأدوات  على  الفائدة  م�صتحقات  ح�صاب  كيفية   65-11

المربوطة بموؤ�صر. 

ب – الفائدة الم�ستحقة على القرو�ض والودائع 

والح�سابات م�ستحقة القب�ض/الدفع

الأ�صول  »تبويب  بعنوان  الخام�ص  الف�صل  يتناول   51-11

الودائع،  المالية من  المالية« طبيعة الأ�صول والخ�صوم  والخ�صوم 
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والقرو�ص، والح�صابات م�صتحقة القب�ص/الدفع. وبوجه عام، تتحدد 

بتطبيق  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  هذه  على  الفائدة  م�صتحقات 

الترتيبات  ح�صب  الأطراف  بين  فيما  عليه  المتفق  الفائدة  �صعر 

التعاقدية على المبلغ الم�صتحق في كل وقت من الأوقات على مدار 

ثابت  فائدة  �صعر  الأدوات  بع�ص  على  وُيطبق  المحا�صبية.  الفترة 

الخا�صة  ال�صروط  تن�ص  قد  الآخر  والبع�ص  الأداة،  عمر  مدار  على 

بها على تغير �صعر الفائدة المطبق، مرة واحدة اأو عدة مرات، على 

الخا�ص بكل فترة  الفائدة  �صعر  ا�صتخدام  الأداة. وينبغي  مدار عمر 

محا�صبية في ح�صاب الفائدة الم�صتحقة في تلك الفترة. وقد يتم ربط 

قيمة بع�ص القرو�ص والودائع في تاريخ ال�صتحقاق اأو المدفوعات 

الدورية الخا�صة بها باأحد الموؤ�صرات )اأو كليهما(. وطريقة ح�صاب 

م�صتحقات الفائدة في حالة الربط بموؤ�صر ح�صبما يرد في الفقرات 

والودائع  القرو�ص  على  اأي�صا  تنطبق   65-11 اإلى   59-11 من 

المربوطة بموؤ�صر.  

ج – الفائدة الم�ستحقة على �سندات الدين: �سندات الدين 

المتداولة ومفهوم الفائدة 

المتداولة  الدين  �صندات  على  الفائدة  تحديد  يمكن  ل   52-11

التزام بال�صداد  المدينين  اأو قيا�صها بطريق مبا�صر. فبينما يقع على 

وفقا لل�صروط المتفق عليها عند اإن�صاء اأدوات الدين، نجد اأن اأ�صحاب 

الأوراق المالية الم�صتراة من الأ�صواق الثانوية قد ل يكونون على علم 

بمعرفته. وهناك  يكترثون  ل  قد  اأو  الإ�صدار  وقت  الفائدة في  ب�صعر 

الدين  اأدوات  على  الفائدة  تحديد  في  اتباعها  يمكن  مناهج  ثالثة 

المتداولة وقيا�صها. 

المدينين  على  �صيتعين  التي  المبالغ  الفائدة  ت�صاوي  )اأ( 

�صدادها زيادة على المبالغ المقدمة من الدائنين. وتتحدد 

م�صتحقات الفائدة على مدار عمر اأداة الدين وفقا لل�صروط 

اإن�صاء الأداة. ويتم ح�صابها با�صتخدام  المتفق عليها عند 

يتحدد  حيث  ال�صتحقاق.  تاريخ  حتى  الأ�صلي  العائد 

ا�صتخدامه  يتم  واحد  فعلي  عائد  �صعر  ال�صند  اإ�صدار  وقت 

حتى  فترة  كل  في  الم�صتحقة  الفائدة  قيمة  ح�صاب  في 

تاريخ ال�صتحقاق. وُيعرف هذا المنهج اأي�صا با�صم منهج 

المدين. 

خ�صم  �صعر  تطبيق  عن  الناتج  الدخل  الفائدة  ت�صاوي  )ب(  

ال�صوقية  القيمة  الذي يدخل �صمن  الم�صتقبلية  المقبو�صات 

وفق  الم�صتحقة  والفائدة  الأوقات.  من  وقت  اأي  في  لالأداة 

ال�صائدة فيه  والتوقعات  ال�صوق  اأو�صاع  المنهج تعك�ص  هذا 

في الوقت الحالي، ويتم ح�صابها في اأي وقت من الأوقات 

حيث  ال�صتحقاق.  تاريخ  حتى  الحالي  العائد  اأ�صا�ص  على 

الفائدة  في ح�صاب  الم�صتخدم  الفعلي  الفائدة  �صعر  يختلف 

الم�صتحقة باختالف التغيرات التي تطراأ على ال�صعر ال�صوقي 

لالأوراق المالية من فترة لأخرى. وُيعرف هذا المنهج با�صم 

منهج الدائن.

الخ�صم  �صعر  تطبيق  عن  الناتج  الدخل  الفائدة  ت�صاوي  )ج(  

الفائدة  وتعك�ص  الأداة.  اقتناء  تكلفة  �صمن  يدخل  الذي 

والتوقعات  ال�صوق  اأو�صاع  المنهج  هذا  وفق  الم�صتحقة 

على  ح�صابها  ويتم  الأداة،  اقتناء  وقت  في  فيه  ال�صائدة 

اأ�صا�ص العائد في الأجل المتبقي حتى تاريخ ال�صتحقاق. 

بيع  اإعادة  حالة  في  اإل  الفعلي  الفائدة  �صعر  يتغير  ول 

المنهج  هذا  وُيعرف  الثانوية.  ال�صوق  في  المالية  الورقة 

با�صم منهج القتناء.     

للمنهج  وفقا  الدولية  الح�صابات  في  الفائدة  وتقيد   53-11

في  نف�صه  المنهج  وُي�صتخدم  )اأ(.   52-11 الفقرة  في  الوارد  الأول 

الفائدة  قيد  ويمكن  الأخرى.  الكلية  القت�صادية  الإح�صاءات  نظم 

الفقرة 52-11  الوارد في  ال�صوقية  الأ�صعار  لمنهج  وفقا  المح�صوبة 

العائد.  معدلت  تحليل  في  خا�صة  اأهمية  ولذلك  تكميلي،  كبند  )ب( 

ح�صاب  في  المتبعة  الطريقة  اأن  اعتبارنا  في  ناأخذ  اأن  وينبغي 

م�صتحقات الفائدة وت�صجيلها ل تطبق عند تقييم وت�صجيل معامالت 

�صندات الدين في الح�صاب المالي، اأو عند تقييم وت�صجيل مراكز هذه 

الدين  �صندات  اقتناء  يقيد  حيث  العمومية.  الميزانية  في  ال�صندات 

والت�صرف فيها ب�صعر المعاملة، بينما تقيد المراكز في �صندات الدين 

بال�صعر ال�صوقي اأو القيمة العادلة. 

�سندات الدين ذات التدفقات النقدية المعلومة 

11-54 بالن�صبة ل�صندات الدين التي ُت�صترد بنف�ص �صعر اإ�صدارها 

الفائدة  م�صتحقات  اإجمالي  يتحدد  ا�صمية(،  بقيمة  ت�صدر  التي  )اأي 

وفي  الدورية.  الق�صائم  مدفوعات  اأ�صا�ص  على  ال�صند  عمر  مدار  على 

حالة ثبات قيمة مدفوعات الق�صائم، يمكن ح�صاب الفائدة الم�صتحقة 

مركبة  �صيغة  با�صتخدام  المعنية  للفترة  الق�صيمة  قيمة  بتخ�صي�ص 

يومية.        

ق�صيرة  كالكمبيالت  الدين،  �صندات  اأنواع  وبع�ص   55-11

اإلى  اأي مبالغ  ب�صداد  المدين  الأجل و�صندات بدون ق�صائم، ل تلزم 

الدائن لحين ا�صتحقاق الخ�صم. حيث ي�صدد المدين الخ�صم الم�صتحق 

البداية  عليه بدفعة واحدة تغطي قيمة الأموال التي اقتر�صها في 

وتعتبر  الخ�صم.  عمر  مدى  على  تتراكم  التي  الم�صتحقة  والفائدة 

�ص في 
َ
الأدوات من هذا النوع اأدوات مخ�صومة، لأن المبلغ المقتر

الواجب  المبلغ  الواجب �صداده. والفرق بين  المبلغ  البداية يقل عن 

�ص في البداية يمثل الفائدة 
َ
�صداده في نهاية العقد والمبلغ المقتر

بداية  بين  تقع  التي  المحا�صبية  للفترات  تخ�صي�صها  يتعين  التي 

العقد ونهايته. وتقيد الفائدة التي تتراكم في كل فترة في ح�صاب 

على  الم�صتحق  الخ�صم  اإلى  ذاته  المبلغ  وُي�صاف  الأولي  الدخل 

المدين عن نف�ص الأداة في الح�صاب المالي. ويحتوي الإطار 2-11 

مثال على ذلك.     

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي
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كبير  بخ�صم  الم�صدرة  ال�صندات  معاملة  وتنطوي   56-11

عن  عبارة  ال�صندات  فهذه  التعقيد.  من  قليال  اأكبر  قدر  على 

�صداد مدفوعات ق�صائم دورية.  اأي�صا  ت�صتلزم  اأدوات مخ�صومة 

الق�صيمة  قيمة  ت�صاوي  الحالة،  هذه  في  الفائدة،  وم�صتحقات 

فترة  كل  في  المتراكمة  الفائدة  قيمة  اإليها  م�صافا  الدورية 

والناتجة عن الفرق بين �صعر ال�صترداد و�صعر الإ�صدار. وُت�صتق 

قيمة م�صتحقات الفائدة المتمثلة في مدفوعات الق�صائم الدورية 

الفائدة  اأما م�صتحقات  الفقرة 54-11.  المبين في  النحو  على 

الإ�صدار  �صعري  بين  )الفرق  الخ�صم  ا�صتهالك  عن  النا�صئة 

اليومي  ال�صتهالك  مبالغ  بجمع  ح�صابها  فيمكن  وال�صترداد(، 

من الخ�صم خالل فترة الإبالغ. ورغم اإمكانية ح�صاب معدلت 

ال�صتهالك  فاإن  �صنوي،  ربع  اأو  �صهري  اأ�صا�ص  على  ال�صتهالك 

الم�صتهلك  الخ�صم  تخ�صي�ص  ال�صهل  من  يجعل  يومي  بمعدل 

لفرادى فترات الإبالغ. 

ولي�ص  بعالوة  اأحيانا  الدين  �صندات  وت�صدر   57-11

بنف�ص  الفائدة  م�صتحقات  ُتح�صب  الحالة،  هذه  وفي  بخ�صم. 

عند  اأنه  اإل  المخ�صومة،  الأدوات  حالة  في  المتبعة  الطريقة 

ا�صتردادها  �صعر  بين  الفرق  �صتهلك 
ُ
ي بعالوة  ال�صندات  اإ�صدار 

و�صعر اإ�صدارها على مدار عمر الأداة وُتخفَّ�ص به قيمة الفائدة 

حالة  في  كما  به  ُتعلَّى  اأن  من  )بدل  فترة  كل  في  المتراكمة 

الأدوات المخ�صومة(.       

الق�صائم  منزوعة  المالية  الأوراق  عن  وتن�صاأ   58-11

اإ�صدار  حالة  ففي  الفائدة.  با�صتحقاق  تت�صل  خا�صة  ق�صايا 

ر�صمي  غير  بطريق  الق�صائم   منزوعة  مالية  اأوراق  ثالث  طرف 

الأوراق  هذه  تعتبر  الأ�صلية،  الإ�صدار  جهة  من  ت�صريح  دون 

�صِدرها. 
ُ
م على  م�صتحق  خ�صم  اأنها  اأي  جديدة،  اأدوات  المالية 

فائدة  عنها  ُت�صتحق  فتظل  الأ�صلية،  الدين  ل�صندات  وبالن�صبة 

المالية  الأوراق  اأما  العقد.  المن�صو�ص عليها في  لل�صروط  وفقا 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

ناأخذ على �صبيل المثال �صند ي�صدر في الأول من �صهر يناير، عام 1، وي�صدد بقيمة 100 على خم�ص �صنوات بدون ق�صائم.  

فاإذا كان �صعر الفائدة ال�صوقي على ال�صندات ذات الخ�صائ�ص المماثلة من اأجل ا�صتحقاق وت�صنيف ائتماني هو 10% في 

 .)
5
وقت الإ�صدار، يكون �صعر اإ�صدار ال�صند هو 62.09 )اأي 1،1/100

وفيما يلي ح�صابات الفائدة ال�صنوية وقيمة المبلغ الأ�صلي عن كل عام: 

و�صع ال�صتثمار الدولي و�صع ال�صتثمار الدولي    _____________   _____________  
قيمة �صندات الدخل  قيمة �صندات   _____________   

الدين في الفائدة  الدين في   
31 دي�صمبر الم�صتحقة  اأول يناير   

68.30  6.21  62.09 العام الأول 

75.13  6.83  68.30 العام الثاني 

82.64  7.51  75.13 العام الثالث 

90.91  8.26  82.64 العام الرابع 

100.00  9.09  90.91 العام الخام�ص 

 

مالحظات:

• وفقا لمنهج المدين )راجع الفقرة 11-52 )اأ((، يتحدد �صعر الفائدة في كل فترة عند اإن�صاء الأداة. 	

• مجموع م�صتحقات الفائدة عن الأعوام الخم�صة ي�صاوي 37.91، وهو الفرق بين 62.09 )ال�صعر عند الإ�صدار( و100 )ال�صعر 	

عند ال�صترداد(.

• تزداد الفائدة الم�صتحقة عن كل عام مع زيادة القيمة المتراكمة من الفائدة الم�صتحقة. 	

• القيد المقابل للفائدة الم�صتحقة عبارة عن زيادة في قيمة �صندات الدين في الح�صاب المالي. ول تكون قيم ال�صند معلومة 	

خالل الفترة ب�صبب مكا�صب وخ�صائر الحيازة. توؤدي تقلبات اأ�صعار الفائدة ال�صوقية اإلى تغير قيمة ال�صند واإن كانت ل توؤثر 

على ح�صاب الفائدة. 

)لالطالع على مزيد من التفا�صيل، راجع اإح�ساءات الدين الخارجي: مر�سد لمعديها وم�ستخدميها، الفقرة 2-66 والجدول 

.)3-2

 الإطار 11-2: مثال رقمي على كيفية ح�ساب الفائدة

الم�ستحقة على ال�سندات بدون ق�سائم
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في  المحدد  بال�صعر  الفائدة  عنها  فُت�صتحق  الق�صائم،  منزوعة 

الق�صائم  منزوعة  المالية  لالأوراق  وبالن�صبة  اإ�صدارها.  وقت 

من  الأ�صلية  الإ�صدار  جهة  من  )بت�صريح  ر�صميا  ت�صدر  التي 

خالل و�صيط لمثل هذا النوع من الأوراق المالية تقوم بتعيينه(، 

اإلى تغيير ترتيبات حيازة الأداة الأ�صلية،  فهي ل توؤدي �صوى 

وتظل بالتالي التزاما مبا�صرا على جهة الإ�صدار الأ�صلية. لذلك 

الق�صائم  الر�صمية منزوعة  المالية  الأوراق  الفائدة على  ت�صتحق 

بال�صعر  ولي�ص  الأ�صا�صية  المالية  الورقة  على  المطبق  بال�صعر 

ال�صاري في وقت نزع الق�صائم. 

�سندات الدين المربوطة بموؤ�سر

11-59 تقوم اآلية الربط بالموؤ�صرات كما ورد في الفقرة 50-11 

اأو مدفوعات  ال�صتحقاق  �صداده في تاريخ  الواجب  المبلغ  على ربط 

الق�صائم (اأو كليهما) بموؤ�صرات تتفق عليها الأطراف. ونظرا لأن قيمة 

التي  الدين  �صندات  اأن  نجد  م�صبقا،  تكون معلومة  ل  الموؤ�صرات  هذه 

باأحد  ال�صتحقاق  تاريخ  في  �صداده  الواجب  المبلغ  ربط  على  تقوم 

فاإن  ولذلك  ال�صترداد.  تاريخ  اإل في  قيمتها  ُتعرف  قد ل  الموؤ�صرات 

يمكن  ول  موؤكدة  غير  تكون  ال�صترداد  تاريخ  قبل  الفائدة  تدفقات 

ا�صتخدام مقايي�ص  اليقين. ويتعين بالتالي  تحديد قيمتها على وجه 

الموؤ�صرات  قيمة  تتحدد  اأن  اإلى  الفائدة  م�صتحقات  لتقدير  بديلة 

المرجعية. ومن المفيد في هذا ال�صدد التمييز بين الترتيبات الثالثة 

التالية: 

الواجب  المبلغ  ربط  وعدم  بموؤ�صر  الق�صائم  مدفوعات  ربط  )اأ(  

�صداده في تاريخ ال�صتحقاق، 

بموؤ�صر  ال�صتحقاق  تاريخ  في  �صداده  الواجب  المبلغ  ربط  )ب(  

وعدم ربط مدفوعات الق�صائم، 

ال�صتحقاق  تاريخ  في  �صداده  الواجب  المبلغ  من  كل  ربط  )ج(  

ومدفوعات الق�صائم بموؤ�صر. 

 66-11 اإلى   60-11 من  الفقرات  في  الواردة  المبادئ  وتنطبق 

الدين  اأدوات  جميع  على  بموؤ�صر  المربوطة  الدين  �صندات  ب�صاأن 

المربوطة بموؤ�صر.        

11-60 وفي حالة ربط مدفوعات الق�صائم فقط بموؤ�صر، يعاَمل 

التي  الفترة  خالل  تتراكم  كفوائد  الربط  عن  الناتج  الكلي  المبلغ 

فيه  ُتعد  الذي  الوقت  بحلول  اأنه  الظن  واأغلب  الق�صيمة.  تغطيها 

م�صى  قد  الق�صيمة  دفع  تاريخ  �صيكون  الإبالغ،  فترة  عن  البيانات 

الموؤ�صر معلومة. ويمكن ح�صاب م�صتحقات  واأ�صبحت بالتالي قيمة 

الموؤ�صر  حركة  اإلى  ا�صتنادا  الق�صيمة  دفع  تاريخ  م�صي  قبل  الفائدة 

خالل الجزء من فترة الإبالغ الذي تغطيه الق�صيمة. 

تاريخ  في  �صداده  الواجب  المبلغ  ربط  حالة  وفي   61-11

بدقة نظرا  الفائدة  ل  يمكن ح�صاب م�صتحقات  بموؤ�صر،  ال�صتحقاق 

ال�صتحقاق  تاريخ  يحل  وقد  معلومة،  غير  ال�صتردادية  القيمة  لأن 

في بع�ص الأحيان بعد عدة اأعوام. وفي هذه الحالة، هناك منهجان 

فترة  كل  في  الفائدة  م�صتحقات  ح�صاب  في  ا�صتخدامهما  يمكن 

محا�صبية:

الفترة  خالل  النا�صئة  الفائدة  م�صتحقات  ح�صاب  يمكن  )اأ(  

تاريخ  �صداده في  الواجب  المبلغ  ربط  نتيجة  المحا�صبية 

ال�صتحقاق بموؤ�صر على اأ�صا�ص التغير في قيمة هذا المبلغ 

وبدايتها  المحا�صبية  الفترة  نهاية  بين  فيما  الم�صتحق 

نتيجة تحركات الموؤ�صر. )راجع المثال الوارد في الإطار 

 .)3-11

�صعر  تحديد  طريق  عن  الفائدة  م�صتحقات  تحديد  يمكن  )ب(  

الفائدة في وقت الإ�صدار. وبالتالي فاإن الفائدة ت�صاوي 

على  �صيتعين  التي  والمبالغ  الإ�صدار  �صعر  بين  الفرق 

ال�صوق عند  ال�صائدة في  التوقعات  �صدادها ح�صب  المدين 

عمر  مدار  على  تتراكم  اأنها  باعتبار  وتقيد  الأداة،  اإن�صاء 

الأداة. ويقوم هذا المنهج على ت�صجيل العائد حتى تاريخ 

ال�صتحقاق والذي يتم تحديده في وقت الإ�صدار كدخل، 

ويعك�ص هذا العائد نتائج الربط بموؤ�صر المتوقعة في وقت 

الأ�صا�صي  الموؤ�صر  حركة  في  انحراف  واأي  الأداة.  اإن�صاء 

اأو  ين�صاأ عنه مكا�صب  البداية  في  له  المتوقع  الم�صار  عن 

مدار  على  عادة  البع�ص  بع�صها  تلغي  ل  حيازة  خ�صائر 

عمر الأداة. )راجع المثال الوارد في الإطار 4-11(. 

حركة  )ا�صتخدام  الأول  المنهج  اأن  من  الرغم  وعلى   62-11

التغيرات  بجميع  تتاأثر  الفائدة  فاإن  بالب�صاطة،  يتميز  الموؤ�صر( 

على  المحا�صبية  الفترات  من  فترة  كل  في  تطراأ  التي  والتقلبات 

تغير  نتيجة  ال�صتحقاق  تاريخ  في  �صداده  الواجب  المبلغ  قيمة 

في  كبيرة  تقلبات  حدثت  اإذا  وبالتالي،  الم�صتخدم.  الموؤ�صر  قيمة 

�صالبة  فوائد  المنهج  هذا  ا�صتخدام  عن  ين�صاأ  فقد  الموؤ�صر،  قيمة 

في  ال�صوقية  الفائدة  اأ�صعار  كانت  واإن  حتى  الفترات  بع�ص  في 

فاإن  ذلك،  على  ف�صال  موجبة.  الحالية  الفترة  وفي  الإ�صدار  وقت 

تجنب  ويمكن  حيازة.  وخ�صائر  مكا�صب  بمثابة  تكون  التقلبات 

ال�صعر في وقت  )تحديد  الثاني  المنهج  با�صتخدام  الم�صكالت  هذه 

قد  الفعلية  الم�صتقبلية  النقدية  التدفقات  كانت  واإن  الإ�صدار(، 

تختلف عن التوقعات الأولية ب�صاأن التدفقات النقدية ما لم تتحقق 

تماما التوقعات ال�صوقية ال�صابقة. ويعني ذلك اأن الفائدة المتحققة 

على مدى عمر الأداة قد ل ت�صاوي الفرق بين �صعر الإ�صدار والقيمة 

ال�صتردادية. 

المبلغ  ربط  عند  الأول  المنهج  ا�صتخدام  وينجح   63-11

الواجب �صداده في تاريخ ال�صتحقاق بموؤ�صر وا�صع النطاق )كاأحد 

ال�صمي(،  المحلي  الناتج  اإجمالي  اأو  الم�صتهلكين  اأ�صعار  موؤ�صرات 

نظرا لأن مثل هذه الموؤ�صرات يتوقع اأن تطراأ عليها تغيرات ب�صيطة 

ن�صبيا بمرور الوقت. غير اأن ا�صتخدام المنهج الأول قد ل تن�صاأ عنه 

النتائج المرجوة في حال تم ربط المبلغ الواجب �صداده في تاريخ 

ال�صتحقاق بموؤ�صر بدافع تحقيق دخل من الفائدة ومكا�صب حيازة 

)كما في حالة الربط باأحد موؤ�صرات الأ�صعار محدودة النطاق مثل 

اإذا كان  اأو �صعر الذهب(. وبالتالي،  اأو �صعر �صهم  اأولية  �صعر �صلعة 

الربط بموؤ�صر  ينطوي على دافع لتحقيق مكا�صب حيازة، وهو ما 

ا�صتخدام  فيف�صل  بدقة،  واحد محدد  ببند  الربط  عند  عادة  يحدث 

المنهج الثاني. وينبغي فيما عدا ذلك من حالت قيا�ص م�صتحقات 

الفائدة با�صتخدام المنهج الأول. 

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي
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11-64 ونظرا لأن اأدوات الدين التي يتم ربط قيمتها في تاريخ 

تعاَمل  اأجنبية  بعملة  بها  الخا�صة  الق�صائم  ومدفوعات  ال�صتحقاق 

كما لو كانت مقومة بهذه العملة الأجنبية، ينبغي ح�صاب ما يرتبط 

بهذه الأدوات من فائدة وتدفقات اقت�صادية اأخرى ومراكز با�صتخدام 

بالعملة  المقومة  الأدوات  معاملة  في  الم�صتخدمة  المبادئ  نف�ص 

بالعملة  الفترة  مدار  على  الفائدة  مراكمة  ينبغي  حيث  الأجنبية. 

العملة  من  الفائدة  هذه  ل  تحوَّ ثم  التقويم،  عملة  بو�صفها  الأجنبية 

ال�صرف  اأ�صعار  متو�صط  اأ�صا�ص  على  المحلية  العملة  اإلى  الأجنبية 

الأجنبية  بالعملة  الم�صتحق  المبلغ  تقييم  ينبغي  وبالمثل،  ال�صوقية. 

بو�صفها وحدة الح�صاب، مع ا�صتخدام �صعر ال�صرف في نهاية الفترة 

م�صتحقة(  فوائد  اأي  ذلك  في  )بما  بالكامل  الدين  اأداة  قيمة  لتحديد 

الدولي.  ال�صتثمار  بو�صع  الخا�صة  البيانات  في  المحلية  بالعملة 

عن  الناتجة  الدين  ل�صندات  ال�صوقية  القيمة  في  التغيرات  وتعامل 

فروق  اأنها  على  الفائدة،  اأ�صعار  تغيرات  و  ال�صرف  اأ�صعار  تحركات 

اإعادة تقييم. 

تاريخ  في  �صداده  الواجب  المبلغ  ربط  حالة  وفي   65-11

النطاق،  وا�صع  مرجعي  بموؤ�صر  الق�صائم  ومدفوعات  ال�صتحقاق 

بجمع  المحا�صبية  الفترة  خالل  الم�صتحقة  الفائدة  ح�صاب  يمكن 

بموؤ�صر  الق�صيمة  قيمة  ربط  عن  الناتج  المبلغ  وهما:  عن�صرين، 

الفترة  اإلى  تعزى  والتي   )60-11 الفقرة  في  يرد  )ح�صبما 

نهاية  بين  فيما  الم�صتحق  المبلغ  قيمة  في  والتغير  المحا�صبية، 

الم�صتخدم  الموؤ�صر  تحرك  نتيجة  وبدايتها  المحا�صبية  الفترة 

المبلغ  ربط  حالة  في  اأما  )اأ((.   61-11 الفقرة  في  يرد  )ح�صبما 

الواجب �صداده في تاريخ ال�صتحقاق ومدفوعات الق�صائم بموؤ�صر 

ح�صاب  يمكن  حيازة،  مكا�صب  تحقيق  بدافع  النطاق  محدود 

الفائدة الم�صتحقة عن اأي فترة محا�صبية عن طريق تحديد العائد 

حتى تاريخ ال�صتحقاق في تاريخ الإ�صدار ح�صبما يرد في الفقرة 

11-61 )ب(. 

نة  �سندات الدين ذات الم�ستقات المت�سمَّ

نة،  المت�صمَّ الم�صتقات  ذات  الدين  ل�صندات  بالن�صبة   66-11

تعامل  الملكية،  ح�ص�ص  تحويل  اأو  البيع  اأو  ال�صراء  خيارات  مثل 

مع  المتبعة  ذاتها  المحا�صبية  المعاملة  عنها  الم�صتحقة  الفوائد 

م�صتحقات  تتاأثر  ول  ال�صمات.  هذه  من  تخلو  التي  المالية  الأوراق 

ممار�صته.  ت�صبق  التي  الفترات  جميع  في  الخيار  بوجود  الفائدة 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي

ي�صدر ال�صند في اأول يناير عام 1 ب�صعر 1000 وي�صتحق بعد خم�ص �صنوات بدون ق�صائم، وهذا ال�صند مربوط بموؤ�صر اأ�صعار 

وا�صع النطاق قيمته 100 في بداية الفترة. 

وفيما يلي قيم الموؤ�صر وال�صند والفوائد الم�صتقة وفروق اإعادة التقييم: 

ال�صند موؤ�صر الأ�صعار وا�صع النطاق   ________  _______________  
31 دي�صمبر فروق اإعادة التقييم  الفائدة  نهاية الفترة   

1،058  12–  70  107.0 العام الأول 

1،101  17–  60  113.0 العام الثاني 

1،319  58  160  129.0 العام الثالث 

1،519  10  190  148.0 العام الرابع 

1،403  39–  77–  140.3 العام الخام�ص 

__________________________________________________________________________
�صفر  403 الأعوام من الأول اإلى الخام�ص  

مالحظات:

• يتحدد اإجمالي الفائدة على مدى الخم�ص �صنوات )اأي 403( على اأ�صا�ص حركة الموؤ�صر )اأي زيادة بن�صبة %40.3(.	

• نظرا لأن هذا �صند، تن�صاأ اأي�صا فروق اإعادة تقييم نتيجة التغير في اأحوال ال�صوق، مثل تغير اأ�صعار الفائدة ال�صوقية 	

والت�صنيف الئتماني والتوقعات ال�صائدة ب�صاأن الم�صار الم�صتقبلي للموؤ�صر. غير اأن هذه الفروق ت�صبح �صفرا على 

مدى عمر ال�صند عندما يتم �صداده بقيمته المربوطة بموؤ�صر. 

• قد ت�صبح قيمة الفائدة �صالبة في الفترات التي تنخف�ص فيها قيمة الموؤ�صر. 	

• القيد المقابل للفوائد الم�صتحقة عبارة عن زيادة في قيمة �صندات الدين في الح�صاب المالي.	

• توؤدي تقلبات اأ�صعار الفائدة ال�صوقية اإلى تغير قيمة ال�صند واإن كانت ل توؤثر على ح�صاب الفائدة.	

 الإطار 11-3: مثال رقمي على كيفية ح�ساب الفائدة الم�ستحقة على ال�سندات

المربوطة بموؤ�سر وا�سع النطاق
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ويتوقف  المالية  الأوراق  ُت�صترد  ن،  المت�صمَّ الخيار  ممار�صة  وعند 

ا�صتحقاق الفائدة.  

د – الر�سوم المطبقة على اإقرا�ض الأوراق المالية 

وقرو�ض الذهب

11-67 ُيعد اإقرا�ص الأوراق المالية دون �صمان نقدي عبارة 

عن تقديم اأوراق مالية لفترة زمنية محددة. )تتناول الفقرات من 

7-58 اإلى 7-61 اإقرا�ص الأوراق المالية بمزيد من التف�صيل(. 

المثال(  �صبيل  على  )كال�صما�صرة،  المقتر�صون  يقوم  ما  وعادة 

مبا�صر.  بطريق  اآخرين  عمالء  اإلى  لحقا  المالية  الأوراق  ببيع 

انتقال  لحقا  المالية  الأوراق  بيع  على  المقتر�ص  قدرة  وتعني 

�صاحب  هو  الأ�صلي  المالك  يظل  بينما  اإليه،  القانونية  الملكية 

الملكية القت�صادية بمخاطرها ومزاياها. وفي المقابل، يح�صل 

»المقر�ص« على ر�صوم من »المقتر�ص« نظير ال�صماح له با�صتخدام 

الأوراق المالية. وبالن�صبة لقرو�ص الذهب، فهي عبارة عن تقديم 

ذهب لفترة زمنية محددة. وهذه القرو�ص قد تكون متعلقة بذهب 

اأو بح�صابات ذهب غير مخ�ص�صة )اأقل �صيوعا(. وكما في  مادي 

حالة اإقرا�ص الأوراق المالية، تنتقل ملكية الذهب القانونية )مع 

طرف  اإلى  لحقا  الذهب  ببيع  الموؤقت  المقتر�ص  قيام  اإمكانية 

اأ�صعار  تغير  عن  الناتجة  والمزايا  المخاطر  تظل  بينما  ثالث( 

عادة  )يكونون  الذهب  ومقتر�صو  المقر�ص.  ن�صيب  من  الذهب 

الذهب  منتجي  اإلى  بالإ�صافة  ال�صوق،  �صما�صرة  اأو  و�صطاء  من 

ما  غالبا  ال�صناعية(  لالأغرا�ص  الذهب  ت�صتخدم  التي  والجهات 

اأطراف ثالثة  اإلى  ي�صتخدمون هذه المعامالت لتغطية مبيعاتهم 

الأ�صلي  المالك  ويح�صل  )الموؤقتة(.  الذهب  نق�ص  فترات  خالل 

على ر�صوم مالئمة نظير �صماحه با�صتخدام الذهب. وتتحدد قيمة 

الر�صوم على اأ�صا�ص قيمة الأ�صل الأ�صا�صي والفترة التي ت�صتغرقها 

المعاملة العك�صية. ويمكن اأي�صا اإقرا�ص �صهادات خيار ال�صراء في 

بع�ص الأحيان.  

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي

ي�صدر ال�صند في اأول يناير عام 1 ب�صعر 1000 وُي�صتحق بعد خم�ص �صنوات بدون ق�صائم، وهذا ال�صند مربوط بموؤ�صر اأ�صعار 

محدود النطاق قيمته 100 في بداية الفترة. )الأرقام الم�صتخدمة في هذا المثال هي نف�صها الم�صتخدمة في المثال الوارد في 

الإطار 11-3، واإن كانت معاملة الموؤ�صرات محدودة النطاق تختلف عن المعاملة الواردة في الإطار 11–4(. وت�صاوي اأ�صعار 

الفائدة ال�صوقية 8% �صنويا في وقت الإ�صدار.  

وفيما يلي قيم الموؤ�صر وال�صند والفوائد الم�صتقة وفروق اإعادة التقييم: 

ال�صند موؤ�صر الأ�صعار محدود النطاق   ________  _________________  
31 دي�صمبر فروق اإعادة التقييم  الفائدة  نهاية الفترة   

1،058  22–  80  107.0 العام الأول 

1،101  43–  86  113.0 العام الثاني 

1،318  124  93  129.0 العام الثالث 

1،519  100  101  148.0 العام الرابع 

1،403  225–  109  140.3 العام الخام�ص 

__________________________________________________________________________
66–  469 الأعوام من الأول اإلى الخام�ص  

مالحظات:

• اأ�صا�ص حركة 	 على  )اأي 469 - 66 = 403(  �صنوات  الخم�ص  مدى  على  الفائدة  قيمة  في  الإجمالية  الزيادة  تتحدد 

الموؤ�صر )زيادة بن�صبة %40.3(.

• وفقا لمنهج المدين )الوارد في الفقرة 11-52 )اأ((، تتحدد الفائدة الم�صتحقة في كل فترة على اأ�صا�ص �صعر الفائدة في 	

وقت اإن�صاء الأداة. حيث ت�صاوي الفائدة الم�صتحقة عن العام الأول 80 )8% من 1000(، وعن العام الثاني 86 )%8 

من 1000+80(، وعن العام الثالث )93 )8% من 1000+80+86(، وهكذا. 

• ين�صاأ فرق اإعادة تقييم ال�صند على مدى عمره نتيجة الفرق بين الزيادة في قيمة الموؤ�صر والزيادة المركبة التي �صتكون 	

نتيجة  ال�صند  الفترات على مدى عمر  فرادى  اأي�صا خالل  تقييم  اإعادة  )تن�صاأ فروق  ال�صوقية.  الفائدة  ب�صعر  ن�صاأت  قد 

الم�صار  ب�صاأن  ال�صائدة  والتوقعات  الئتماني  والت�صنيف  ال�صوقية  الفائدة  اأ�صعار  تغير  مثل  ال�صوق،  اأحوال  في  التغير 

الم�صتقبلي للموؤ�صر(.

• توؤدي تقلبات اأ�صعار الفائدة ال�صوقية اإلى تغير قيمة ال�صند واإن كانت ل توؤثر على ح�صاب الفائدة.	

 الإطار 11-4: مثال رقمي على كيفية ح�ساب الفائدة الم�ستحقة على ال�سندات

المربوطة بموؤ�سر محدود النطاق
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الأدوات  من  النقدي  والذهب  المالية  الأوراق  وتعتبر   68-11

المالية  الأوراق  اإقرا�ص  على  المطبقة  الر�صوم  فاإن  ولذلك  المالية، 

وعلى  نقدي  �صمان  بدون  الدين(  �صندات  اأو  الملكية  �صندات  )�صواء 

قرو�ص الذهب تعتبر مبالغ مدفوعة نظير و�صع اأدوات مالية تحت 

الر�صوم تتراكم  اأخرى. وبالتالي، فاإن هذه  ت�صرف وحدة موؤ�ص�صية 

اإجراء  )مع  الفائدة  معاملة  وتعاَمل  المالية  الأوراق  مالك  ل�صالح 

راجع  القب�ص/الدفع،  م�صتحقة  الأخرى  الح�صابات  في  مقابل  قيد 

المدفوعة على  الر�صوم  التب�صيط، تعاَمل  الفقرة 5-73(. ولأغرا�ص 

وبالن�صبة  الفائدة.  معاملة  اأي�صا  النقدي  غير  الذهب  من  القرو�ص 

اأحيانا  الر�صوم تدفع  اأن  الرغم من  المالية، فعلى  الأوراق  لإقرا�ص 

في البداية اإلى اأمين الحفظ )وت�صتخدم في �صداد ر�صوم الحفظ كلها 

اأو بع�صها(، تدفع، مبدئيا، جميع الر�صوم اإلى مالك الأوراق المالية 

الحفظ  اأمين  اإلى  كلها  اأو  بع�صها  دفعها  وكاأنه  بدوره  يعتبر  الذي 

في معاملة منف�صلة. )تدرج المبالغ المتراكمة لأمناء الحفظ �صمن 

الخدمات  عن  الحديث  �صياق  في  نتناولها  التي  الحفظ  خدمات 

المالية في الفقرتين 10-121 و124-10(.

هـ – دخل ال�ستثمار الم�ستحق عن الأوراق المالية 

الم�ستخدمة في المعامالت العك�سية

قيد  في  المالية  لالأوراق  القت�صادي  المالك  ي�صتمر   69-11

حتى  المالية  الأوراق  على  الم�صتحقة  والفوائد  الأرباح  توزيعات 

واإن تغيرت الملكية القانونية بموجب معاملة عك�صية )راجع الفقرة 

اإلى طرف  اأمين الحفظ ببيع الأوراق المالية لحقا  اأو قام   )58-7

ثالث )راجع الفقرة 10-124(. واإذا كانت المعاملة العك�صية تغطي 

الق�صائم،  اأو  الأرباح  توزيعات  �صرف  خاللها  ي�صتحق  التي  الفترة 

عادة ما يكون مقتر�ص الأوراق المالية ملتزما بتعوي�ص المقر�ص. 

)وي�صار اإلى المبالغ التي ُتدفع اإلى مقر�ص الأوراق المالية تعوي�صا 

له عن اأرباح الأ�صهم با�صم »توزيعات الأرباح المعادلة«(. وبالن�صبة 

للمراكز العك�صية، فمعاملتها مطروحة على جدول البحث. 

و – ا�ستحقاق الفائدة على الديون المتعثرة

11-70 يظل المبلغ الم�صتحق من الدين المتعثر خ�صما قانونيا 

الفائدة  مراكمة  في  ال�صتمرار  لذلك  وينبغي  المدين،  على  م�صتحق 

ما لم ينق�ص هذا الخ�صم )مثال عن طريق ال�صداد اأو بموجب اتفاق 

لبع�ص  فائدة  اأكثر  يكون  قد  اأنه  غير  والدائن(.  المدين  بين  ثنائي 

الفائدة  الأولي  الدخل  مقايي�ص  من  ن�صتبعد  اأن  التحليالت  اأنواع 

التي ل يتوقع �صدادها من الناحية العملية. لذلك، اإذا كانت الفوائد 

الديون المتعثرة كبيرة وقابلة للقيا�ص الكمي، فقد  الم�صتحقة على 

ومن  ب�صاأنها.  تكميلية  معلومات  يقدم  اأن  للدائن  المفيد  من  يكون 

المهم اأن تحتوي البيانات الو�صفية على معلومات ب�صاأن الأ�صلوب 

المعتمد في تعريف الديون المتعثرة. وتتناول الفقرات من 50-7 

اإلى 7-53 القرو�ص المتعثرة. 

11-71 ووفقا لمبداأ ال�صتحقاق، فاإن المتاأخرات من ت�صديدات 

تاريخ  في  �صداده  الواجب  المبلغ  اأو  الدورية  الأق�صاط  )�صواء  الدين 

ال�صتمرار  ينبغي  ا�صتحقاقها  تاريخ  تدفع في  التي ل  ال�صتحقاق( 

)راجع  الخ�صم  انق�صاء  لحين  الأداة  نف�ص  ح�صاب  في  قيدها  في 

النا�صئة  المتاأخرات  على  الفائدة  مراكمة  وينبغي   .)56-3 الفقرة 

ما  الأ�صلي،  الدين  على  المطبق  ال�صعر  بنف�ص  القرو�ص  عقود  عن 

مختلف  فائدة  �صعر  تطبيق  على  الأ�صلي  القر�ص  عقد  ين�ص  لم 

الفائدة  �صعر  الحالة تطبيق  ينبغي في هذه  المتاأخرات، حيث  على 

فائدة  �صعر  المن�صو�ص عليه  ال�صعر  المن�صو�ص عليه. وقد يت�صمن 

جزائي بالإ�صافة اإلى �صعر الفائدة المطبق على الدين الأ�صلي. واإذا 

تغيرت �صروط الأداة المالية وخ�صائ�صها تلقائيا في حالة التاأخر 

كتعديل  التغير  هذا  قيد  ينبغي  القر�ص،  تبويب  وتغير  ال�صداد،  في 

الأخرى  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  في  التغير  ح�صاب  في  تبويب 

المتاأخرات(.  معاملة  كيفية  على  لالطالع   56-3 الفقرة  )راجع 

اأُعيد التفاو�ص على العقد، تقيد المعامالت كما لو كان قد تم  واإذا 

اإن�صاء اأداة جديدة. واإذا تم �صراء بند ما بالئتمان ولم ي�صدد المدين 

خالل الفترة المن�صو�ص عليها في وقت ال�صراء، فاأي ر�صوم اإ�صافية 

لحين  وتتراكم  الفائدة  معاملة  تعاَمل  اأن  ينبغي  المدين  يتحملها 

انق�صاء الدين.  

ب�صمان  المغطى  الدين  �صداد  في  التعثر  حالة  وفي   72-11

يتحمل  ال�صمان،  لهذا  تفعيل  من  ذلك  يلي  وما  واحدة  لمرة  ُيمنح 

الدين  ت�صتحق على  فائدة  واأي  الدين.  هذا  �صداد  م�صوؤولية  ال�صامن 

اأن  ويمكن  ال�صامن.  على  خ�صما  ت�صبح  ال�صمان  تفعيل  وقت  من 

غيرها  اأو  القرو�ص  على  الفائدة  م�صتحقات  ب�صداد  ال�صامن  يقوم 

الأخرى  الوحدات  على  الم�صتحقة  للفائدة  المغلة  الخ�صوم  من 

م�صوؤولية  ال�صامن  تحمل  قبل  تتراكم  فوائد  اأي  اأما  ي�صمنها.  التي 

المبالغ  تبويب  وينبغي  الأ�صلي.  المدين  على  خ�صم  فهي  الدين، 

التي يدفعها ال�صامن على اأ�صا�ص الترتيبات التعاقدية المبرمة بينه 

المبالغ  هذه  عن  تن�صاأ  الحالت،  اأغلب  وفي  الأ�صلي.  المدين  وبين 

مطالبة م�صتحقة لل�صامن على المدين الأ�صلي الذي يقع عليه التزام 

خدمة الدين. وفي حالت اأخرى، قد تتخذ المطالبة الم�صتحقة على 

المدين �صكل زيادة في ح�صة الملكية القائمة )كما في حالة تفعيل 

التابعة  ال�صركات  اإحدى  دين  الأم عن  ال�صركة  من  المقدم  ال�صمان 

العمومية  الميزانية  مركز  في  تح�صن  من  ذلك  عن  �صين�صاأ  وما  لها 

ال�صركة الأم  التي تمتلكها  التابعة وبالتالي زيادة الح�صة  لل�صركة 

المدين  على  لل�صامن  مطالبة  تن�صاأ  لم  واإذا  التابعة(.  ال�صركة  في 

ل�صيما  المدين،  اإلى  ال�صامن  من  راأ�صمالي  تحويل  يقيد  الأ�صلي، 

اإلى  اإذا كان ال�صامن وحدة حكومية. وتتناول الفقرات من 42-8 

8-45 كيفية معاملة ال�صمانات التي ُتمنح لمرة واحدة. 

ز – الفائدة على عقود التاأجير التمويلي

التاأجير  عقود   58-5 اإلى   56-5 من  الفقرات  تتناول   73-11

الت�صغيلي.  التاأجير  عقود  وبين  بينها  والتمييز  بالتعريف  التمويلي 

عليها  تتراكم  وبالتالي  كقرو�ص،  التمويلي  التاأجير  عقود  وتعاَمل 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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ي�صاوي  الم�صتاأجر قر�صا  يمنح  اأنه  الموؤجر على  يعاَمل  فوائد. حيث 

القيمة ال�صوقية لالأ�صل، وُي�صدد هذا القر�ص تدريجيا على مدار فترة 

المحت�صب  القر�ص  على  المطبق  الفائدة  �صعر  �صمنا  ويتحدد  العقد. 

مدار  على  الدفع  م�صتحق  الإيجار  اإجمالي  بين  العالقة  اأ�صا�ص  على 

العقد.  اإن�صاء  وقت  في  لالأ�صل  ال�صوقية  والقيمة  الإيجار  عقد  عمر 

التي يدفعها  الم�صتاأجر والمبالغ  اإلى  الممنوح  الأولي  القر�ص  ويقيد 

له  التابع  القت�صاد  في  المالي  الح�صاب  في  للقر�ص  �صدادا  لحقا 

الموؤجر والقت�صاد التابع له الم�صتاأجر، بينما تقيد الفائدة م�صتحقة 

الدفع على القر�ص في ح�صاب الدخل الأولي. )يرد في الإطار ب-1 

في الملحق 6 مثال رقمي على كيفية ح�صاب البنود الخا�صة بعقود 

التاأجير التمويلي(. 

ح – الفائدة الخال�سة )م�ستبعدا منها ر�سوم خدمات 

الو�ساطة المالية المقي�سة ب�سورة غير مبا�سرة(

فائدة  اأ�صعار  المالية  الو�صاطة  جهات  تقدم  ما  عادة   74-11

اإلى المودعين اأقل من اأ�صعار الفائدة التي تقت�صيها من المقتر�صين، 

وتحقيق  م�صروفاتها  دفع  في  الناتج  الفائدة  هام�ص  وت�صتخدم 

هذا  العمل  نظام  المالية  الو�صاطة  جهات  وتتبع  ت�صغيل.  فائ�ص 

لهم  تقدمه  ما  نظير  عمالئها  من  مبا�صرة  ر�صوم  اقت�صاء  من  بدل 

كيفية  اإلى 136-10  الفقرات من 126-10  وتتناول  من خدمات. 

المالية  الو�صاطة  خدمات  )ر�صوم  الهام�ص  هذا  وقيا�ص  معاملة 

المقي�صة ب�صورة غير مبا�صرة(. 

الأولي  الدخل  ح�صاب  في  الخال�صة«  »الفائدة  وتقيد   75-11

غير  ب�صورة  المقي�صة  المالية  الو�صاطة  خدمات  ر�صوم  با�صتبعاد 

مبا�صرة من »الفائدة الفعلية«. حيث ت�صمل »الفائدة الفعلية« م�صتحقة 

الدفع اإلى جهة الو�صاطة المالية ر�صوم الخدمة المقدمة التي ينبغي 

طرحها للح�صول على قيمة الفائدة التي يتم قيدها كدخل ا�صتثمار 

م�صتحقة  الفعلية«  »الفائدة  تعاَمل  وبالمثل،  الدولية.  الح�صابات  في 

الخدمة  ر�صوم  كانت  لو  كما  المالية  الو�صاطة  جهة  من  القب�ص 

الخدمة  قيمة  اإليها  ت�صاف  وبالتالي  بالفعل،  منها  ا�صتقطعت  قد 

في  ا�صتثمار  كدخل  قيدها  يتم  التي  الفائدة  قيمة  على  للح�صول 

�صعر  اأ�صا�ص  على  الخال�صة«  »الفائدة  وتح�صب  الدولية.  الح�صابات 

الفقرتان 10-129 و10-130 مفهوم  المرجعي. وتتناول  الفائدة 

�صعر الفائدة »المرجعي« وكيفية تطبيقه. وتحقيقا لبع�ص الأغرا�ص 

التحليلية، تكون هناك حاجة لبيانات الفائدة الفعلية التي تفر�صها 

القدرة على موا�صلة تحمل  )بغر�ص تحليل  اأو تح�صل عليها  البنوك 

كبند  ن�صرها  بالتالي  وينبغي  مثال(،  العائد  معدلت  وتحليل  الدين 

للتذكرة.    

ط – الفائدة في ظل ارتفاع معدل الت�سخم 

تتعلق  محددة  ق�صايا  الت�صخم  معدل  ارتفاع  يثير   76-11

بكيفية قيا�ص وتف�صير الفائدة. واأحد الأمثلة الوا�صحة على ذلك هو 

المحلية  بالعملة  المقومة  الأدوات  على  الفائدة  اأ�صعار  ارتفاع  اأن 

المقومة  الأدوات  على  الفائدة  اأ�صعار  من  بكثير  اأعلى  يكون  قد 

الأدوات  على  ال�صمية  الفائدة  ت�صمل  ثم،  ومن  الأجنبية.  بالعمالت 

ال�صرائية  القوة  انخفا�ص  عن  تعوي�صا  المحلية  بالعملة  المقومة 

للقيمة النقدية لالأموال المقدمة. وق�صية المحا�صبة في ظل ارتفاع 

الت�صخم ق�صية مهمة واأثرها على الح�صابات يتجاوز م�صاألة كيفية 

قيا�ص  ق�صية  تثار  وبالطبع  الظروف.  هذه  ظل  في  الفائدة  قيا�ص 

الأ�صعار  تت�صاعف  عندما  الجارية  بالأ�صعار  المعامالت  قيمة 

الفترة.  بداية  في  بالأ�صعار  مقارنة  مرات  عدة  الفترة  نهاية  في 

القومية  الح�صابات  نظام  من  والع�صرون  التا�صع  الف�صل  ويت�صمن 

في  الأخرى  والتو�صعات  التابعة  »الح�صابات  بعنوان   2008 لعام 

نظام الح�صابات القومية لعام 2008« مبادئ توجيهية ب�صاأن اإعداد 

البيانات وعر�صها في فترات الت�صخم، ويغطي جميع الق�صايا بدءا 

والح�صاب  الدخل  بح�صاب  ومرورا  والخدمات  ال�صلع  ح�صاب  من 

المالي و�صول اإلى الميزانيات العمومية.   

5 – دخل ال�ستثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق 

في نظم التاأمين وال�سمانات الموحدة و�سناديق 

معا�سات التقاعد

11-77 اإن دخل ال�ستثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق في نظم 

التاأمين ونظم ال�سمانات الموحدة و�سناديق معا�سات التقاعد يمثل 

الم�ستحقة  مطالباتهم  على  الوثائق  حملة  عليه  يح�سل  الذي  العائد 

فنية  احتياطيات  �سكل  في  الموحدة  وال�سمانات  التاأمين  نظم  على 

ودخل من الم�ستحقات التقاعدية.  

11-78 وتت�صمن العمليات التي ت�صطلع بها �صركات التاأمين 

اقت�صاء  التقاعد  معا�صات  و�صناديق  الموحدة  ال�صمانات  ونظم 

اأن  غير  وا�صتثمارها.  الأموال  واإدارة  المطالبات  ودفع  الأق�صاط 

المعامالت المالحظة ل تعك�ص دائما العالقات القت�صادية الأ�صا�صية 

بين �صركات التاأمين اأو �صناديق معا�صات التقاعد وحملة الوثائق، 

ومن ال�صروري لذلك اإعادة ترتيب هذه العمليات بما يعك�ص ال�صلوك 

اإجراءات  واأحد  القت�صادية.  الح�صابات  في  الأ�صا�صي  القت�صادي 

اإعادة الترتيب هذه يتمثل في احت�صاب دخل ال�صتثمار الذي يعزى 

الموحدة  ال�صمانات  ونظم  التاأمين  �صركات  في  الوثائق  اإلى حملة 

اإلى   109-10 من  الفقرات  وتتناول  التقاعد.  معا�صات  و�صناديق 

10-117 كيفية قيا�ص قيمة هذه الخدمات. 

الموحدة  ال�صمانات  ونظم  التاأمين  �صركات  وتحتفظ   79-11

و�صناديق معا�صات التقاعد باحتياطيات فنية للوفاء بالتزاماتها 

 62-5 الفقرتان  وتتناول  والم�صتحقات.  المطالبات  عن  النا�صئة 

و5-63 والفقرات من 7-63 اإلى 7-68 تعريف هذه الحتياطيات 

والم�صتحقات  الفنية  الحتياطيات  وتمثل  تبويبها.  وكيفية  الفنية 

الموحدة  ال�صمانات  اإ�صدار  وجهات  التاأمين  �صركات  على  خ�صما 

لدى  اأ�صال  تمثل  بينما  المحددة،  المزايا  ذات  التقاعد  و�صناديق 

التاأمين  �صركات  وتقوم  المقابل.  في  والم�صتفيدين  الوثائق  حملة 

في  بال�صتثمار  التقاعد  معا�صات  و�صناديق  ال�صامنة  والجهات 

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي
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المباني،  اأو  الأرا�صي  اأو  المالية  الأ�صول، كالأ�صول  اأنواع  مختلف 

قيمة  اأن  غير  الفنية.  الحتياطيات  في  المتمثلة  خ�صومها  ل�صداد 

الفنية  الحتياطيات  قيمة  بال�صرورة  ت�صاوي  ل  ال�صتثمارات  هذه 

والم�صتحقات. 

التاأمين على غير  لوثائق  الفنية  الحتياطيات  وتتمثل   80-11

الحياة في المدفوعات المبكرة لأق�صاط التاأمين واحتياطيات تغطية 

بمخ�ص�صات  ال�صامنة  الجهات  تحتفظ  كذلك  القائمة.  المطالبات 

دخل  ويعزى  موحدة.  ب�صمانات  الم�صمولة  المطالبات  لتغطية  فنية 

ا�صتثمار هذه الحتياطيات الفنية اإلى حملة الوثائق. 

التاأمين  وثائق  عن  التاأمين  �صركات  خ�صوم  وت�صاوي   81-11

الوثائق  المتوقعة من حملة  للمطالبات  الحالية  القيمة  الحياة  على 

الخ�صوم،  هذه  مقابل  باأ�صول  التاأمين  �صركات  وتحتفظ  الحاليين. 

ويعزى الدخل المكت�صب من هذه الأ�صول اإلى حملة الوثائق بو�صفه 

على  التاأمين  �صركات  على  الم�صتحقة  ا�صتثمار مطالباتهم  من  دخل 

الملحق 6 لالطالع على مزيد من  الفقرة ج-33 في  الحياة. )راجع 

المعلومات(.

11-82 وفي حالة نظم الم�صاهمات التقاعدية المحددة، يقا�ص 

دخل ال�صتثمار م�صتحق الدفع على الم�صتحقات التقاعدية بالطريقة 

اإلى حملة  نف�صها الم�صتخدمة في قيا�ص دخل ال�صتثمار الذي يعزى 

اأي  اإليه  م�صافا  الأموال  ا�صتثمار  دخل  ي�صاوي  )اأي  التاأمين  وثائق 

دخل مكت�صب من اإيجار الأرا�صي والمباني التي يمتلكها ال�صندوق(. 

قيمة  لأن  فنظرا  المحددة،  التقاعدية  المزايا  نظم  حالة  في  اأما 

الم�صتحقات هي القيمة الحالية للمدفوعات الم�صتقبلية، يقا�ص دخل 

اأ�صا�ص  على  التقاعدية  الم�صتحقات  على  الدفع  م�صتحق  ال�صتثمار 

دفع  ا�صتحقاق  تاريخ  لأن  الدفع  م�صتحقة  المزايا  قيمة  في  الزيادة 

الم�صتحقات اأقرب. ومقدار الزيادة ل يتاأثر بما اإذا كان نظام معا�صات 

التقاعد لديه بالفعل من الأموال ما يكفي ل�صداد جميع التزاماته اأم ل 

اأو بكيفية ح�صول النظام على اأمواله )�صواء من دخل ال�صتثمار اأم من 

مكا�صب الحيازة مثال(. )وعلى العك�ص، تقيد التغيرات في الفترا�صات 

التي يقوم عليها النموذج المتبع �صمن التغيرات الأخرى في الحجم 

ح�صبما يرد في الفقرة 24-9(. 

11-83 وفي الواقع العملي، نجد اأن دخل ال�صتثمار الذي يعزى 

والجهات  التاأمين  �صركات  به  تحتفظ  التاأمين  وثائق  حملة  اإلى 

ال�صامنة و�صناديق معا�صات التقاعد، ويعامل بالتالي كما لو كان 

والجهات  التاأمين  �صركات  اإلى  الوثائق  رده من جانب حملة  تم  قد 

ال�صامنة و�صناديق معا�صات التقاعد في �صكل مكمالت اأق�صاط  زيادة 

على الأق�صاط الفعلية م�صتحقة الدفع بموجب �صروط وثائق التاأمين 

ومعا�صات التقاعد. وي�صار اإلى القيود المقابلة لدخل ال�صتثمار الذي 

الإ�صابات،  �صد  التاأمين  حالة  في  التاأمين  وثائق  حملة  اإلى  يعزى 

وتوؤخذ  الأق�صاط  مكمالت  با�صم  الموحدة،  ال�صمانات  ذلك  في  بما 

الأق�صاط  و�صافي  الخدمات  ر�صوم  قيم  ا�صتقاق  عند  العتبار  في 

)راجع الفقرتين 12-34 و12-35 والملحق 6 )ج( بعنوان »ملخ�ص 

المو�صوعات— التاأمين ومعا�صات التقاعد وال�صمانات الموحدة«(. 

حملة  اإلى  يعزى  الذي  ال�صتثمار  دخل  اإجمالي  ع  ويوزَّ  84-11

الوثائق فيما بينهم. وقد يتم التوزيع بالتنا�صب مع الأق�صاط الفعلية 

�صركات  تدفعه  الذي  ال�صتثمار  دخل  تقدير  ويمكن  يدفعونها.  التي 

المقيمة  التقاعد  معا�صات  و�صناديق  ال�صامنة  والجهات  التاأمين 

اإلى حملة الوثائق غير المقيمين ب�صرب اإجمالي الأق�صاط المكت�صبة 

اإلى  يعزى  الذي  ال�صتثمار  دخل  بين  الن�صبة  في  المقيمين  غير  من 

حملة الوثائق واإجمالي الأق�صاط المكت�صبة من جميع العمليات. وفي 

التاأمين، والتاأمين  )اإعادة  الن�صب من ن�صاط لآخر  حال اختلفت هذه 

التقاعد،  معا�صات  و�صناديق  الحياة،  على  والتاأمين  البحري، 

الخا�صة  الح�صابات  اإجراء  ينبغي  ذلك(،  وغير  الموحدة  وال�صمانات 

بكل ن�صاط على حدة. ونظرا لعدم �صهولة مالحظة البيانات الخا�صة 

من  المقيمين  الوثائق  لحملة  القب�ص  م�صتحق  ال�صتثمار  بدخل 

�صركات التاأمين والجهات ال�صامنة و�صناديق معا�صات التقاعد غير 

حالت  في  المالحظة  بالن�صب  بال�صتعانة  ح�صابه  فيمكن  المقيمة، 

اأخرى مماثلة، اأي ن�صب دخل ال�صتثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق 

اإلى الأق�صاط.

6 – الريع

المرجع: 

ح�صاب  ال�صابع:  الف�صل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

التوزيع للدخل

2008 SNA, Chapter 7 The Distribution of Income 
Account

و�سع  عن  القب�ص  م�ستحق  الدخل  البند  هذا  يت�سمن   85-11

اإلى  وي�صار  اأخرى.  موؤ�س�سية  وحدة  ت�سرف  تحت  الطبيعية  الموارد 

المالك،  اأو  الموؤجر  با�صم  الطبيعي  المورد  بتوفير  يقوم  الذي  الطرف 

بينما ي�صار اإلى م�صتخدم المورد با�صم الم�صتاأجر. وين�ص عقد اإيجار 

الموارد على ال�صروط التي ُيدفع بموجبها الريع. وعقد اإيجار الموارد 

غير  الطبيعية  الموارد  لأحد  القانوني  المالك  بموجبه  يقوم  عقد  هو 

محددة العمر بو�سع هذا المورد تحت ت�سرف الم�ستاأجر نظير مبلغ 

ُيدفع ب�سفة دورية ويتم قيده كريع.      

ا�صتخدام  نظير  المدفوعة  المبالغ  الريع  اأمثلة  ومن   86-11

الأر�ص وا�صتخراج الروا�صب المعدنية وغيرها من الأ�صول الجوفية، 

اإلى  ي�صار  ما  وغالبا  والرعي.  والحراجة  ال�صيد  حقوق  نظير  وكذا 

كالأ�صول  الطبيعية  الموارد  م�صتاأجر  يدفعها  التي  الدورية  المبالغ 

كذلك  الريع.  بند  �صمن  ُتبوب  كانت  واإن  الإتاوات،  با�صم  الجوفية 

ينبغي قيد الإيجار الذي تدفعه الحكومة اأو تتلقاه عن الأرا�صي غير 

�صمن  المثال(  �صبيل  على  الع�صكرية  القواعد  حالة  في  )كما  المبنية 

بند الريع ولي�ص �صمن بند ال�صلع والخدمات الحكومية غير المدرجة 

في مو�صع اآخر. واإذا كان العائد على الأر�ص وما عليها من اإن�صاءات 

اأ�صا�صه  على  يمكن  مو�صوعي  اأ�صا�ص  يوجد  ول  واحد  كمبلغ  ُيدفع 

الإن�صاءات،  وا�صتخدام  الأر�ص  ا�صتخدام  بين  ما  المبلغ  هذا  تق�صيم 

قيمة  اأن  ُيعتقد  كان  اإذا  الريع  معاملة  كله  المبلغ  معاملة  ينبغي 

الأر�ص تتجاوز قيمة المباني اأو معاملته ك�صراء للخدمات )الإيجار( 

اإن �صح العك�ص.       

11-87 وعادة ما يكون الكيان الذي ي�صتخدم الأر�ص اأو الموارد 

مقيم،  غير  الم�صتخدم  كان  اإذا  اأما  مقيمة.  موؤ�ص�صية  وحدة  الطبيعية 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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المثال،  �صبيل  الحدود. فعلى  الحالة معاملة ريع عبر  تن�صاأ في هذه 

في حالة دفع �صركات الحراجة اأو ال�صيد مبالغ مالية نظير الح�صول 

تنمو  التي  الأخ�صاب  اأو  الأ�صماك  من  الطبيعية  الموارد  على  الموؤقت 

في بيئة طبيعية في اأقاليم اقت�صادية اأخرى، تقيد هذه المبالغ كريع 

في الح�صابات الدولية. ونجد من الممكن اأي�صا اأن الموارد الطبيعية 

ال�صركات من خالل  اإحدى  الأخرى المتاخمة للحدود قد ت�صتخرجها 

هذه  تقيد  وبالتالي  الحدود،  من  الآخر  الجانب  على  القائم  مقرها 

نظير  المدفوعة  المبالغ  ُتدرج  كذلك  الريع.  بند  �صمن  المعامالت 

حقوق التحليق �صمن الريع ما لم ترتبط في الأ�صا�ص بمراقبة حركة 

النقل  خدمات  �صمن  الحالة  هذه  في  المبالغ  ُتدرج  حيث  الجوية، 

الأخرى. ويمكن التمييز بين ترتيبات الريع والترتيبات التالية: 

�صمن  تقيد  قد  التي  المعنية  للموارد  المبا�صرة  الملكية  )اأ( 

الفقرة  )راجع  الطبيعية  الموارد  في  الدولية  المعامالت 

13-9(، اأو قد تقيد على الأرجح كما لو كان المورد مملوكا 

لموؤ�ص�صة ا�صتثمار مبا�صر �صورية )راجع الفقرات من 34-4 

اإلى 4-40(؛

اقت�صادي  اأ�صل  بمثابة  الأ�صل  ا�صتخدام  حق  يكون  عندما  )ب( 

تبوب  مبا�صرة،  ملكية  الأ�صا�صي  الأ�صل  امتالك  دون 

معامالت ال�صراء والبيع في هذه الحالة �صمن العقود وعقود 

ا�صتخدام  حق  على  مثال  )كالح�صول  والتراخي�ص  الإيجار 

حالة  في  كما  �صنوات،   10 لمدة  الطبيعية  الموارد  اأحد 

تراخي�ص ا�صتخدام الطيف الترددي؛ ح�صبما يرد في الفقرة 

13-11(؛ اأو

الثابتة،  الأ�صول  ا�صتخدام  ر�صوم  تمثل  التي  الإيجارات  )ج( 

اإلى   153-10 من  الفقرات  )راجع  والآلت  المنازل  مثل 

التاأجير  عقود  عن  النا�صئة  الإيجارات  حول   157-10

الت�صغيلي(. 

يتم  التي  ال�صورية  المبا�صر  ال�صتثمار  وموؤ�ص�صات   88-11

عنها  ين�صاأ  طويلة  لفترات  وا�صتئجارها  الأر�ص  لحيازة  اإن�صاوؤها 

اأو تاأجير ت�صغيلي في حالة وجود مبان  عادة ريع )اأو خدمات �صفر 

الوحدات   40-4 اإلى   34-4 من  الفقرات  وتتناول  الأر�ص(.  علي 

المقيمين(  )غير  ال�صورية  الوحدات  ا�صتخدام مالكي  ال�صورية. وعند 

لالأر�ص اأو المباني، يتعين احت�صاب ريع )في حالة ا�صتخدام الأر�ص( 

اأو خدمات �صفر )كما في الأقاليم التي تكثر فيها المنازل المخ�ص�صة 

)في  ت�صغيلي  تاأجير  اأو  المقيمين(  لغير  المملوكة  الإجازات  لق�صاء 

ل�صتعمالها  مباني  تمتلك  التي  المقيمة  غير  الموؤ�ص�صات  حالة 

في  المعنية  الفئات  �صمن  المحت�صبة  القيم  هذه  وتقيد  الخا�ص(. 

الح�صاب الجاري. اأما الدخل النا�صئ عن موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر 

ال�صورية، فيقيد �صمن دخل ال�صتثمار المبا�صر. فعلى �صبيل المثال، 

تح�صل  الإجازات،  لق�صاء  المخ�ص�صة  المنازل  تاأجير  حالة  في 

الإقامة وتحقق �صافي  المدفوع نظير  المبلغ  ال�صورية على  الوحدة 

اأرباح يتم اعتبارها م�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات المتولد عن 

تقديم خدمات الإقامة.   

على  يعاَمل  اأي  ال�صتحقاق،  اأ�صا�ص  على  الريع  ويقيد   89-11

المتفق  العقد  مدة  مدار  على  المالك  لح�صاب  با�صتمرار  يتراكم  اأنه 

عليها بين المالك والم�صتخدم. وبالتالي فاإن الريع الم�صَجل عن فترة 

عن  الدفع  م�صتحق  المتراكم  الريع  قيمة  ي�صاوي  معينة  محا�صبية 

خالل  بالفعل  المدفوع  اأو  دفعه  الواجب  الريع  ولي�ص  الفترة،  هذه 

فترات  عدة  عن  مقدما  المدفوع  الريع  مبلغ  عن  وين�صاأ  الفترة.  هذه 

الح�صابات  الموؤجر، ويقيد �صمن  للم�صتاأجر وخ�صم على  اأ�صل مالي 

م�صتحقة القب�ص/الدفع. وبالمثل، ُتدرج المبالغ المدفوعة بعد فترة/

القب�ص/ الأخرى م�صتحقة  الح�صابات  الريع �صمن  ا�صتحقاق  فترات 

الدفع.    

من  طبيعي  مورد  بتاأجير  الم�صتاأجر  قيام  حالة  وفي   90-11

الباطن، ينبغي تبويب الدخل المتولد عن الإيجار من الباطن �صمن 

المورد  لمالك  الدفع  م�صتحق  الدخل  مثل  ذلك  في  مثله  الريع،  بند 

الطبيعي من مالك العقد. 

7 – ال�سرائب والدعم على المنتجات والإنتاج3  

في  والإنتاج  المنتجات  على  والدعم  ال�صرائب  ُتدرج   91-11

ح�صاب الدخل الأولي. ويمكن الرجوع اإلى الفقرتين 10-180 و10-

181 للتمييز بين ال�صرائب والخدمات. اأما ال�صرائب المفرو�صة على 

الدخل والثروة، فتدرج في ح�صاب الدخل الثانوي )راجع الفقرات من 

12-28 اإلى 12-31 حول �صرائب الدخل والثروة(. ول تكون قيمة 

المنتجات  على  الحدود  عبر  دعم  وُيدفع من  ُيفر�ص من �صرائب  ما 

والإنتاج كبيرة عادة، ربما با�صتثناء حالة التحادات القت�صادية. 

وتن�صاأ حالت ال�صرائب والدعم على المنتجات والإنتاج عبر الحدود 

الخا�صة  ال�صرائب  بفر�ص  الإقليمية  اأو  الدولية  المنظمات  قامت  اإذا 

بها اأو دفع دعم )وهو ما يمكن اأن يحدث اأي�صا من خالل الحكومات 

الأن�صطة  تكون  عندما  اأي�صا  الحالت  هذه  تن�صاأ  وقد  الوطنية(. 

الت�صييد  م�صاريع  )مثل  المقيمين  غير  بها  ي�صطلع  التي  القت�صادية 

الفروع.  معاملة  لمعاملتها  كافية  غير  الأجل(  ق�صيرة  التركيب  اأو 

مختلفة  مراحل  في  ُتفر�ص  قد  المنتجات  على  ال�صرائب  اأن  ورغم 

)الإنتاج اأو التوزيع اأو ال�صتخدام(، تدخل هذه ال�صرائب �صمن اأ�صعار 

المدفوعة على �صرائب  الأ�صعار  ال�صلع والخدمات. وبالتالي، ت�صتمل 

قبيل  من  ال�صرائب  هذه  تعتبر  بينما  للم�صترين،  بالن�صبة  المنتجات 

الدخل الأولي بالن�صبة للحكومات.       

المنتجات والإنتاج  ال�صرائب والدعم على  11-92 وينبغي قيد 

الح�صابات  نظام  مع  لالت�صاق  تحقيقا  الأولي  الدخل  ح�صاب  في 

القومية  الح�صابات  نظام  ويميز  المفاهيمية.  الناحية  من  القومية 

لعام 2008 بين:

�صرائب المنتجات التي ُتدفع عن كل وحدة من وحدات ال�صلع  )اأ(  

اأو الخدمات. ومن اأمثلة هذه ال�صرائب �صريبة القيمة الم�صافة 

ور�صوم ال�صتيراد و�صرائب الت�صدير ور�صوم ال�صتهالك؛ 

الأجور  �صريبة  ذلك  ومن  الإنتاج.  على  الأخرى  وال�صرائب  )ب(  

والتراخي�ص  والأرا�صي  المباني  على  المتكررة  وال�صرائب 

التجارية. 

في  والدعم”  والواردات،  الإنتاج  على  “ال�صرائب  بند  مع  البند  هذا  يتوافق    
3

لعام 2008”. القومية  الح�صابات  “نظام 

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي
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والتمييز نف�صه قائم بالن�صبة للدعم. وح�صبما يرد في الفقرة 4-11، 

الناتج  اإجمالي  الفرق بين  الدخل الأولي ي�صاوي  فاإن ر�صيد ح�صاب 

عن  منف�صل  كبند  الدعم  ويقيد  القومي.  الدخل  واإجمالي  المحلي 

ال�صرائب بدل من اأن ُيخ�صم منها. 

11-93 وفي بع�ص الأحيان، يوافق ُم�صدِّر �صلعة ما بموجب 

العقد على دفع ر�صوم ال�صتيراد. وفي هذه الحالة، تخرج الر�صوم 

الدولية.  الح�صابات  في  للدخل  الأولي  التوزيع  ح�صاب  نطاق  عن 

عن  تن�صاأ  الر�صوم  هذه  اأن  اإلى  المعاملة  هذه  في  ال�صبب  ويرجع 

الم�صتوِرد.  على  التزاما  بالتالي  دفعها  ويعتبر  ال�صتيراد،  عملية 

الم�صتورد،  الدفع من جانب  م�صتحقة  كانت  لو  كما  تعاَمل  ولذلك 

فاإن  وبالتالي  مقيمين.  بين  معاملة  الأ�صا�ص  هذا  على  وتعتبر 

قيمة ر�صوم ال�صتيراد التي يدفعها الُم�صدِّر ل ت�صملها قيمة ال�صلع 

باأ�صعار فوب. )نظرا لأن ال�صرائب تحت�صب كما لو كانت ُتدفع من 

اإذا وافق  الم�صتورد، تعتبر معاملة بين مقيمين(. وبالمثل،  جانب 

على  التزاما  تظل  فاإنها  الت�صدير،  �صرائب  دفع  على  الم�صتورد 

الم�صتورد  يدفعها  التي  الت�صدير  �صرائب  فاإن  وبالتالي  الُم�صدِّر. 

كما  لتعاَمل  م�صارها  وُيعدَّل  فوب  باأ�صعار  ال�صلع  قيمة  ت�صملها 

)تنطبق   .)34-10 الفقرة  اأي�صا  )راجع  يدفعها.  الُم�صدِّر  كان  لو 

المعاملة ذاتها على ترتيبات دفع قيمة خدمات ال�صحن والتاأمين(. 

اأحيانا  اإقليم ما  ال�صلطات الجمركية في  11-94 وقد تفر�ص 

ر�صما اأو �صريبة اأخرى دون انتقال الملكية اإلى اأحد المقيمين في 

اأو  التجهيز  لأغرا�ص  المر�صلة  ال�صلع  ذلك  اأمثلة  ومن  الإقليم.  هذا 

الإ�صالح اأو التخزين اأو ل�صتعمال زوار الإقليم. وفي هذه الحالت، 

المقيمين  غير  جانب  من  الدفع  م�صتحقة  الجمركية  الر�صوم  تقيد 

�صمن �صرائب المنتجات م�صتحقة الدفع من جانب غير المقيمين.

جيم – دخل ال�ستثمار والفئات الوظيفية

11-95 يتناول هذا الق�صم دخل ال�صتثمار الذي ُيدرج �صمن 

كل فئة من الفئات الوظيفية لالأ�صول والخ�صوم المالية. ويتناول 

اأي�صا ق�صايا خا�صة تتعلق بدخل ال�صتثمار في فئات معينة من 

الوظيفية  الفئات  من  فئة  كل  وت�صم  لالأ�صول.  الوظيفية  الفئات 

الغر�ص  تخدم  التي  المالية  الأدوات  من  مختلفة  اأنواعا  لالأ�صول 

اأنواعا  الواحدة  الوظيفية  الفئة  ت�صمل  اأن  يمكن  وبالتالي  نف�صه، 

مختلفة من دخل ال�صتثمار. وبالن�صبة للم�صتقات المالية وخيارات 

الكتتاب الممنوحة للموظفين، فال ين�صاأ عنها دخل ا�صتثمار. 

1 – دخل ال�ستثمار المبا�سر 

مراكز  عن  النا�صئ  ال�صتثمار  دخل  البند  هذا  ي�صمل   96-11

وغير  مقيمة  موؤ�ص�صية  وحدات  بين  القائمة  المبا�صر  ال�صتثمار 

مقيمة. وح�صبما ورد في الفقرة 6-28، ل ُتدرج الديون بين بع�ص 

جهات الو�صاطة المالية المنت�صبة �صمن ال�صتثمار المبا�صر، ولذلك 

ا�صتثمارات  دخل  �صمن  الأدوات  هذه  من  المقابل  الدخل  ب 
َّ
ُيبو

الآخر  الأولي  الدخل  ُيدرج  ول  اأخرى.  ا�صتثمارات  اأو  الحافظة 

�صمن دخل ال�صتثمار المبا�صر في حالت نادرة، مثل تعوي�صات 

المبا�صرين  الم�صتثمرين  بين  فيما  الريع  ومعامالت  العاملين 

وموؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر.   

تعريف   24-6 اإلى   8-6 من  الفقرات  وتتناول   97-11

من  اأنواع  ثالثة  بين  التمييز  ويمكن  المبا�صر.  ال�صتثمار  عالقات 

المرتبطة  ال�صتثمار  دخل  وتدفقات  المبا�صر  ال�صتثمار  عالقات 

بكل منها: 

ا�صتثمار الم�صتثمرين المبا�صرين في موؤ�ص�صات ال�صتثمار  )اأ(  

ال�صتثمار  دخل  تدفقات  الفئة  هذه  وت�صمل  المبا�صر. 

ا�صتثمارها، وفائدة( بين  واأرباح معاد  )عائدات موزعة، 

الم�صتثمر المبا�صر وموؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر التابعة 

له )�صواء تربطه بها عالقة ملكية مبا�صرة اأم ل(؛  

 .)40-6 الفقرة  في  تعريفه  )يرد  العك�صي  ال�صتثمار  )ب(  

وت�صمل هذه العالقة تدفقات دخل ال�صتثمار من الخ�صوم 

لموؤ�ص�صات  المبا�صرين  الم�صتثمرين  على  الم�صتحقة 

موؤ�ص�صات  ومطالبات  لهم  التابعة  المبا�صر  ال�صتثمار 

ال�صتثمار المبا�صر الم�صتحقة على م�صتثمريها المبا�صرين؛ 

العالقة  هذه  وت�صمل  الزميلة.  الموؤ�ص�صات  بين  ال�صتثمار  )ج(  

الزميلة  الموؤ�ص�صات  جميع  بين  ال�صتثمار  دخل  تدفقات 

التي تنتمي اإلى نف�ص مجموعة ال�صتثمار المبا�صر. 

المبا�صر  ال�صتثمار  عالقات  اأنواع  من  اأي  عن  تن�صاأ  اأن  ويمكن 

ال�صركات،  اأ�صباه  دخل  من  وم�صحوبات  اأرباح،  توزيعات  هذه 

الم�صتثمرين  اإلى  ا�صتثمارها،  المعاد  الأرباح  ُتعزى  ول  وفائدة. 

ويحتوي   .%10 راأ�صمالهم  ح�ص�ص  تبلغ  عندما  اإل  المبا�صرين 

الأرباح  ح�صاب  كيفية  على  رقمي  مثال  على   5-11 الإطار 

المعاد ا�صتثمارها. 

11-98 ويتناول الق�صم ب اأعاله دخل ال�صتثمار النا�صئ عن 

دخل   2-11 الجدول  ويعر�ص  المالية.  الأدوات  اأنواع  مختلف 

المبا�صر  ال�صتثمار  عالقات  ح�صب  اأنواع  اإلى  مق�صما  ال�صتثمار 

 ويمكن اإعادة تق�صيم الفائدة ح�صب نوع الأدوات المالية. 
4
الثالثة.

ال�صتثمار  دخل  لبيانات  المف�صل  العر�ص  اإمكانية  حال  وفي 

اإلى  ذلك  يوؤدي  فلن   ،2-11 الجدول  في  يرد  ح�صبما  المبا�صر 

تو�صيح ال�صلة بين دخل ال�صتثمار والأدوات المالية فح�صب، بل 

لحظ اأن العناوين في الجدول 11-2 ت�صير اإلى المركز الذي ترتبط به تدفقات 
  4

الدخل، فعنوان “الم�صتثمرون المبا�صرون في موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر” ي�صير 

م�صتثمريها  اإلى  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صات  تدفعه  الذي  ال�صتثمار  دخل  اإلى 

المبا�صرين. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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من  ن  يمكِّ بما  التحليلية  لالأغرا�ص  البيانات  اأهمية  من  �صيزيد 

في  اأنه  غير  تف�صيليا.  تحليال  المبا�صر  ال�صتثمار  عالقات  تحليل 

قيمتهما  تكون  قد  والثالثة  الثانية  الفئة  اأن  نجد  الحالت  بع�ص 

غير مهمة اأو �صرية، مما ل ي�صمح �صوى بن�صر بيانات مجمعة عن 

الأنواع الثالثة معا. 

الدخل من ال�ستثمار العك�سي 

11-99 يرد تعريف ال�صتثمار العك�صي في الفقرة 6-40. ويقيد 

اأن  اأي  اإجمالي،  اأ�صا�ص  على  العك�صي  ال�صتثمار  من  ال�صتثمار  دخل 

المبا�صرين  الم�صتثمرين  المطالبات على  القب�ص من  م�صتحق  الدخل 

والدخل م�صتحق الدفع من الخ�صوم الم�صتحقة لموؤ�ص�صات ال�صتثمار 

اأي�صا  يمكن  اأنه  غير  الآخر.  منف�صل عن  كبند  يقيد كالهما  المبا�صر 

ول  تكميلي.  اأ�صا�ص  على  الوجهة  لمبداأ  وفقا  الدخل  بيانات  عر�ص 

معاد  اأرباح  الملكية  ح�ص�ص  في  العك�صية  ال�صتثمارات  عن  تتولد 

ا�صتثمارها لأن ن�صبة الح�ص�ص ل ت�صل اإلى %10. 

الدخل من ال�ستثمارات فيما بين الموؤ�س�سات الزميلة 

فيما  الملكية  ح�ص�ص  في  ال�صتثمارات  عن  تتولد  ل   100-11

بين الموؤ�ص�صات الزميلة اأرباح معاد ا�صتثمارها لأن ن�صبة الح�ص�ص 

اإلى حد 10%. وترد في الفقرة 6-43 والإطار 6-4 كيفية  ل ت�صل 

لمبداأ  وفقا  الدخل  بيانات  عر�ص  عند  الزميلة  الموؤ�ص�صات  معاملة 

الوجهة. 

الت�سعير التحويلي

11-101 يرتبط اختالف قيم الت�صعير التحويلي التي تختلف 

كثيرا عن اأ�صعار ال�صوق عادة بتبادل الموارد فيما بين الموؤ�ص�صات 

المرتبطة، مما يوِجد �صلة بين الت�صعير التحويلي ومقايي�ص دخل 

التحويلي  الت�صعير  وراء  الدافع  يكون  وقد  المبا�صر.  ال�صتثمار 

ومن  الأ�صهم.  �صحب  اأو  الملكية  ح�ص�ص  زيادة  اأو  الدخل  توزيع 

الإطار 11-5: مثال رقمي على كيفية ح�ساب اأرباح موؤ�س�سات ال�ستثمار المبا�سر المعاد ا�ستثمارها

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي

 قائمة الأرباح والخ�صائر للموؤ�ص�صة األف

في  الملكية  ح�ص�ص  من   %50 المقيمين  غير  المبا�صرون  الم�صتثمرون  يمتلك 

 .A الموؤ�ص�صة

الإيرادات:

20000 1- مبيعات ال�صلع النهائية 

500 + الزيادة في مخزون ال�صلع النهائية 

3000 2- خدمات النقل المقدمة 

6000 3- خدمات الإ�صالح 

3000 4- توزيعات الأرباح 

1000 5- الفائدة على ال�صندات 

1000 6- اأرباح بيع الممتلكات 

34500 7- اإجمالي الإيرادات )من 1 اإلى 6( 

الم�صروفات:

12000 8- م�صتريات المواد الخام 

2000 - الزيادة في مخزون المواد 

5000 9- الرواتب والأجور 

500 10- اإيجار المكتب 

2000 11- �صفر العاملين 

500 12- الوقود والكهرباء والتكاليف الأخرى 

1000 13- الإهالك 

1000 14- الفائدة على القرو�ص 

2000 15- مخ�ص�صات الديون المعدومة 

22000 16- اإجمالي الم�صروفات )من 8 اإلى 15( 

12500 17- �صافي الدخل )قبل ال�صرائب( 

4000 18- ال�صرائب على الدخل 

8500 19- �صافي الدخل )بعد ال�صرائب( 

5000 20- توزيعات الأرباح م�صتحقة الدفع 

يمكن ا�صتقاق قيمة الأرباح المعاد ا�صتثمارها كالآتي: 

)اأ( تعديل �صافي الدخل بعد ال�صرائب

 �صافي الدخل بعد ال�صرائب )ال�صطر 19 = 8،500(

 -  توزيعات الأرباح )ال�صطر 20 = 5،000(

)اأي  الثانوي  اأو  الأولي  الدخل  اأو  الناتج  اإيرادات  بخالف  الإيرادات    - 

مكا�صب الحيازة، ال�صطر 6 = 1،000(

الديون  مخ�ص�صات  )اأي  المعامالت  م�صروفات  بخالف  الم�صروفات    + 

المعدومة، ال�صطر 15 = 2،000(

 =  4،500، م�صروبة في 0.5

2،250  = 

)ب( على اأ�صا�ص عالقات المحا�صبة القومية 

 الناتج من ال�صلع والخدمات )ال�صطر 1 + ال�صطر 2 + ال�صطر 3 = 29،500(

 +  10 ال�صطر   +  8 )ال�صطر  والخدمات  ال�صلع  من  الو�صيط  ال�صتهالك    - 

ال�صطر 11 + ال�صطر 12 = 13،000(

اأن  )بافترا�ص   )1،000  =  13 )ال�صطر  الثابت  المال  راأ�ص  ا�صتهالك   -  

الإهالك ي�صلح ا�صتخدامه كقيمة تقريبية ل�صتهالك راأ�ص المال الثابت. 

واإذا لم ي�صح هذا الفترا�ص، يمكن اإجراء تعديالت اإجمالية(. 

 =  5 ال�صطر   +  4 )ال�صطر  القب�ص  م�صتحق  والثانوي  الأولي  الدخل    + 

)4،000

الدخل الأولي والثانوي م�صتحق الدفع )ال�صطر 9 + ال�صطر 14 + ال�صطر    - 

18 + ال�صطر 20 = 15،000(

ب�صرب المجموع في ح�صة الم�صتثمر المبا�صر في الموؤ�ص�صة   * 
 =  4،500 م�صروبة في 0.5 

2،250  = 

هذه  لإجراء  الالزمة  البيانات  نجد  ل  العملية،  الناحية  من  اأنه  غير 

اأ�صا�ص �صهري اأو ربع �صنوي، اأو قد نجدها غير  الح�صابات متوفرة دائما على 

ا�صتقاق  بالتالي  ذلك  ي�صتوجب  الأخيرة. وقد  الفترات(  )اأو  الفترة  متوفرة عن 

قيم بع�ص البنود من البيانات الجزئية المتوفرة اأو عن طريق ا�صتخدام طرق 

مثل ال�صتنباط والن�صب والنماذج. 
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اأمثلة ذلك تقديم ال�صلع والخدمات دون ر�صوم وا�صحة اأو باأقل اأو 

قيا�صه  واأمكن  التحويل  �صعر  قيد  تم  حال  وفي  قيمتها.  من  اأكثر 

على  المعني  القيد  تعديل  ينبغي  اليقين،  من  كبيرة  بدرجة  كميا 

و78-3(.   77—3 الفقرتين  اأي�صا  )راجع  ال�صوق  اأ�صعار  اأ�صا�ص 

القت�صادات  البيانات في كل من  باإعداد  القائمين  وينبغي على 

تجنبا  البع�ص  بع�صهم  مع  المعلومات  وتبادل  التعاون  المعنية 

الثنائية. وف�صال على تعديل قيمة  البيانات  ات�صاق ت�صجيل  لعدم 

المبين فيما  النحو  التدفق نف�صه، ينبغي ت�صجيل قيد مقابل على 

يلي: 

اإلى  خدمة  اأو  �صلعة  المبا�صر  الم�صتثمر  تقديم  حالة  في  )اأ(  

موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر باأكثر من قيمتها؛ 

اأو  �صلعة  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  تقديم  حالة  في  اأو  )ب(  

خدمة اإلى الم�صتثمر المبا�صر باأقل من قيمتها؛

وعندئذ يكون �صعر التحويل بمثابة توزيعات اأرباح م�صتترة مدفوعة 

توزيعات  زيادة  بالتالي  وينبغي  المبا�صر،  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  من 

والأ�صعار  والخدمات  لل�صلع  ال�صوقية  القيمة  بين  بالفرق  الأرباح 

الفعلية المطبقة. 

اإلى  خدمة  اأو  �صلعة  المبا�صر  الم�صتثمر  تقديم  حالة  في  )اأ( 

موؤ�ص�صة ال�صتثمار المبا�صر باأقل من قيمتها؛ 

اأو  �صلعة  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  تقديم  حالة  في  اأو  )ب(  

خدمة اإلى الم�صتثمر المبا�صر باأكثر من قيمتها؛

ا�صتثمار م�صتتر في موؤ�ص�صة ال�صتثمار  ويكون �صعر التحويل بمثابة 

ال�صتثمار  ملكية  ح�ص�ص  تدفقات  زيادة  بالتالي  وينبغي  المبا�صر، 

والأ�صعار  والخدمات  لل�صلع  ال�صوقية  القيمة  بين  بالفرق  المبا�صر 

الفعلية المطبقة.

الجدول 11-2: التوزيع التف�سيلي لدخل ال�ستثمار المبا�سر

قيود مدينة قيود دائنة   

دخل ال�ستثمار المبا�سر

الدخل من ح�س�ص الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار

توزيعات الأرباح والم�سحوبات من دخل اأ�سباه ال�سركات 

الأرباح المعاد ا�ستثمارها 

الفائدة

1- الم�صتثمرون المبا�صرون في موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر

الدخل من ح�ص�ص الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

الدخل من ح�ص�ص الملكية بخالف اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح والم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات

الأرباح المعاد ا�صتثمارها 

الدخل من اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار 

توزيعات الأرباح 

الأرباح المعاد ا�صتثمارها 

الفائدة

ح�صب نوع الأدوات المالية

2- ا�صتثمارات موؤ�ص�صات ال�صتثمار المبا�صر في الم�صتثمرين المبا�صرين )ال�صتثمار العك�صي(

الدخل من ح�ص�ص الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

الدخل من ح�ص�ص الملكية بخالف اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح والم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات

الدخل من اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح

الأرباح المعاد ا�صتثمارها

الفائدة

ح�صب نوع الأدوات المالية

3- ال�صتثمار بين الموؤ�ص�صات الزميلة 

الدخل من ح�ص�ص الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

الدخل من ح�ص�ص الملكية بخالف اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح والم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات

الدخل من اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح

الأرباح المعاد ا�صتثمارها

الفائدة

ح�صب نوع الأدوات المالية

)هذا الجدول تف�صيري. راجع الملحق 9 لالطالع على العنا�صر الأ�صا�صية.(.   

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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11-102 وتوؤثر التعديالت التي ُتجرى مقابل �صعر التحويل على 

وبالتالي،  المقابل.  القت�صاد  وبيانات  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح 

الإمكان  المقابلة قدر  المعلومات مع القت�صادات  المفيد تبادل  من 

تجنبا لعدم ات�صاق ت�صجيل البيانات. 

2 – دخل ا�ستثمارات الحافظة 

المقيمين  بين  فيما  الدخل  تدفقات  البند  هذا  ي�صمل   103-11

والدين  الملكية  �صندات  في  المراكز  عن  النا�صئة  المقيمين  وغير 

بخالف تلك المبوبة �صمن ال�صتثمار المبا�صر اأو الأ�صول الحتياطية. 

المدرجة  المالية  الأدوات   57-6 اإلى   54-6 من  الفقرات  وتتناول 

�صمن ا�صتثمارات الحافظة. 

البداية  في  الحافظة  ا�صتثمارات  دخل  تق�صيم  ويمكن   104-11

اإلى نوعين، هما: الدخل من �صندات الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار 

والدخل من �صندات الدين. وي�صمل الدخل من اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار 

توزيعات الأرباح والأرباح المعاد ا�صتثمارها. اأما الدخل من �صندات 

العائدات  اإل  ي�صمل  فال  ال�صتثمار،  �صناديق  اأ�صهم  بخالف  الملكية 

الموزعة )توزيعات الأرباح(. ويمكن اإعادة تق�صيم الفائدة ح�صب نوع 

ا�صتثمارات  دخل  تبويب  وي�صمن  ال�صتحقاق.  واأجل  الدين  �صندات 

الحافظة على هذا النحو المف�صل تحقيق الت�صاق مع تبويب الأ�صول 

والخ�صوم المالية ح�صب الأداة والفئة الوظيفية. 

11-105 ويمكن اإعادة تق�صيم دخل ا�صتثمارات الحافظة ح�صب 

القطاعات الموؤ�ص�صية المحلية )راجع الق�صم »دال« بعنوان »القطاعات 

الموؤ�ص�صية« في الف�صل الرابع بعنوان »الإقليم القت�صادي والوحدات 

والقطاعات الموؤ�ص�صية والإقامة«( التي ينتمي اإليها مالكو وم�صدرو 

من  مجموعة  اإجراء  الم�صت�صوب  من  يكون  وقد  المالية.  الأوراق 

عملة  اأو  الخارجي  القطاع  ح�صب  الأخرى  التكميلية  التق�صيمات 

التقويم اأو غير ذلك لأغرا�ص تحليلية معينة. 

3 – دخل ال�ستثمارات الأخرى 

11-106 ي�صمل هذا البند التدفقات فيما بين الوحدات الموؤ�ص�صية 

والقرو�ص  الودائع  على  بالفائدة  المرتبطة  المقيمة  وغير  المقيمة 

م�صتحقة  الأخرى  والح�صابات  التجارية  وال�صلف  والئتمانات 

واأ�صهم  الملكية  ح�ص�ص  من  بالدخل  والمرتبطة  القب�ص/الدفع؛ 

اأخرى؛  وظيفية  فئات  اأي  �صمن  المبوبة  غير  ال�صتثمار  �صناديق 

الوثائق  حملة  اإلى  يعزى  الذي  ال�صتثمار  بدخل  اأي�صا  والمرتبطة 

في نظم التاأمين وال�صمانات الموحدة و�صناديق معا�صات التقاعد. 

تخ�صي�صات  على  الدفع  م�صتحقة  الفائدة  اأي�صا  البند  هذا  ويت�صمن 

على  المطبقة  الر�صوم  اإدراج  اأي�صا  وينبغي  الخا�صة.  ال�صحب  حقوق 

قرو�ص الذهب غير النقدي �صمن الفائدة تحت هذا البند )راجع الفقرة 

ال�صتثمار  دخل  اأنواع  مختلف   3-11 الجدول  ويعر�ص   .)68-11

والأدوات المالية ذات ال�صلة.

من  الأخرى  ال�صتثمارات  دخل  من  وُي�صتبعد   107-11

المبا�صر  ال�صتثمار  ملكية  ح�ص�ص  من  الدخل  الملكية  ح�ص�ص 

الملكية  فح�ص�ص  الملكية.  �صندات  في  الحافظة  ا�صتثمارات  ومن 

�صركات  )مثل  الم�صاهمة  غير  اأو  الم�صاهمة  الموؤ�ص�صات  بع�ص  في 

ال�صتثمار  قبيل  من  تعتبر  ل  الم�صتركة(  الم�صاريع  اأو  الت�صامن 

المبا�صر )نظرا لنخفا�ص ح�ص�ص الملكية عن 10%( اأو ا�صتثمارات 

ال�صتثمارات  �صندات ملكية(، وتبوب �صمن  )لعدم كونها  الحافظة 

الفقرتين 5-26 و6-62(، وينبغي بالتالي  اأي�صا  الأخرى )راجع 

الجدول 11-3: التوزيع التف�سيلي لدخل ال�ستثمارات الأخرى

قيود مدينة قيود دائنة   

دخل ال�ستثمارات الأخرى

الدخل من ح�ص�ص الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

الدخل من ح�ص�ص الملكية بخالف اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار 

توزيعات الأرباح والم�صحوبات من دخل اأ�صباه ال�صركات

الدخل من اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار

توزيعات الأرباح

الأرباح المعاد ا�صتثمارها 

الفائدة

الودائع 

القرو�ص

الئتمانات وال�صلف التجارية

الح�صابات الأخرى م�صتحقة القب�ص/الدفع

تخ�صي�صات حقوق ال�صحب الخا�صة                 ل ينطبق

قرو�ص الذهب غير النقدي

دخل ال�صتثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق في نظم التاأمين وال�صمانات 

    الموحدة و�صناديق معا�صات التقاعد

)هذا الجدول تف�صيري. راجع الملحق 9 لالطالع على العنا�صر الأ�صا�صية.(.   

الف�صل 11 ♦ ح�صاب الدخل الأولي
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تبويب اأي دخل يتم توزيعه على المالكين �صمن دخل ال�صتثمارات 

ُتدار من  قد  ال�صتثمار  بع�ص �صناديق  اأن  نجد  وبالمثل،  الأخرى. 

جانب عدد قليل من الأع�صاء ويكون قا�صرا على هوؤلء الأع�صاء، 

ا�صتثمارات  اأو  المبا�صر  ال�صتثمار  تعريف  مع  يتفق  ل  قد  ولكنه 

والأرباح  الموزعة  العائدات  تبوب  الحالة،  هذه  وفي  الحافظة. 

المعاد ا�صتثمارها على اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار هذه �صمن دخل 

ال�صتثمارات الأخرى. 

11-108 وينبغي اإعادة تق�صيم دخل ال�صتثمارات الأخرى ح�صب 

نوع الأدوات المالية. ويمكن تبويبه اأي�صا ح�صب القطاعات الموؤ�ص�صية 

المحلية )بالن�صبة للدخل م�صتحق القب�ص من الحيازات من الأ�صول 

الأجنبية والدخل م�صتحق الدفع من مراكز الخ�صوم الأجنبية(.  

4 – الدخل من الأ�سول الحتياطية 

الأ�صول  من  الدخل  ببيانات  ال�صتفادة  يمكن   109-11

و�صمان  الحتياطيات،  على  العائد  معدلت  درا�صة  في  الحتياطية 

الفئات  على  العائد  معدلت  ح�صاب  من  الحتياطيات  ا�صتبعاد 

الدخل  الحتياطية  الأ�صول  من  ال�صتثمار  دخل  وي�صمل  الأخرى. 

وت�صمل  والفائدة.  ال�صتثمار  �صناديق  واأ�صهم  الملكية  ح�ص�ص  من 

الفائدة على الأ�صول الحتياطية اأي�صا الر�صوم المطبقة على اإقرا�ص 

الفقرة  في  يرد  )ح�صبما  النقدي  الذهب  وقرو�ص  المالية  الأوراق 

)ح�صبما  المخ�ص�صة  غير  الذهب  ح�صابات  على  والفائدة   )67-11

ح�ص�ص  من  الدخل  تق�صيم  اإعادة  ويمكن   .)80-6 الفقرة  في  يرد 

الملكية واأ�صهم �صناديق ال�صتثمار اأي�صا اإلى فئتين، وهما توزيعات 

اأ�صهم  حملة  اإلى  يعزى  الذي  والدخل  الملكية  �صندات  على  الأرباح 

المعاد  والأرباح  الموزعة  العائدات  ي�صمل  الذي  ال�صتثمار  �صناديق 

اأي�صا  القب�ص  م�صتحقة  الفائدة  تق�صيم  اإعادة  ويمكن  ا�صتثمارها. 

ح�صب نوع الأدوات المالية. واإذا لم تكن بيانات الدخل من الأ�صول 

الحتياطية متوفرة للن�صر، ينبغي قيدها �صمن الفائدة تحت بند دخل 

ال�صتثمارات الأخرى. 

الخا�صة  ال�صحب  حقوق  حيازات  على  الفائدة  وتقيد   110-11

على اأ�صا�ص اإجمالي �صمن الدخل من الأ�صول الحتياطية، مما يعني 

حقوق  تخ�صي�صات  على  الدفع  م�صتحقة  الفائدة  قيمة  خ�صم  عدم 

تخ�صي�صات  على  الدفع  م�صتحقة  الفائدة  )تقيد  الخا�صة.  ال�صحب 

الأخرى  ال�صتثمارات  خ�صوم  �صمن  كدخل  الخا�صة  ال�صحب  حقوق 

ح�صبما يرد في الفقرة 106-11(. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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الف�صل

ح�ساب الدخل الثانوي12

األف – نظرة عامة على ح�ساب الدخل 

الثانوي

المرجع:

ح�صابات  الثامن:  الف�صل   ,2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

اإعادة توزيع الدخل

2008 SNA, Chapter 8, The Redistribution of Income 
Accounts.

بين  الجارية  التحويالت  الثانوي  الدخل  ح�ساب  يبين   1-12

التحويالت  اأنواع  مختلف  فيه  يقيد  حيث  المقيمين.  وغير  المقيمين 

الجارية لبيان دورها في عملية توزيع الدخل فيما بين االقت�صادات. 

وقد تتخذ التحويالت �صكال نقديا اأو عينيا. اأما التحويالت الراأ�صمالية, 

اإلى   19-13 من  الفقرات  )راجع  الراأ�صمالي  الح�صاب  في  فتقيد 

  .)34-13

)راجع  القومي  الدخل  على  االأولي  الدخل  يوؤثر  وبينما   2-12

يوؤثر  القومي(,  الدخل  اإجمالي  تعريف  على  لالطالع   4-11 الفقرة 

المتاح.  القومي  الدخل  اإجمالي  على  معا  واالأولي  الثانوي  الدخل 

الراأ�صمالية ال توؤثر على الدخل المتاح, فتقيد  ونظرا الأن التحويالت 

بالتالي في الح�صاب الراأ�صمالي. 

القيود  مجموع  الثانوي  الدخل  ح�صاب  ر�صيد  ويعر�ض   3-12

ا�صم  عليه  ويطلق  المدينة,  القيود  مجموع  منها  مطروحا  الدائنة 

مجموع  ر�صيد  قيد  يمكن  ذلك,  على  وف�صال  الثانوي.  الدخل  ر�صيد 

اأنه  بما  الح�صاب  هذا  نهاية  في  ككل  الجاري  الح�صاب  معامالت 

ر�صيد  اإلى  وي�صار  الجارية.  الح�صابات  �صل�صلة  في  ح�صاب  اآخر 

اأحد  وهو  الجاري,  الح�صاب  ر�صيد  با�صم  الجارية  الح�صابات  جميع 

الخارجية.  االختالالت  تحليل  في  المهمة  االقت�صادية  المجمالت 

حيث  القومية,  بالح�صابات  اأي�صا  الجاري  الح�صاب  ر�صيد  ويرتبط 

ي�صاوي قيمة ميزان االدخار واال�صتثمار لالقت�صاد )راجع الفقرتين 

14-4 و5-14(.   

الثانوي  الدخل  الجدول 12-1 عنا�صر ح�صاب  12-4 ويعر�ض 

القطاعات  ح�صب  اأي�صا  الجارية  التحويالت  تبويب  ويمكن  وهيكله. 

الموؤ�ص�صية التي تتلقى التحويالت اأو تقدمها. وفي بع�ض الحاالت, قد 

اإعداد بيانات مبوبة ح�صب القطاع التابع  يرغب معدو البيانات في 

له مقدم التحويل في حالة القيود الدائنة والقطاع التابع له متلقي 

التحويل في حالة القيود المدينة. وبالن�صبة لالقت�صادات التي تعتبر 

تبويب  الم�صت�صوب  من  يكون  قد  الرئي�صيين,  الم�صاعدات  متلقي  من 

ن من  التحويالت الجارية والراأ�صمالية ح�صب المعايير نف�صها بما يمكِّ

مقارنتها وتجميعها.  

باء – المفاهيم ونطاق التغطية

المهم  من  الثانوي,  الدخل  ح�صاب  محتويات  تناول  عند   5-12

الفقرات  )راجع  االأخرى  المعامالت  اأنواع  عن  التحويالت  )اأ(  تمييز 

التحويالت  الجارية عن  التحويالت  )ب(  اإلى 11-12(   من 6-12 

الراأ�صمالية )راجع الفقرات من 12-12 اإلى 15-12(. 

1 – المعامالت: المبادالت والتحويالت  

اإما  معاملة  اأي  تكون   ,13-3 الفقرة  في  يرد  ح�صبما   6-12

قيمة  ذي  �صيء  توفير  على  المبادالت  وتنطوي  تحويل.  اأو  مبادلة 

اقت�صادية نظير بند مقابل له قيمة اقت�صادية. 

موؤ�س�سية  وحدة  تقدمه  ما  يقابل  قيد  هو  والتحويل   7-12

اأو  مالية  اأ�سول  اأو  خدمات  اأو  �سلع  من  اأخرى  موؤ�س�سية  وحدة  اإلى 

اأي بند له  اأخرى غير منَتجة دون الح�سول في المقابل على  اأ�سول 

يتم  التي  القيمة  كانت  متى  اأي�صا  تحويالت  تن�صاأ  اأن  ويمكن  قيمة. 

تقل  اأو  اقت�صادية  داللة  لها  لي�صت  ما  بند  مقابل  عليها  الح�صول 

في  المتبع  المحا�صبي  النظام  ويقت�صي  البند.  هذا  قيمة  عن  كثيرا 

اإعداد الح�صابات الدولية قيام كل طرف من اأطراف المعاملة بت�صجيل 

على و�صف  لالطالع  اإلى 31-3  الفقرات من 26-3  )راجع  قيدين 

للنظام المحا�صبي(. لذلك ففي حالة تقديم �صيء له قيمة اقت�صادية 

المقابل  في  الح�صول  دون  مثال(  مالي  اأ�صل  اأو  خدمة  اأو  )ك�صلعة 

تحويل.  بمثابة  المقابل  القيد  يكون  اقت�صادية,  قيمة  له  بند  على 

التي  للتحويل  القابلة  الودائع  اأو  العملة  النقدية  التحويالت  وت�صمل 

تقدمها وحدة موؤ�ص�صية اإلى وحدة موؤ�ص�صية اأخرى دون الح�صول على 

نقل  عن  عبارة  فهي  العينية,  التحويالت  اأما  المقابل.  في  �صيء  اأي 

اأي�صا  وذلك  خدمة,  تقديم  اأو  النقد  بخالف  ما  اأ�صل  اأو  �صلعة  ملكية 
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وتبوب  اقت�صادية.  قيمة  له  بند  اأي  على  المقابل  في  الح�صول  دون 

من  الفقرات  )راجع  راأ�صمالية  اأو  جارية  تحويالت  اإلى  التحويالت 

12-12 اإلى 15-12(. 

12-8 وال تتلقى الوحدات التي تمنح التحويالت اأي مزايا معينة 

المعاملة نف�صها.  المقابل يمكن قيا�صها كميا وقيدها كجزء من  في 

غير اأن بع�ض التحويالت )ك�صافي اأق�صاط التاأمين على غير الحياة 

على  الح�صول  في  الحق  بالدفع  تقوم  التي  الوحدة  تعطي  قد  مثال( 

ال�صرائب  ت�صتخدم  ما  الم�صتقبل. وعادة  المحتملة في  المزايا  بع�ض 

في تقديم خدمات جماعية معينة قد ي�صتفيد منها دافعو ال�صرائب. 

وحتى في حالة ال�صرائب التي يدفعها المقيمون, عادة ما تكون هذه 

ُتعاَمل  وبالتالي  الكمي,  للقيا�ض  قابلة  غير  اأو  موؤكدة  غير  المزايا 

وال�صرائب  الحياة  غير  على  التاأمين  اأق�صاط  �صافي  مثل  البنود 

بخالف �صرائب المنتجات واالإنتاج معاملة التحويالت. اأما �صرائب 

الفقرات  )راجع  االأولي  الدخل  معاملة  فتعاَمل  والمنتجات,  االإنتاج 

من 11-91 اإلى 94-11(. 

12-9 وقد ال يكون الفرق بين التحويالت والمبادالت وا�صحا في 

والر�صوم مقابل  ال�صرائب  الفرق بين  الحاالت, كما في حالة  بع�ض 

الخدمات الحكومية. وتتناول الفقرة 12-30 والفقرتين 180-10 

التمييز  اأ�صا�صها  على  يمكن  التي  التوجيهية  المبادئ  و181-10 

اأي�صا كيفية التمييز  بين ال�صرائب والخدمات. واإحدى هذه الحاالت 

االأفراد  �صفر  عند  العاملين  وتعوي�صات  ال�صخ�صية  التحويالت  بين 

للعمل بالخارج. ويتحدد قيد المعامالت �صمن التحويالت ال�صخ�صية 

التي  والفترة  المعاملة  طبيعة  اأ�صا�ض  على  العاملين  تعوي�صات  اأو 

يق�صيها االأفراد في االأقاليم االقت�صادية التي يعملون فيها, اأي على 

اأ�صا�ض ما اإذا كانوا يعاملون على اأنهم مقيمون اأم ال. وتتناول الفقرة 

المالية  المعامالت  بين  التمييز  12-24 حالة مماثلة, وهي كيفية 

والتحويالت ال�صخ�صية. 

التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات  تمتلك  وقد   10-12

تخدم االأ�صر المعي�صية )ح�صبما يرد تعريفها في الفقرة 100-4( 

فيما  التدفقات  اأن  غير  ال�صركات.  في  مبا�صر  ا�صتثمار  ح�ص�ض 

ولي�ض  كتحويالت  عادة  ل 
َ
تعام النوع  هذا  من  موؤ�ص�صتين  بين 

تكون  ما  نادرا  الحالة  هذه  في  التحويالت  الأن  كا�صتثمارات, 

العتبارات تجارية.

الكيانات  بين  فيما  عادة  تحويالت  تن�صاأ  وال   11-12  

الوحدات  تتبادله  ما  اأن  نجد  المثال,  �صبيل  فعلى  التجارية. 

الموؤ�ص�صية التي تربطها عالقة ا�صتثمار مبا�صر من �صلع وخدمات 

دون ر�صم وا�صح اأو باأقل من قيمتها ال يعتبر من قبيل التحويالت. 

الحالة �صمن ح�ص�ض ملكية  المقابل في هذه  القيد  حيث ي�صَجل 

اال�صتثمار المبا�صر )راجع الفقرتين 11-101 و11-102(. غير 

اأق�صاط التاأمين ال�صافية على غير الحياة ومطالبات التاأمين  اأن 

على غير الحياة تعتبر من قبيل التحويالت التي قد تن�صاأ فيما بين 

الكيانات التجارية. وبالمثل, قد تقوم الكيانات التجارية بتقديم 

اإلى غيرها من الكيانات التجارية  اأو راأ�صمالية  تحويالت جارية 

اأو  بالممتلكات  تلحق  التي  االأ�صرار  عن  التعوي�ض  �صبيل  على 

الخ�صائر االأخرى.   

2 – التمييز بين التحويالت الجارية والتحويالت 

الراأ�سمالية

لالزدواج,  وتجنبا  راأ�صمالية.  اأو  جارية  تكون  التحويالت   12-12

نتناول كيفية التمييز بين التحويالت الجارية والراأ�صمالية اأ�صا�صا في 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي

الجدول 12-1: نظرة عامة على ح�ساب الدخل الثانوي 

قيود مدينة قيود دائنة   

ميزان ال�سلع والخدمات والدخل الأولي

التحويالت ال�صخ�صية

ال�صرائب الجارية على الدخل والثروة وغيرهما

الم�صاهمات االجتماعية 

المزايا االجتماعية 

�صافي اأق�صاط التاأمين على غير الحياة وال�صمانات الموحدة 

مطالبات التاأمين على غير الحياة والمطالبات الم�صمولة ب�صمانات موحدة 

التحويالت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي

التحويالت الجارية المتنوعة

اإجمالي قيود التحويالت الجارية الدائنة والمدينة 

ر�سيد الدخل الثانوي

التعديل مقابل التغير في الم�صتحقات التقاعدية 

ر�سيد الح�ساب الجاري

ر�سيد الح�ساب الجاري )با�ستبعاد الأرباح المعاد ا�ستثمارها(

ملحوظة: هذا الجدول تف�صيري. راجع الملحق 9 لالطالع على العنا�صر االأ�صا�صية..
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هذا الف�صل بدال من الف�صل الثالث ع�صر بعنوان »الح�صاب الراأ�صمالي«. 

ويف�صل عند التمييز بين التحويالت الجارية والتحويالت الراأ�صمالية 

التركيز على ال�صمات الخا�صة للتحويالت الراأ�صمالية. 

اإما  تنطوي  تحويالت  هي  الراأ�سمالية  والتحويالت   13-12

من  المخزونات(  اأو  النقد  )بخالف  ما  اأ�سل  ملكية  انتقال  على 

اأ�سل  باقتناء  كليهما  اأو  الطرفين  اأحد  التزام  اأو  اآخر،  اإلى  طرف 

ما )بخالف النقد اأو المخزونات( اأو الت�سرف فيه، اأو تنازل دائن 

اأي�سا  الراأ�سمالية  ما عن الخ�سم الم�ستحق له. وت�سمل التحويالت 

غير  اأ�سول  في  الت�سرف  على  تنطوي  التي  النقدية  التحويالت 

راأ�سمالي  تحويل  واأي  اقتنائها.  اأو  المخزونات(  )بخالف  نقدية 

الأ�سول  مخزون  في  التحويل  هذا  قيمة  يعادل  تغير  عنه  ين�ساأ 

اأي  مدخرات  على  يوؤثر  اأن  دون  كليهما  اأو  الطرفين  اأحد  لدى 

متكررة,  وغير  كبيرة  بطبيعتها  الراأ�صمالية  والتحويالت  منهما. 

فيعتبر  التواتر.  اأو  الحجم  اأ�صا�ض  على  تعريفها  يمكن  ال  اأنه  غير 

انطوى  اإذا  راأ�صماليا  تحويال  مقابل  ر�صم  دون  عيني  تحويل  اأي 

اأي  المخزونات,  )بخالف  مالي  غير  اأ�صل  ملكية  انتقال  )اأ(  على 

االأ�صول الثابتة اأو النفائ�ض اأو االأ�صول غير المنَتجة( )ب( اأو قيام 

دائن ما بالتنازل عن الخ�صم الم�صتحق له دون الح�صول على اأي 

المقدمة  الراأ�صمالية  المعدات  اأن  غير  المقابل.  في  مماثلة  قيمة 

ال  المبا�صرين  م�صتثمريها  من  المبا�صر  اال�صتثمار  موؤ�ص�صات  اإلى 

تعد تحويالت راأ�صمالية, بل تقيد �صمن ح�ص�ض ملكية اال�صتثمار 

المبا�صر. وتعتبر التحويالت النقدية تحويالت راأ�صمالية اإذا كانت 

مرتبطة, اأو م�صروطة, بقيام اأحد طرفي المعاملة اأو كليهما باقتناء 

اأ�صل ثابت اأو الت�صرف فيه )مثل ِمَنح اال�صتثمار(.   

12-14 وت�سمل التحويالت الجارية جميع التحويالت التي ل 

تعد تحويالت راأ�سمالية, وتوؤثر مبا�صرة على م�صتوى الدخل المتاح 

تقليل  اإلى  توؤدي  والخدمات. حيث  ال�صلع  ا�صتهالك  وبالتالي على 

واإلى  المانح  االقت�صاد  في  المحتمل  اال�صتهالك  وحجم  الدخل 

المتلقي.  االقت�صاد  في  المحتمل  اال�صتهالك  وحجم  الدخل  زيادة 

وم�صاعدات  االجتماعية  المزايا  الجارية  التحويالت  اأمثلة  ومن 

الطعام.  

12-15 وقد يعتبر اأحد طرفي التحويل بع�ض التحويالت النقدية 

كتحويالت راأ�صمالية بينما يعتبرها الطرف االآخر تحويالت جارية. 

نقدية  ا�صتثمارية  منحا  بانتظام  تقدم  التي  الكبيرة  فاالقت�صادات 

تحويالت  النفقات  هذه  تعتبر  قد  االأ�صغر  االقت�صادات  من  لعدد 

اأ�صول.  اقتناء  عملية  لتمويل  مخ�ص�صة  تكون  قد  اأنها  رغم  جارية 

وكي ال يعاِمل الطرف المانح والطرف المتلقي المعاملة الواحدة كل 

بطريقة تختلف عن االآخر, ينبغي تبويب التحويل �صمن التحويالت 

اأحدهما  قيام  ينطوي على  واإن كان  الطرفين حتى  لدى  الراأ�صمالية 

ال�صك حول  الت�صرف فيه. وفي حالة  اأو  اأكثر,  اأو  اأ�صل,  فقط باقتناء 

ما اإذا كان ينبغي معاملة التحويل كتحويل جار اأو راأ�صمالي, فينبغي 

معاملته كتحويل جار. وتتناول الفقرتان 12-44 و12-45 ما اإذا 

كتحويالت  الحياة  غير  على  التاأمين  مطالبات  معاملة  ينبغي  كان 

جارية اأو راأ�صمالية. 

3 – ت�سجيل التحويالت وتقييمها 

12-16 يجب اأن ين�صاأ عن ت�صجيل التحويل قيدين لدى كل طرف 

من طرفي المعاملة رغم عدم ح�صول الطرف المانح على اأي �صلع اأو 

خدمات اأو اأ�صول في المقابل من الطرف االآخر. فالتحويالت النقدية 

ل لدى المانح كانخفا�ض في العملة اأو الودائع وتحويل م�صتحق  ت�صجَّ

الودائع  اأو  العملة  في  كزيادة  المتلقي  لدى  ل  ت�صجَّ بينما  الدفع, 

وتحويل م�صتحق القب�ض. اأما في حالة تقديم �صلع اأو خدمات عينية 

ل لدى المانح ك�صادرات �صلع اأو خدمات وتحويل  بدون ر�صوم, فت�صجَّ

اأو خدمات  �صلع  المتلقي كواردات  لدى  ل  ت�صجَّ بينما  الدفع,  م�صتحق 

الدائن  ي�صطب  الخ�صوم,  عن  التنازل  حالة  وفي  مقبو�ض.  وتحويل 

االأ�صل المالي وي�صطب المدين الخ�صم المالي وي�صجل كل منهما قيد 

تحويل في المقابل.  

على  عام  بوجه  التحويالت  ت�صجيل  وقت  ويتحدد   17-12

اأ�صا�ض الوقت الذي تنتقل فيه الملكية االقت�صادية للموارد )كال�صلع 

غير  التحويالت.  مقابل  تقيد  التي  المالية(  واالأ�صول  والخدمات 

ل فيه  اأن ت�صجَّ اأنه قد يكون من ال�صعب تحديد الوقت الذي ينبغي 

من  العديد  لوجود  نظرا  الطوعية  التحويالت  من  وغيرها  المنح 

�صروط االأهلية التي يترتب عليها �صالحيات قانونية. ففي بع�ض 

لدى  قانونية  مطالبة  المحتمل  التحويل  لمتلقي  تن�صاأ  الحاالت, 

اأو  معين  لغر�ض  م�صبقا  نفقات  كتحمل  معينة,  �صروط  ا�صتيفائه 

ا�صتيفاء  عند  النوع  هذا  من  التحويالت  ل  وت�صجَّ ما.  ت�صريع  اإقرار 

تن�صاأ  ال  التي  للحاالت  وبالن�صبة  وال�صروط.  المتطلبات  جميع 

ينبغي عزو  المانح,  التحويل على  لمتلقي  اأي مطالبة  فيها مطلقا 

التحويل اإلى وقت الدفع النقدي اأو انتقال ملكية االأ�صل اأو التنازل 

عن الخ�صم.  

اإلزامية   12-18 وينبغي قيد ال�صرائب وغيرها من تحويالت 

من  ذلك  غير  وقوع  اأو  المعامالت  اأو  االأن�صطة  حدوث  وقت  في 

اأو  �صرائب  من  الحكومية  المطالبات  عنها  تن�صاأ  التي  االأحداث 

تن�صاأ  الذي  الوقت  في  تقيد  ال�صرائب  الأن  ونظرا  اأخرى.  مدفوعات 

اأ�صا�ض المبلغ  فيه الخ�صوم ال�صريبية, تتحدد قيمة ال�صرائب على 

اأو  ال�صريبية  االإقرارات  اأو  التقديرات  واقع  من  الدفع  م�صتحق 

اأو االإقرارات الجمركية,  الم�صتندات االأخرى, مثل فواتير المبيعات 

التي تن�صاأ عنها خ�صوم في �صكل التزامات بالدفع من جانب دافعي 

ال�صرائب. وتن�صاأ بع�ض التحويالت االإلزامية في وقت معين, كتلك 

وتقيد  الممتلكات.  وم�صادرة  والجزاءات  الغرامات  عن  تن�صاأ  التي 

على  للح�صول  قانونية  مطالبات  تن�صاأ  عندما  التحويالت  هذه 

حكم  اأو  محكمة  حكم  ن�صر  وقت  في  يحدث  قد  ما  وهو  االأموال, 

اإداري. واإذا كانت بيانات ال�صرائب تقوم على اأ�صا�ض نقدي, ينبغي 

الف�صل 12 ♦ ح�صاب الدخل الثانوي
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القيد  تن�صاأ نتيجة  التي  الكبيرة  الفروق  تعديلها بحيث يتم تقريب 

على اأ�صا�ض اال�صتحقاق.

12-19 ونظرا الأن التحويالت عبارة عن قيود مقابلة لتدفقات 

ت�صاوي قيمة  فاإن قيمتها  اأو خ�صومات متنازل عنها,  موارد فعلية 

العينية  التحويالت  �صياق  في  تن�صاأ  ما  وعادة  المقابلة.  التدفقات 

تقييم  في  وبالتالي  الفعلية,  الموارد  تدفقات  تقييم  في  �صعوبات 

تقييم  مبادئ   72-3 الفقرة  وتتناول  المقابلة.  التحويالت  قيود 

المعامالت العينية. 

جيم – اأنواع التحويالت الجارية  

12-20 ُتبوِّب الح�صابات الدولية االأنواع التالية من التحويالت 

الجارية:  

التحويالت ال�سخ�سية

التحويالت الجارية االأخرى

ال�صرائب الجارية على الدخل والثروة وغيرهما, )اأ(  

الم�صاهمات االجتماعية, )ب(  

المزايا االجتماعية, )ج(  

�صافي اأق�صاط التاأمين على غير الحياة, )د(  

مطالبات التاأمين على غير الحياة, )هـ(  

التحويالت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي, )و(  

التحويالت الجارية المتنوعة.  )ز(  

وتتناول الفقرات من 12-21 اإلى 12-58 فئات التحويالت الجارية 

هذه في �صياق الح�صابات الدولية. 

1- التحويالت ال�سخ�سية

المرجع: 

الدولية في تحويالت المغتربين: مر�سد لمعديها  بيانات المعامالت 

وم�ستخدميها, ال�صادرة عن �صندوق النقد الدولي, 2009

12-21 ت�سمل التحويالت ال�سخ�سية جميع التحويالت الجارية 

اأ�سر  اإلى  المقيمة  المعي�سية  الأ�سر  تمنحها  التي  العينية  اأو  النقدية 

التحويالت  ت�صمل  وبالتالي,  منها.  تتلقاها  اأو  مقيمة  غير  معي�سية 

ال�صخ�صية جميع التحويالت الجارية فيما بين االأفراد المقيمين وغير 

المقيمين دون النظر اإلى ما يلي:

كان  اإذا  عما  النظر  )بغ�ض  التحويل  مر�صل  دخل  م�صدر  )اأ( 

اأو  الم�صاريع  اأو  العمل  من  دخل  على  يح�صل  المر�صل 

الممتلكات, وعلى مزايا اجتماعية واأي تحويالت اأخرى, اأو 

يت�صرف في اأ�صوله(؛ 

كان  اإذا  عما  النظر  )بغ�ض  المعي�صية  االأ�صر  بين  والعالقة  )ب( 

االأ�صخا�ض تربطهم �صلة قرابة اأم ال(. 

وكقاعدة متبعة, ُتدرج التحويالت الجارية فيما بين االأ�صر المعي�صية 

التحويالت  القمار �صمن  اأ�صكال  اليان�صيب وغيره من  والنا�صئة عن 

ال�صخ�صية )ح�صبما يرد في الفقرة 26-12(. 

تحويالت  الخارج  في  العاملين  تحويالت  وتعتبر   22-12

جارية ير�سلها العاملون اإلى مقيمين في اقت�ساد اآخر, وتقيد كبند 

تكميلي.  

12-23 وتعتبر اإقامة ال�صخ�ض المعني من العوامل المهمة في 

تحديد ما اإذا كان التحويل �صخ�صيا اأم ال. ففي حالة العاملين, على 

�صبيل المثال, ال ُيدرج �صمن التحويالت ال�صخ�صية �صوى التحويالت 

الذي  االقت�صاد  في  المقيمون  العاملون  الخارج  اإلى  ير�صلها  التي 

يعملون فيه. وقد ير�صل المقيمون في اقت�صاد ما موارد اإلى الخارج 

في  يقيمون  نف�صه  االقت�صاد  في  اآخرين  مقيمين  تمويل  بغر�ض 

االآباء  ير�صلها  التي  الموارد  حالة  في  )كما  موؤقتة  لفترة  الخارج 

اإلى اأبنائهم الذين يدر�صون في اأقاليم اأخرى(. وينبغي اأال تقيد هذه 

المعامالت كتحويالت جارية في ميزان المدفوعات الأن الطرفين 

مقيمان في نف�ض االقت�صاد. وتقيد الم�صروفات بالخارج كخدمات 

التي  النفقات  فاإن  عام,  وبوجه  الطالب.  حالة  في  م�صتراة  تعليم 

يتحملها المقيمون اأثناء اإقامتهم في اأقاليم اقت�صادية اأجنبية لمدة 

تقل عن عام تقيد �صمن بند ال�صفر )راجع الفقرات من 10-86 اإلى 

   .)100-10

االقت�صاد  في  المقيمين  االأفراد  قيام  حالة  وفي   24-12

الذي يعملون فيهـ  �صواء كانوا يعملون لدى جهة ما اأو لح�صابهم 

الإيداعها  للخارج  اأموال  باإر�صال  ـ  �صركات  يديرون  اأو  الخا�ض 

في ح�صاباتهم الخا�صة لدى بنوك بالخارج, فاإن هذه االأموال 

وتقيد  �صخ�صية,  تحويالت  ولي�ض  مالية  ا�صتثمارات  تمثل 

من  اأموال  �صحب  حالة  في  اأما  المالي.  الح�صاب  في  بالتالي 

اأو ل�صخ�ض  هذه الح�صابات بغر�ض تقديم موارد الأحد االأقارب 

كتحويالت  الم�صحوبات  هذه  قيد  فينبغي  مقابل(,  )دون  اآخر 

في  الم�صتركة  البنكية  الح�صابات  تن�صاأ  اأن  ويمكن  �صخ�صية. 

ح�صابات  لديهم  الذين  بالخارج  المقيمين  العاملين  حالة 

الفقرة  وتتناول  االأم.  بلدانهم  في  اأقاربهم  مع  م�صتركة  بنكية 

4-145 كيفية معاملة هذه الح�صابات البنكية الم�صتركة. واإذا 

في  المهاجر  العامل  به  يحتفظ  الذي  الم�صترك  الح�صاب  كان 

بلده االأم يحق الأ�صحابه في البلد االأم ا�صتخدامه بحرية, يمكن 

اعتبار اأن من يحتفظ بالح�صاب مقيمين في البلد االأم )اأي خ�صم 

التي يودعها  المبالغ  الحالة, ينبغي قيد  للمقيمين(. وفي هذه 

اأنها ممولة بتحويل من الخارج,  غير المقيم في الح�صاب على 

الح�صاب  من  المقيمون  ي�صحبها  التي  المبالغ  ل 
َ
تعام بينما 

كمعامالت محلية.  

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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اليان�سيب وغيره من اأ�سكال القمار 

اأو  اليان�صيب  تذاكر  ل�صراء  ُتدفع  التي  المبالغ  تتكون   25-12

للرهان من:

اأو  لليان�صيب  المنظمة  الوحدة  التي تتلقاها  الخدمة  ر�صوم   )اأ(  

القمار )تتناولها الفقرة 10-171(؛ 

الفائزين  اإلى  المقامرون  يدفعها  التي  الجارية  التحويالت  )ب(  

وفي بع�ض الحاالت اإلى الموؤ�ص�صات الخيرية.

الم�صاركين  من  مبا�صرة  تنتقل  اأنها  باعتبار  التحويالت  اإلى  وُينظر 

في اليان�صيب اأو القمار اإلى الفائزين والموؤ�ص�صات الخيرية. اأي اأنها 

ي�صمل  وقد  اإليها.  اأو  للقمار  المنظمة  الوحدة  من  كتحويالت  تقيد  ال 

قمار,  �صرائب  الم�صترين  باأ�صعار  المقيَّمة  الخدمات  ر�صوم  من  جزء 

الوحدة  جانب  من  الدفع  م�صتحقة  اأنها  على  ال�صرائب  هذه  وتقيد 

المنظمة للقمار ولي�ض من جانب العمالء.   

12-26 وعندما ت�صترك االأ�صر المعي�صية غير المقيمة في ممار�صة 

القمار, فقد ين�صاأ عن ذلك �صافي تحويالت فيما بين مقيمين وغير 

اليان�صيب على  في  الفائز  الحاالت, ال يح�صل  بع�ض  مقيمين. وفي 

جائزته في �صورة دفعة واحدة فورية, بل يح�صل عليها في �صورة 

دفعات على فترات م�صتقبلية. وينبغي قيد هذا الترتيب كما لو كان 

جار  تحويل  �صورة  في  واحدة  دفعة  جائزته  على  ح�صل  قد  الفائز 

بالقيمة الحالية للدفعات وتعاقد في الوقت نف�صه على �صراء تاأمين 

الملحق  في  م:6ج-35  اإلى  م:6ج-29  الفقرات  وتتناول  ادخاري. 

6)ج( طريقة قيد التاأمين االدخاري. 

تحويالت المغتربين

وذلك  المغتربين,  تحويالت  مفهوم   5 الملحق  يتناول   27-12

بغر�ض قيا�ض وتحليل تحويالت العاملين وتدفقات الموارد الدولية 

التي  للربح  الهادفة  غير  والموؤ�ص�صات  المعي�صية  االأ�صر  تتلقاها  التي 

تحويالت  من  اأنواع  ثالثة  يلي  فيما  ونورد  المعي�صية.  االأ�صر  تخدم 

المغتربين التي يمكن قيدها كبنود تكميلية: 

التحويالت  المغتربين: تح�صب  ال�سخ�سية من  تحويالت  )اأ(  

ال�صخ�صية من المغتربين من منظور االقت�صاد المتلقي على 

النحو التالي:

التحويالت ال�صخ�صية م�صتحقة القب�ض؛

تعوي�صات العاملين م�صتحقة القب�ض؛   +

ال�صرائب والم�صاهمات االجتماعية م�صتحقة الدفع )المت�صلة    -

بتعوي�صات العاملين(؛

م�صاريف النقل وال�صفر م�صتحقة الدفع من مقيمين يعملون    -

ال�صفر  �صياق  في  تعريفها  يرد  )ح�صبما  مقيمين  غير  لدى 

الأغرا�ض االأعمال في الفقرات من 10-91 اإلى 10-93(؛

التحويالت الراأ�صمالية م�صتحقة القب�ض من االأ�صر المعي�صية.    +

المغتربين: يح�صب مجموع تحويالت  تحويالت  مجموع  )ب(  

المغتربين من منظور االقت�صاد المتلقي على النحو التالي:

التحويالت ال�صخ�صية من  المغتربين م�صتحقة القب�ض؛

المزايا االجتماعية م�صتحقة القب�ض.          +

ورغم اأن مجموع تحويالت المغتربين ي�صمل من الناحية المفاهيمية 

معامالت التاأمين على غير الحياة )�صافي اأق�صاط التاأمين على غير 

المعامالت  هذه  فاإن  الحياة(,  غير  على  التاأمين  ومطالبات  الحياة 

ُت�صتبعد الأ�صباب عملية. 

الموؤ�ص�صات  اإلى  والتحويالت  المغتربين  تحويالت  مجموع  )ج(  

غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر المعي�صية: تح�صب هذه 

الفئة من منظور االقت�صاد المتلقي على النحو التالي:          

مجموع تحويالت المغتربين م�صتحقة القب�ض؛

غير  للموؤ�ص�صات  القب�ض  م�صتحقة  الجارية  التحويالت    +

الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر المعي�صية؛ 

غير  للموؤ�ص�صات  القب�ض  م�صتحقة  الراأ�صمالية  التحويالت    +

الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر المعي�صية. 

وعادة ما تقيد التحويالت الجارية والراأ�صمالية اإلى الموؤ�ص�صات غير 

الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر المعي�صية �صمن التحويالت الجارية 

المتنوعة اأو التحويالت الراأ�صمالية االأخرى )ح�صبما يرد في الفقرتين 

12-53 و31-13(. 

2- التحويالت الجارية االأخرى

اأ – ال�سرائب الجارية على الدخل والثروة وغيرهما

المرجع:

ح�صابات  الثامن:  الف�صل   ,2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

الدخل  على  الجارية  ال�صرائب  جيم:  الق�صم  الدخل  توزيع  اإعادة 

والثروة وغيرهما

2008 SNA, Chapter 8 The Redistribution of Income 
Accounts: Section C, Current Taxes on Income, 
Wealth, etc.

12-28 يتكون هذا البند في الح�صابات الدولية اأ�صا�صا من ال�صرائب 

اأو  المقيمين مقابل عملهم  الذي يكت�صبه غير  الدخل  المفرو�صة على 

على  المفرو�صة  ال�صرائب  اأي�صا  وي�صمل  مالية.  اأ�صول  تقديم  نظير 

المقيمين.  لغير  المملوكة  االأ�صول  النا�صئة عن  الراأ�صمالية  المكا�صب 

وتقيد ال�صرائب على االأجور والرواتب التي يتقا�صاها العاملون غير 

المقيمين على اأنها م�صتحقة الدفع من جانبهم. وقد تكون ال�صرائب 

م�صتحقة  المالية  االأ�صول  من  الراأ�صمالية  والمكا�صب  الدخل  على 

الدفع من جانب االأفراد, وال�صركات, والموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح, 

الفائدة  على  ال�صرائب  وتقيد  الدولية.  والمنظمات  والحكومات, 

متلقي  جانب  من  الدفع  م�صتحقة  اأنها  باعتبار  االأرباح  وتوزيعات 

المعامالت  ال�صرائب على  االأرباح. كذلك تعتبر  اأو توزيعات  الفائدة 

المالية )مثل ال�صرائب على اإ�صدار االأوراق المالية و�صرائها وبيعها( 

بمثابة تحويالت جارية.  المقيمين  غير  الدفع من جانب  الم�صتحقة 

في  تبويبها  على  العرف  جرى  قد  ال�صرائب  هذه  كانت  اإذا  اأنه  غير 

الح�صابات القومية �صمن ال�صرائب االأخرى على المنتجات واالإنتاج, 

الأغرا�ض  الدولية  الح�صابات  في  الطريقة  بنف�ض  معاملتها  فيمكن 

الف�صل 12 ♦ ح�صاب الدخل الثانوي
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التابعة  الهيئات  مثل  ـ  الدولية  المنظمات  تفر�ض  وقد  االت�صاق. 

لالتحادات االقت�صادية ـ �صرائب على الدخل والثروة ي�صتحق دفعها 

وملكية  الريع  على  ال�صرائب  وتعاَمل  المنظمات.  لهذه  مبا�صرة 

االأرا�صي على اأنها م�صتحقة الدفع من جانب المنتجين المقيمين اأو 

د  الوحدات الموؤ�ص�صية ال�صورية المقيمة, لذلك ينبغي بوجه عام اأال تقيَّ

تحويالت  اأنها  على  االإرث  �صرائب  وتعاَمل  المدفوعات.  ميزان  في 

راأ�صمالية )راجع الفقرة 13-28 لالطالع على كيفية معاملة �صرائب 

ك�صرائب  ال�صرائب  دافعو  ي�صتردها  التي  ال�صرائب  وتعاَمل  االإرث(. 

�صالبة, اأي اأن ال�صرائب تخف�ض بقيمة ال�صرائب الم�صتردة. 

�صرائب  اأي  اأي�صا  الثانوي  الدخل  ح�صاب  في  وُتقيد   29-12

جارية اأخرى )بخالف �صرائب الدخل والثروة ح�صبما يرد في الفقرة 

ال�صابقة, وبخالف �صرائب المنتجات واالإنتاج التي تقيد في ح�صاب 

الدخل االأولي ح�صبما يرد في الفقرة 91-11(.  

اإ�صدار  خالل  من  خا�صة  ت�صاريح  الحكومة  وتمنح   30-12

التمييز  هنا  وينبغي  ر�صوم.  مقابل  اأخرى  �صهادات  اأي  اأو  تراخي�ض 

تدفع  ال�صرائب و”الر�صوم” التي  قبيل  تعد من  “الر�صوم” التي  بين 

اأي�صا الفقرتين 180-10  مقابل خدمات تقدمها الحكومات )راجع 

ال�صرائب والخدمات(.  التمييز بين  و10-181 لالطالع على كيفية 

اإجراءات  �صوى  اإ�صدارها  يتطلب  ال  التراخي�ض  هذه  مثل  كانت  فاإذا 

اإجراءات  اأي  دون  اإ�صدارها  يمكن  اأو  الحكومة  جانب  من  ب�صيطة 

يتنا�صب على  المطبق ال  الر�صم  اأن  الوا�صح  اأو كان من  من جانبها, 

االإطالق مع التكاليف المتعلقة باإ�صدار التراخي�ض, فعلى االأرجح اأن 

الم�صتحقة  المبالغ  �صداد  بمجرد  تلقائيا  ُتمنح  التي  التراخي�ض  هذه 

ُتقدم  الحكومة  كانت  واإن  حتى  ال�صرائب  لجمع  و�صيلة  �صوى  لي�صت 

�صهادة اأو ت�صريح ما في المقابل. اأما اإذا كانت الحكومة ت�صدر هذه 

التراخي�ض لممار�صة بع�ض المهام التنظيمية ـ مثل التحقق من كفاءة 

اأو التحقق من كفاءة و�صالمة المعدات  اأو موؤهالته  ال�صخ�ض المعني 

لتلتزم  لم تكن  الرقابة  اأ�صكال  اآخر من  اأي �صكل  اأو ممار�صة  المعنية 

اأنها  على  المدفوعة  المبالغ  معاملة  فينبغي  ـ  ذلك  لوال  بممار�صته 

تكن  لم  ما  �صرائب,  مدفوعات  ولي�صت  حكومية  خدمات  م�صتريات 

هذه المبالغ المدفوعة ال تتنا�صب عموما مع تكلفة تقديم الخدمات.    

حالة  في  تفر�ض  التي  والجزاءات  الغرامات  وتدرج   31-12

التاأخر عن دفع ال�صرائب �صمن مبلغ ال�صرائب المعني.  

ب – الم�ساهمات الجتماعية 

المرجع:

ح�صابات  الثامن:  الف�صل   ,2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

االجتماعي«  التاأمين  »برامج  دال  الق�صم  الدخل,  توزيع  اإعادة 

والق�صم هاء »�صافي الم�صاهمات االجتماعية«

2008 SNA, Chapter 8,The Redistribution of Income 
Accounts: Section D, Social Insurance Schemes 
and Section E, Net Social Contributions

12-32 ُتعد الم�ساهمات الجتماعية هي الم�ساهمات الفعلية اأو 

المحت�سبة التي تدفعها الأ�سر المعي�سية في نظم التاأمين الجتماعي 

وت�صمل  الجتماعية.  المزايا  منها  ُتدفع  مخ�س�سات  تكوين  بهدف 

تغطي  )التي  االجتماعي  ال�صمان  نظم  االجتماعي  التاأمين  نظم 

الحكومة  جانب  من  وُتفر�ض  منه  كبيرة  قطاعات  اأو  ككل  المجتمع 

)بما  بالعاملين  الخا�صة  والنظم  عليها(  وت�صرف  تمولها  التي 

في  وتقيد  الممولة(.  وغير  الممولة  التقاعد  معا�صات  نظم  ذلك  في 

المقيمون  يدفعها  التي  االجتماعية  الم�صاهمات  الدولية  الح�صابات 

اآخر  اقت�صاد  في  التقاعد  ومعا�صات  االجتماعي  ال�صمان  نظم  في 

الأنهم يعملون في هذا االقت�صاد اأو الم�صاهمات الفعلية اأو المحت�صبة 

الم�صاهمات  )تدرج  العاملين.  عن  نيابة  العمل  اأرباب  يدفعها  التي 

لديهم  العاملين  عن  نيابة  العمل  اأرباب  يدفعها  التي  االجتماعية 

�صمن تعوي�صات العاملين, وذلك ح�صبما يرد في الفقرتين 22-11 

اأي�صا الم�صاهمات  و11-23(. وبالمثل, تقيد في الح�صابات الدولية 

االجتماعية التي يدفعها غير المقيمين في نظم ال�صمان االجتماعي 

ومعا�صات التقاعد المقيمة. 

االجتماعية  الم�صاهمات  مبلغ  ح�صاب  طريقة  وتختلف   33-12

معا�صات  نظم  حالة  في  عنها  االجتماعي  ال�صمان  نظم  حالة  في 

ال�صمان  نظم  في  االجتماعية  الم�صاهمات  حالة  ففي  التقاعد. 

الدخل  ح�صاب  في  يقيد  الذي  الم�صاهمات  مبلغ  ي�صمل  االجتماعي, 

الثانوي الم�صاهمات الفعلية م�صتحقة الدفع من جانب اأرباب العمل 

اأرباب  جانب  من  الدفع  الم�صتحقة  المبالغ  الأن  ونظرا  والعاملين. 

الم�صاهمات  اإجمالي  يقيد  العاملين,  تعوي�صات  �صمن  تقيد  العمل 

االجتماعية م�صتحقة الدفع في نظم ال�صمان االجتماعي كتحويالت 

م�صتحقة الدفع من جانب العاملين.  

نظم  في  االجتماعية  الم�صاهمات  ح�صاب  وي�صمل   34-12

وتتناول  الخدمة.  ور�صوم  الم�صاهمات  مكمالت  التقاعد  معا�صات 

عبارة  وهي  الم�صاهمات,  مكمالت   6 الملحق  في  ج-41  الفقرة 

اأما  التقاعدية.  الم�صتحقات  على  الدفع  م�صتحق  اال�صتثمار  عن دخل 

الر�صوم المطبقة على خدمات �صناديق معا�صات التقاعد, فتتناولها 

اأن  باعتبار  االجتماعية  الم�صاهمات  وُتعاَمل   .118-10 الفقرة 

والمعامالت  الدخل  توزيع  قبيل  من  االجتماعي  التاأمين  معامالت 

المالية في الوقت نف�صه.   

12-35 ُتح�صب قيمة الم�صاهمات االجتماعية في نظم معا�صات 

التقاعد على النحو التالي: 

م�صاهمات اأرباب العمل الفعلية؛ 

م�صاهمات اأرباب العمل المحت�صبة؛   +

م�صاهمات العاملين الفعلية؛  +

مكمالت الم�صاهمات والتي تمثل دخل اال�صتثمار الم�صتحق   +

الم�صتحقات  على  التقاعد  معا�صات  نظم  جانب  من  الدفع  

التقاعدية؛   

ر�صوم الخدمات م�صتحقة الدفع في نظم معا�صات التقاعد.  -

الفعلية  العمل  اأرباب  م�صاهمات  م�صار  ل 
َّ
وُيحو  36-12

والمحت�صبة لتقيد كما لو كانت ُتدفع من جانب العاملين )تتناول 

مكمالت  وتمثل  الم�صار(.  تحويل  مفهوم  بال�صرح   16-3 الفقرة 

نظم  جانب  من  الدفع  م�صتحق  اال�صتثمار  دخل  الم�صاهمات 

جميع  ل 
َ
وُتعام التقاعدية.  الم�صتحقات  على  التقاعد  معا�صات 

العاملين  جانب  من  الدفع  م�صتحقة  اأنها  على  الخدمات  ر�صوم 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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نظرا الأن الم�صتفيدين هم م�صتخدمو الخدمات النهائيون. ولتحديد 

قيمة مكمالت الم�صاهمات ور�صوم الخدمات بالن�صبة لمجموعة اأو 

اأكثر من حملة الوثائق, فقد يتعين ا�صتخدام ن�صبة هذه البنود اإلى 

الم�صاهمات الفعلية م�صتحقة الدفع التي يتم الح�صول عليها من 

عدد من الم�صادر المماثلة.  

الم�صتفيدين  مطالبات  التقاعدية  الم�صتحقات  وتمثل   37-12

الم�صاهمات االجتماعية  فاإن  ال�صناديق. وبالتالي  الم�صتحقة على 

المدفوعة في نظم معا�صات التقاعد ومعا�صات التقاعد التي يح�صل 

عليها الم�صتفيدون تعتبر من قبيل اقتناء االأ�صول المالية والت�صرف 

اأنها تقيد كم�صاهمات اجتماعية ومزايا اجتماعية على  فيها, كما 

الثانوي,  الدخل  ح�صاب  في  الجارية  التحويالت  �صمن  الترتيب 

التدفقات.  هذه  المعي�صية  لالأ�صر  المتاح  الدخل  يعك�ض  بحيث 

اال�صتحقاقات  قيمة  تغيرات في  ب�صاأنه من  التفاو�ض  تم  ما  ويقيد 

التقاعدية كتحويالت جارية )في حالة ارتباطها بفترات جارية( اأو 

كتحويالت راأ�صمالية )فيما عدا ذلك من حاالت(. وفي المقابل, تقيد 

التغيرات النا�صئة عن تعديل االفترا�صات التي يقوم عليها النموذج 

المتبع �صمن التغيرات االأخرى في الحجم )راجع الفقرة 24-9(. 

12-38 ومن ال�صروري ا�صتخدام بند تعديل من اأجل المطابقة 

ومعاملة  جارية  كتحويالت  التقاعد  معا�صات  معاملة  بين 

التعديل  بند  التقاعدية كاأ�صول مالية. والغر�ض من  الم�صتحقات 

ر�صيد  اإلى  اأخرى  مرة  االجتماعية  الم�صاهمات  اإ�صافة  هو  هذا 

وبذلك  منه.  المقبو�صة  التقاعد  معا�صات  وطرح  الثانوي  الدخل 

تقيد  لم  اإن  عليه  �صيكون  كان  لما  الجاري  الح�صاب  ي�صل ر�صيد 

الم�صاهمات االجتماعية ومعا�صات التقاعد المقبو�صة كتحويالت 

في  التغير  مقابل  “التعديل  با�صم  البند  هذا  اإلى  وي�صار  جارية. 

الم�صتحقات التقاعدية” وي�صاوي: 

م�صتحقة  الفعلية  االجتماعية  الم�صاهمات  قيمة  اإجمالي 

الدفع في نظم معا�صات التقاعد؛

من  الدفع  والم�صتحقة  الم�صاهمات  مكمالت  قيمة  اإجمالي   +

�صناديق  من  الم�صتفيدين  اإلى  يعزى  الذي  الملكية  دخل 

معا�صات التقاعد؛

قيمة ر�صوم الخدمات ذات ال�صلة؛  -

اإجمالي قيمة معا�صات التقاعد التي تدفعها نظم معا�صات   -

التقاعد في �صكل مزايا اجتماعية )راجع الفقرة   

  .)40-12

)ال ُتدرج �صمن هذا البند التغيرات في الم�صتحقات التقاعدية النا�صئة 

عن التحويالت الراأ�صمالية(.

ومقبو�صات  م�صاهمات  تدفقات  قيمة  ارتفاع  وعند   39-12

لمطابقة  تعديل  بند  قيد  يتعين  الحدود,  عبر  التقاعد  معا�صات 

الدخل  اإلى ر�صيد  التعديل  الجاري والمالي. وي�صاف بند  الح�صابين 

الثانوي )قيد دائن( في اقت�صاد العاملين, بينما يتعين اإجراء تعديل 

من  التعديل  بند  بخ�صم  التقاعد  معا�صات  نظم  اقت�صاد  في  عك�صي 

بند  ا�صتبعاد  ويمكن  مدين(.  )قيد  للدخل  الثانوي  التوزيع  ر�صيد 

التعديل اإذا كانت قيمة التدفقات عبر الحدود ب�صيطة. 

ج – المزايا الجتماعية

المرجع:

نظام الح�سابات القومية لعام 2008, الف�صل الثامن: ح�صابات اإعادة 

التحويالت  عدا  االجتماعية  »المنافع  واو  الق�صم  الدخل,  توزيع 

االجتماعية العينية«.

2008 SNA, Chapter 8, The Redistribution of Income 
Accounts: Section F, Social Benefits Other Than 
Social Transfers in Kind.

12-40 ت�صمل المزايا االجتماعية المزايا م�صتحقة الدفع بموجب 

نظم ال�صمان االجتماعي ومعا�صات التقاعد, وهي تت�صمن معا�صات 

اأو  الحاالت  بع�ض  ت�صرف في  التي  التقاعدية  غير  والمزايا  التقاعد 

الظروف مثل المر�ض والبطالة والأغرا�ض ال�صكن والتعليم, وقد تتخذ 

م�صتحقة  االجتماعية  المزايا  اأي�صا  وتت�صمن  عينيا.  اأو  نقديا  �صكال 

الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات  اأو  الحكومية  الوحدات  جانب  من  الدفع 

نف�ض  لتلبية  المعي�صية  االأ�صر  اإلى  المعي�صية  االأ�صر  تخدم  التي  للربح 

االحتياجات التي توفرها نظم التاأمين االجتماعي والتي ال تح�صل 

االأ�صر المعي�صية عليها من اأي من نظم التاأمين االجتماعي. وقد تكون 

اأن  يمكن  ولكنها  مهمة,  غير  الحدود  عبر  االجتماعية  المزايا  قيمة 

اأو  مقيميها  من  كبير  عدد  يعمل  التي  االقت�صادات  في  مهمة  تكون 

كانوا يعملون في اقت�صادات اأخرى. 

د – �سافي اأق�ساط التاأمين على غير الحياة وال�سمانات 

الموحدة

اأق�صاط  �صافي  و43-12   42-12 الفقرتان  تتناول   41-12

الموحدة,  ال�صمانات  اأق�صاط  و�صافي  الحياة  غير  على  التاأمين 

على  التاأمين  اأق�صاط  �صافي  قيمة  ا�صتقاق  ويمكن  التوالي.  على 

الحياة  غير  على  التاأمين  اأق�صاط  مجموع  اأ�صا�ض  على  الحياة  غير 

ومكمالت االأق�صاط بعد خ�صم ر�صوم الخدمات. وي�صكل �صافي اأق�صاط 

ح�صاب  في  ويقيد  جارية  تحويالت  وحده  الحياة  غير  على  التاأمين 

الدخل الثانوي, بينما ت�صكل الر�صوم خدمات م�صتراة من جانب حملة 

اأق�صاط  �صافي  وقيد  ح�صاب  ويتم  تاأمين.  كخدمات  وتقيد  الوثائق 

اإعادة التاأمين على غير الحياة بنف�ض الطريقة الم�صتخدمة في حالة 

التاأمين المبا�صر على غير الحياة.    

12-42 وت�صمل اأق�صاط التاأمين على غير الحياة اإجمالي االأق�صاط 

التي م�صتحقة الدفع من جانب حملة الوثائق مقابل التاأمين عليهم 

االأق�صاط  ومكمالت  المكت�صبة(  )االأق�صاط  المحا�صبية  الفترة  خالل 

وثائق  اإلى حملة  يعزى  الذي  اال�صتثمار  الدفع من دخل  والم�صتحقة 

التاأمين. ويتعين اأن يغطي اإجمالي اأق�صاط التاأمين على غير الحياة 

م�صتحقة الدفع بهذه الطريقة ر�صوم الخدمات المدفوعة اإلى �صركات 

التاأمين مقابل ترتيبها التاأمين والمبالغ المدفوعة لقاء التاأمين في 

حد ذاته. وتتناول الفقرة 10-111 طريقة ح�صاب ر�صوم الخدمات. 

غير  على  التاأمين  اأق�صاط  اإجمالي  من  المتبقي  المبلغ  اإلى  وي�صار 

با�صم �صافي  الخدمات  االأق�صاط بعد خ�صم ر�صوم  الحياة ومكمالت 

اأق�صاط التاأمين على غير الحياة, وهو يمثل المبالغ المتاحة لتوفير 

اأو الحوادث التي ت�صفر عن اإتالف ال�صلع اأو  تغطية لمختلف االأحداث 

الف�صل 12 ♦ ح�صاب الدخل الثانوي
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االإ�صرار بالممتلكات اأو االأ�صخا�ض وتن�صاأ الأ�صباب طبيعية اأو الأ�صباب 

والت�صادم,  والتحطم,  والفي�صانات,  كالحرائق,  ـ  االإن�صان  �صنع  من 

ـ  العنف, والحوادث, والمر�ض, وغير ذلك  والغرق, وال�صرقة, واأعمال 

المر�ض,  اأحداث مثل  الناتجة عن  المالية  اأو لتوفير تغطية للخ�صائر 

والبطالة, والحوادث.     

12-43 وقد تقوم بع�ض الوحدات, ال�صيما الوحدات الحكومية, 

في  التزاماتهم  �صداد  عن  الدائنين  عجز  لتغطية  �صمانات  باإ�صدار 

عندما  يحدث  وهو  الحياة,  غير  على  التاأمين  لحالة  مماثلة  ظروف 

ُي�صدر العديد من ال�صمانات من نف�ض النوع ويكون من الممكن اإجراء 

تقديرات واقعية الإجمالي المطالبات الم�صمولة بال�صمانات القائمة. 

المكت�صب  )والدخل  الدفع  م�صتحقة  الر�صوم  تعامل  الحالة,  هذه  وفي 

المطالبات(  مقابل  بها  المحتفظ  الفنية  المخ�ص�صات  ا�صتثمار  من 

مع  المتبعة  المعاملة  بنف�ض  بال�صمانات  الم�صمولة  والمطالبات 

اأق�صاط التاأمين على غير الحياة ومطالبات التاأمين على غير الحياة, 

على التوالي. وبالتالي, يمكن ا�صتقاق قيمة �صافي اأق�صاط ال�صمانات 

بعد  بها  االأق�صاط  ومكمالت  االأق�صاط  مجموع  اأ�صا�ض  على  الموحدة 

خ�صم ر�صوم الخدمات.    

هـ – مطالبات التاأمين على غير الحياة والمطالبات 

الم�سمولة بال�سمانات الموحدة 

12-44 مطالبات التاأمين على غير الحياة هي المبالغ م�صتحقة 

المحا�صبية  الفترة  خالل  ت�صتحق  التي  المطالبات  لت�صوية  الدفع 

مطالبة  اإلى  يوؤدي  حدث  يقع  عندما  المطالبات  وت�صتحق  الجارية. 

�صحيحة, وهي ت�صاوي المطالبات المدفوعة خالل الفترة المحا�صبية 

بها  المحتفظ  الفنية  االحتياطيات  في  التغيرات  قيمة  اإليها  م�صافة 

مقابل المطالبات القائمة. ويتم ح�صاب وقيد مطالبات اإعادة التاأمين 

على غير الحياة بالطريقة نف�صها المتبعة في حالة التاأمين المبا�صر 

على غير الحياة. 

12-45 وُتعاَمل مطالبات التاأمين على غير الحياة كتحويالت 

ن �صده.  اإلى اأ�صحاب المطالبات تتراكم في وقت وقوع الحدث  الموؤمَّ

وت�صمل مطالبات التاأمين مزيجا من العنا�صر الجارية والراأ�صمالية. 

عبر  الحياة  غير  على  التاأمين  مطالبات  تعاَمل  متبعة,  وكقاعدة 

الفقرة  في  الواردة  الحاالت  في  عدا  ما  جارية  كتحويالت  الحدود 

.24-13

ال�صمانات  بموجب  الدفع  م�صتحقة  المطالبات  وتقيد   46-12

اأي�صا  )راجع  الثانوي  الدخل  ح�صاب  في  البند  هذا  �صمن  الموحدة 

الفقرة 43-12(. 

و – التحويالت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي 

العينية  اأو  النقدية  الجارية  التحويالت  البند  12-47 ي�صمل هذا 

الحكومات  بين  فيما  اأو  المختلفة  البلدان  حكومات  بين  فيما 

والمنظمات الدولية. ومن ذلك ما يلي: 

متلقوها  ي�صتخدمها  التي  الحكومات  بين  فيما  التحويالت  )اأ( 

في تمويل النفقات الجارية, بما في ذلك م�صاعدات الطوارئ 

تحويالت  وت�صمل  الطبيعية,  الكوارث  وقوع  اإثر  تقدم  التي 

وغير  واأدوية,  واأغطية,  ومالب�ض,  اأغذية,  هيئة  على  عينية 

ذلك؛

المنتظمة  الم�صاهمات  من  غيرها  اأو  ال�صنوية  الم�صاهمات  )ب( 

االأع�صاء  الحكومات  الدولية  المنظمات  اإلى  تدفعها  التي 

فوق  المنظمات  اإلى  تدفع  التي  ال�صرائب  )با�صتثناء  فيها 

المنظمات  تدفعها  التي  المنتظمة  والتحويالت  القومية( 

)راجع  ال�صيا�صات  الأغرا�ض  الحكومات  اإلى  الدولية 

الم�صاهمات  معاملة  كيفية  على  لالطالع   32-13 الفقرة 

الراأ�صمالية(؛ 

الدولية  المنظمات  اأو  الحكومات  تدفعها  التي  والمبالغ  )ج( 

الذين  الفنية  الم�صاعدة  في مجال  العاملين  رواتب  لتغطية 

يعتبرون مقيمين في االقت�صاد الذي يعملون فيه وتربطهم 

بالحكومة الم�صيفة عالقة عمل, اإلى جانب الم�صاعدة الفنية 

المقدمة في �صورة عينية. 

وال ت�صمل التحويالت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي التحويالت 

المال, حيث تقيد هذه التحويالت  المخ�ص�صة الأغرا�ض تكوين راأ�ض 

ح�ص�ض  مقابلها  تن�صاأ  التي  الم�صاهمات  اأما  راأ�صمالية.  كتحويالت 

ملكية, فتقيد كعمليات اقتناء اأ�صهم اأو ح�ص�ض ملكية اأخرى )ح�صبما 

يرد في الفقرة 26-5(.   

من  الحكومات  تقدمها  التي  الخارجية  الم�صاعدات  اإن   48-12

المالية  بمهام  لال�صطالع  تاأ�صي�صها  تم  مقيمة  غير  كيانات  خالل 

العامة تعتبر اأي�صا من قبيل التحويالت الجارية المرتبطة بالتعاون 

الدولي. وتتناول الفقرات من 8-24 اإلى 8-26 التحويالت من هذا 

النوع.   

اأو  الحكومات  اأو  الدولية  المنظمات  تقوم  وعندما   49-12

الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر المعي�صية ب�صراء �صلع 

وخدمات من المنتجين باالأ�صواق وتقديمها اإلى حكومات اأو كيانات 

اأخرى مجانا, ينبغي تقييم هذه ال�صلع والخدمات باأ�صعار ال�صوق, اأي 

االأ�صعار التي يدفعها الم�صترون. وفي حالة التحويالت العينية التي 

تنطوي على �صلع وخدمات تنتجها المنظمات الدولية, اأو الحكومات 

االأخرى, اأو الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر المعي�صية, 

ينبغي تقييم هذه ال�صلع والخدمات على اأ�صا�ض تكلفة االإنتاج, وذلك 

بما يتفق مع المبادئ العامة لتقييم الخدمات التي تنتجها الحكومة 

العامة والموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر المعي�صية.

12-50 وينطوي تمويل الم�صاعدة الفنية بوجه عام على �صمات 

المت�صلة  الفنية  الم�صاعدة  تبوب  ذلك,  ومع  الجارية.  التحويالت 

اأنها تحويالت  التي تمثل جزءا منها على  اأو  الراأ�صمالية  بالم�صاريع 

راأ�صمالية نظرا الأن منح اال�صتثمار تعتبر تحويالت راأ�صمالية. )راجع 

اأي�صا الفقرتين 13-25 و13-26 حول منح اال�صتثمار التي تعتبر 

تحويالت راأ�صمالية(.   

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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مي�صرة  بفائدة  الممنوحة  القرو�ض  اإلى  النظر  ويمكن   51-12

باعتبارها تنطوي على تحويالت جارية ت�صاوي الفرق بين الفائدة 

ت�صجل,  اأن  التحويالت  لهذه  كان  واإذا  ال�صوقية.  والفائدة  الفعلية 

ل�ُصجلت عادة �صمن التحويالت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي, 

وُعدِّلت الفائدة المقيدة بنف�ض المبلغ. غير اأننا لم نتو�صل تماما بعد 

في  التحويالت  هذه  اأثر  اإدراج  خاللها  من  يمكن  التي  الو�صيلة  اإلى 

نظام الح�صابات القومية والح�صابات الدولية, واإن كان هناك العديد 

ال�صدد. وبالتالي, يمكن عر�ض  التي تم طرحها في هذا  البدائل  من 

حتى  تكميلية  كمعلومات  المي�صرة  بالقرو�ض  الخا�صة  المعلومات 

يتم االتفاق على المعاملة المالئمة لها. وينبغي قيد المزايا النا�صئة 

كتحويالت  التكميلية  المعلومات  هذه  �صمن  المي�صرة  القرو�ض  عن 

بين  الفرق  تعادل  بقيمة  القر�ض  اإن�صاء  وقت  في  واحدة  لمرة  تمنح 

�صوقي  خ�صم  �صعر  با�صتخدام  الحالية  وقيمته  اال�صمية  الدين  قيمة 

الملحق 2 لالطالع على  اإلى 69 في  الفقرات من 67  )راجع  مالئم. 

اأنها  طريقة الح�صاب بمزيد من التف�صيل(. والميزة في هذه الطريقة 

اإطار  في  الممكنة  التحويالت  م�صادر  جميع  اعتبارها  في  تاأخذ 

القرو�ض المي�صرة ـ وهي فترة ا�صتحقاق الدين, وفترة ال�صماح, وتواتر 

التقييم اال�صمي  اأنها تتفق مع مبادئ  ـ كما  الفائدة  االأق�صاط, و�صعر 

للقرو�ض. وينبغي ا�صتخدام هذا المنهج في معاملة القرو�ض الر�صمية 

)عادة  تجاري  غير  اإطار  في  وتن�صاأ  مزايا  تقديم  على  تنطوي  التي 

فيما بين الحكومات(. ويتمثل وجه االختالف في المواقف التجارية 

على  الت�صجيع  منها  الهدف  يكون  قد  المي�صرة  الفائدة  اأ�صعار  اأن  في 

الفائدة في هذه  ال�صلع والخدمات, وبالتالي ال ينبغي معاملة  �صراء 

الحالة بالطريقة نف�صها.      

ز – التحويالت الجارية المتنوعة 

والعينية  النقدية  المتنوعة  الجارية  التحويالت  ت�سمل   52-12

جميع التحويالت الجارية بخالف تلك الواردة في الأق�سام ال�سابقة 

اإلى 12-58 الفئات  من هذا الف�سل. وتتناول الفقرات من 53-12 

بين  فيما  المتنوعة  الجارية  التحويالت  بند  تحت  تندرج  التي 

المقيمين وغير المقيمين.  

التحويالت الجارية الممنوحة اإلى الموؤ�س�سات غير الهادفة 

للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية 

غير  المقيمة  الموؤ�ص�صات  تتلقاه  ما  البند  هذا  ي�صمل   53-12

الهادفة للربح التي تخدم االأ�صر المعي�صية من تحويالت من الوحدات 

وا�صتراكات,  ع�صوية,  ر�صوم  �صورة  في  المقيمة  غير  الموؤ�ص�صية 

اأو غير منتظم.  اأ�صا�ض منتظم  �صواء كانت على  وتبرعات وغير ذلك, 

غير  الموؤ�ص�صات  بين  فيما  والتبرعات  المنح  تبوب  عام,  وبوجه 

)مثل  جارية  كتحويالت  المعي�صية  االأ�صر  تخدم  التي  للربح  الهادفة 

التبرعات ل�صالح اأعمال االإغاثة(.   

التحويالت الجارية المتنوعة الأخرى 

الغرامات والجزاءات 

المحاكم  تفر�صها  التي  والجزاءات  الغرامات  ُتعامل   54-12

الموؤ�ص�صية  الوحدات  على  االأخرى  الحكومية  الهيئات  من  غيرها  اأو 

معاملة التحويالت الجارية المتنوعة. غير اأن الجزاءات المتفق على 

فر�صها بموجب العقد االأ�صلي في حالة ال�صداد المبكر اأو المتاأخر ال 

تدرج �صمن التحويالت الجارية, اإذ ينبغي قيدها �صمن بند ال�صلع اأو 

الخدمات اأو الدخل المالئم. 

دفع التعوي�سات

جارية  تحويالت  من  التعوي�ض  مدفوعات  تتكون   55-12

من  فيه  ت�صببت  عما  تعوي�صا  غيرها  اإلى  موؤ�ص�صية  وحدات  تدفعها 

وت�صتثنى  الممتلكات,  اأ�صاب  تلف  اأو  باالأ�صخا�ض  لحقت  اإ�صابات 

منها المبالغ المدفوعة �صدادا لمطالبات التاأمين على غير الحياة. وقد 

يكون دفع التعوي�صات اإلزاميا بقرار من المحكمة اأو بموجب ت�صوية 

الخ�صائر  التعوي�صات  تغطي  وقد  المحكمة.  اإطار  خارج  عليها  ُيتفق 

الناتجة عن عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية, واإ�صابة االأ�صخا�ض, 

الموؤمن  غير  الخ�صائر  من  ذلك  وغير  بالممتلكات,  ال�صرر  واإلحاق 

التعوي�ض عن  البند  تاأمين. ويندرج تحت هذا  عليها بموجب وثائق 

اأخرى. وي�صمل  التي ت�صببها وحدات موؤ�ص�صية  االأ�صرار  اأو  االإ�صابات 

اأي�صا ما تقدمه الوحدات الحكومية اأو الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح 

التي تخدم االأ�صر المعي�صية من مدفوعات على �صبيل الهبة تعوي�صا 

عن االإ�صابات اأو االأ�صرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 

حاالت  في  ُتدفع  التي  الكبيرة  التعوي�صات  وُتعامل   56-12

لالأدوية  الجانبية  االآثار  اأو  البترول  )كت�صرب  الج�صيمة  االأ�صرار 

معاملة  ولي�ض  الراأ�صمالية  التحويالت  معاملة  المثال(  �صبيل  على 

التحويالت الجارية )راجع اأي�صا الفقرة 29-13(. 

التحويالت الأخرى 

في  المدرجة  غير  الجارية  والتبرعات  الهبات  ُتدرج   57-12

اأو  الع�صوية  ر�صوم  اأن  غير  الجارية.  التحويالت  �صمن  اآخر  مو�صع 

للربح  الهادفة  غير  التجارية  المنظمات  اإلى  المدفوعة  اال�صتراكات 

التي تخدم ال�صركات, مثل غرف التجارة والنقابات العمالية, تعامل 

قبيل  من  بالتالي  تعتبر  وال  المقدمة  الخدمات  مقابل  كمدفوعات 

حول   34-13 اإلى   29-13 من  الفقرات  اأي�صا  )راجع  التحويالت. 

التحويالت الراأ�صمالية االأخرى(.

12-58 ويتم تبويب المبالغ التي تعتبر اإلزامية بخالف ال�صرائب 

القومية دون مقابل �صمن  اأو فوق  الدولية  ال�صلطات  اإلى  ُتدفع  التي 

التحويالت المتنوعة.

الف�صل 12 ♦ ح�صاب الدخل الثانوي
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الف�صل 

�لح�ساب �لر�أ�سمالي13

�ألف- �لمفاهيم ونطاق �لتغطية

المرجع:

الح�صاب  العا�صر:  الف�صل   ,2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

الراأ�صمالي

2008 SNA, Chapter 10 The Capital Account

)اأ(  الدولية  الح�سابات  في  الراأ�سمالي  الح�ساب  يبين   1-13

بين  الدفع  وم�ستحقة  القب�ض  م�ستحقة  الراأ�سمالية  التحويالت 

غير  المنَتجة  غير  الأ�سول  اقتناء  و)2(  المقيمين؛  وغير  المقيمين 

المالية والت�سرف فيها بين المقيمين وغير المقيمين.

ويلقي الجدول 13-1 نظرة عامة على الح�صاب الراأ�صمالي.   2-13

ناق�صا  الدائنة  القيود  مجموع  الراأ�صمالي  الح�صاب  ميزان  ويبين 

غير  المنَتجة  غير  والأ�صول  الراأ�صمالية  للتحويالت  المدينة  القيود 

المالية. واإ�صافة اإلى ذلك, يمكن اأن يظهر مجموع ميزاني الح�صابين 

الموازن �صافي  البند  الجاري والراأ�صمالي كبند موازن. ويطلق على 

الراأ�صمالي  الح�صابين  من   )-( القترا�ض  �صافي   /)+( الإقرا�ض 

المفاهيمية  الناحية  من  اأي�صا  ي�صاوي  المجموع  وهذا  والجاري. 

المالي,  الح�صاب  من   )-( القترا�ض  �صافي   /)+( الإقرا�ض  �صافي 

الناحية  من  يت�صاويان  اأنهما  ورغم   .4-8 الفقرة  في  يرد  ح�صبما 

المفاهيمية, فقد يختلفان من الناحية العملية. فالح�صابان الجاري 

والراأ�صمالي يبينان المعامالت غير المالية, ويت�صبب ر�صيدهما في 

�صافي اإقرا�ض اأو �صافي اقترا�ض, بينما يبين الح�صاب المالي كيفية 

عزو اأو تمويل �صافي الإقرا�ض اأو القترا�ض. 

وي�صتخدم »الح�صاب الراأ�صمالي« في الدرا�صات القت�صادية   3-13

المالي في  الح�صاب  اإلى ما يطلق عليه  المتخ�ص�صة, غالبا لالإ�صارة 

الح�صاب  م�صطلح  وكان  القومية.  الح�سابات  نظام  وفي  الدليل  هذا 

الطبعة  المدفوعات قبل  دليل ميزان  اأي�صا في  الراأ�صمالي م�صتخدما 

الخام�صة. وي�صتخدم م�صطلح الح�صاب الراأ�صمالي في هذا الدليل كي 

يكون مت�صقا مع نظام الح�صابات القومية الذي يميز بين المعامالت 

الراأ�صمالية والمعامالت المالية.

القومية  الح�سابات  نظام  في  الراأ�صمالي  الح�صاب  ويبين   4-13

وغير  المنَتجة  الأ�صول  من  الكاملة  للمجموعة  الراأ�صمالي  التكوين 

المقابلة في  الأجزاء  تبين  الجدول 5-1(. ول  )المبينة في  المنَتجة 

غير  المنَتجة  غير  الأ�صول  في  المعامالت  اإل  الدولية  الح�صابات 

ال�صلع  ح�صاب  في  المنَتجة  الأ�صول  في  المعامالت  وُتدرج  المالية. 

والخدمات, وهو ما ل يميز بين ما اإذا كانت هذه ال�صلع اأو الخدمات 

موجهة لأغرا�ض راأ�صمالية اأم جارية.

في  القترا�ض  الإقرا�ض/�صافي  �صافي  قيمة  وت�صاوي   5-13

الح�صابات الدولية من الناحية المفاهيمية مجموع �صافي اإقرا�ض/

القومية.  الح�صابات  نظام  في  المحلية  القطاعات  اقترا�ض  �صافي 

ويرجع هذا اإلى اأن كل التدفقات بين المقيمين تلغي بع�صها البع�ض. 

اقترا�ض  �صافي  اإقرا�ض/  ل�صافي  المقابلة  القيمة  كذلك  وت�صاوي 

قطاع العالم الخارجي في نظام الح�سابات القومية. وتظهر العالقة 

الح�صاب  في  القترا�ض  �صافي  الإقرا�ض/  و�صافي  الدخار  بين 

الراأ�صمالي في نظام الح�صابات القومية, على النحو التالي:

�صافي الإقرا�ض )+(/ �صافي القترا�ض )-(  

الدخار   =

اقتناء الأ�صول غير المنَتجة غير المالية   -

الت�صرف في الأ�صول غير المنَتجة غير المالية  +

التحويالت الراأ�صمالية م�صتحقة القب�ض  +

التحويالت الراأ�صمالية م�صتحقة الدفع.  -

المالية  غير  المنَتجة  غير  الأ�صول  اقتناء  ل  وي�صجَّ  6-13

والت�صرف فيها في وقت تغير الملكية, وفقا للمبادئ العامة الواردة 

في الفقرات من 3-41 اإلى 3-59. ويقيد التحويل الراأ�صمالي عندما 

المتلقية  للوحدة  ويكون  عليه  الح�صول  و�صروط  متطلبات  تتحقق 

الحق في المطالبة به دون �صروط. وقد ي�صعب تحديد هذا الوقت اإذا 

عليها  تترتب  التي  الأهلية  �صروط  من  كبيرة  مجموعة  هناك  كانت 

�صالحيات قانونية متعددة. ففي بع�ض الحالت, يكون لجهة تلقي 

محددة,  ب�صروط  الوفاء  عند  قانونية  مطالبة  المحتملة  التحويل 

كتحمل نفقات م�صبقا لغر�ض معين اأو اإقرار ت�صريع ما. وفي حالت 

اأخرى, ل يكون لجهة تلقي التحويل اأي مطالبة م�صتحقة على الجهة 

المانحة وينبغي قيد التحويل في وقت اأداء المبلغ النقدي, اأو انتقال 

ملكية الأ�صل, اأو اإلغاء الخ�صم.

ويقيد اقتناء الأ�صول غير المنَتجة غير المالية والت�صرف   7-13

فيها والتحويالت الراأ�صمالية م�صتحقة القب�ض وم�صتحقة الدفع �صمن 

اأ�صا�ض �صاف. وتعد  ولي�ض على  اإجمالي,  اأ�صا�ض  بنود منف�صلة على 

وت�صمح  الحدود  عبر  التحليل  �صياق  في  مهمة  الإجمالية  البيانات 
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با�صتقاق التدفقات ال�صافية, اإن اقت�صى الأمر. وتتناول الفقرات من 

الجارية  التحويالت  وتقييم  ت�صجيل  مبادئ   19-12 اإلى   16-12

والراأ�صمالية.

باء- �قتناء �لأ�سول غير �لمنَتجة غير 

�لمالية و�لت�سرف فيها

المرجع:

الح�صاب  العا�صر:  الف�صل   ,2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

الراأ�صمالي, والف�صل الثالث ع�صر: الميزانية العمومية

2008 SNA, Chapter 10, The Capital Account, and 
Chapter 13 The Balance Sheet  

تتاألف الأ�صول غير المنَتجة غير المالية مما يلي:  8-13

الموارد الطبيعية؛ )اأ( 

العقود, وعقود الإيجار, والتراخي�ض؛  )ب( 

الأ�صول الت�صويقية )وال�صهرة(. )ج( 

1- �لمو�رد �لطبيعية

التعدين،  وحقوق  الأرا�سي،  الطبيعية  الموارد  ت�سمل   9-13

وحقوق الحراجة، والمياه، وحقوق ال�سيد، والمجال الجوي، والطيف 

الأرا�صي  في  دولية  معامالت  عادة  تن�صاأ  ول  الكهرومغناطي�سي. 

وحدات  بوجود  عادة  لالعتراف  نظرا  الأخرى  الطبيعية  والموارد 

الفقرات  )تتناول  المنقولة  غير  الأ�صول  لهذه  مالكة  مقيمة  �صورية 

المقيمة(.  ال�صورية  بالوحدات  العتراف   40-4 اإلى   34-4 من 

معامالت  عادة  ومبيعاتها  الأ�صول  هذه  م�صتريات  تعد  وبالتالي, 

يبوب  الطبيعي,  المورد  ملكية  في  التغير  عك�ض  وعلى  مقيمين.  بين 

)ح�صبما  الريع  �صمن  موؤقتة  ب�صورة  الطبيعي  المورد  ا�صتخدام  حق 

يرد في الفقرات من 11-85 اإلى 11-90( اأو �صمن العقود اأو عقود 

ذاته  حد  في  اقت�صاديا  اأ�صال  اعتباره  تم  اإذا  التراخي�ض  اأو  الإيجار 

)ح�صبما يرد في الفقرة 11-13(.

13-10 وتن�صاأ معامالت دولية في الأرا�صي عند اقتناء الأرا�صي 

والت�صرف فيها في حالة المناطق التابعة لولية منظمات دولية اأو 

حكومات اأجنبية. )تعرف المنظمات الدولية في الفقرات من 103-4 

اإلى 4-107.( وتن�صاأ معامالت دولية اأي�صا عند حدوث تغير طوعي 

في ال�صيادة على منطقة معينة, �صواء مقابل مبلغ مدفوع اأو كتحويل. 

وتقيد قيمة المباني والمعدات الموجودة في هذه الأرا�صي �صمن بند 

منف�صل في ح�صاب ال�صلع والخدمات, اإن كان ذلك عمليا.

2- �لعقود، وعقود �لإيجار، و�لتر�خي�ص

تلك  والتراخي�ض  الإيجار،  وعقود  العقود،  بند  ي�سمل   11-13

العقود، وعقود الإيجار، والتراخي�ض المعترف بها كاأ�سول اقت�سادية. 

ويطلق  القانوني,  ونظامه  المجتمع  �صنع  من  هي  الأ�صول  وهذه 

اأمثلتها  الملمو�صة. ومن  الأ�صول غير  ا�صم  الأحيان  عليها في بع�ض 

عقود التاأجير الت�صغيلي القابلة للتداول, وتراخي�ض ا�صتخدام الموارد 

وتراخي�ض  الموارد,  لهذه  خال�صة  كملكية  ل  ت�صجَّ ل  التي  الطبيعية 

الحكومية(,  التراخي�ض  بع�ض  ذلك  في  )بما  معينة  باأن�صطة  القيام 

وم�صتحقات �صراء �صلعة اأو خدمة ب�صورة ح�صرية. وت�صجل المعامالت 

حيازات  ت�صجل  ل  بينما  الراأ�صمالي,  الح�صاب  في  الأ�صول  هذه  في 

هذه الأ�صول في و�صع ال�صتثمار الدولي لعدم وجود خ�صوم مقابلة 

ل هذه الأ�صول في الميزانية العمومية للبلد المعني.(   لها. )ت�صجَّ

13-12 ويمكن نقل ملكية عقد التاأجير الت�صغيلي القابل للتداول 

اأو تاأجيره من الباطن. ول يمكن اأن يعاَمل كاأ�صل اإل اإذا ن�ض العقد 

الذي  ال�صعر  عن  يختلف  ما  اأ�صل  ل�صتخدام  م�صبقا  محدد  �صعر  على 

كان يمكن تاأجير الأ�صل به في الوقت الحالي. وقد تغطي هذه العقود 

�لجدول 13-1: نظرة عامة على �لح�ساب �لر�أ�سمالي

قيود مدينة قيود دائنة   

ميز�ن �لح�ساب �لر�أ�سمالي

اقتناء )قيد مدين(/ الت�صرف في )قيد دائن( الأ�صول غير المنَتجة غير المالية 

الموارد الطبيعية

العقود, وعقود الإيجار, والتراخي�ض

الأ�صول الت�صويقية

التحويالت الراأ�صمالية

الإعفاء من الدين

اأخرى

ميز�ن �لح�ساب �لر�أ�سمالي

�سافي �الإقر��ض )+(/ �سافي �القتر��ض )-( )من �لح�سابين �لجاري و�لر�أ�سمالي(

)هذا الجدول تف�صيري. راجع الملحق 9 لالطالع على العنا�صر الأ�صا�صية.(.

الف�صل 13 ♦ الح�صاب الراأ�صمالي
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والأ�صول  والمعدات,  بالوقت,  الم�صاركة  بنظام  والإقامة  العقارات, 

الت�صغيلي  التاأجير  عقود  اأ�صول  تدفقات  وت�صجل  الأخرى.  المنَتجة 

الراأ�صمالي عندما يقوم الم�صتاأجر ببيع  القابلة للتداول في الح�صاب 

الحق, وبالتالي تحقيق فرق ال�صعر.

غير  اأ�صول  تعد  ل  والتراخي�ض  الإيجار  عقود  وبع�ض   13-13

ومن  الراأ�صمالي.  الح�صاب  في  تدرج  ل  وبالتالي  مالية,  غير  منَتجة 

اأمثلتها ما يلي:

• لأمد 	 اآخر  طبيعي  مورد  اأو  اأر�ض  ا�صتخدام  حق  منح  تم  اإذا 

المبالغ  تبوب  الحق,  هذا  تحويل  قابلية  عدم  مع  ق�صير 

من  الفقرات  في  يرد  )ح�صبما  الريع  �صمن  الدفع  م�صتحقة 

11-85 اإلى 90-11(.

• يتعلق 	 ل  ما,  بن�صاط  للقيام  ترخي�صا  حكومة  منحت  واإذا 

بملكيتها لأ�صل اأ�صا�صي اأو خدمة, وكان الترخي�ض ل يتفق 

�صمن  المعاملة  هذه  تقيد  القت�صادي,  الأ�صل  وتعريف 

و181-10   180-10 الفقرات  في  يرد  )ح�صبما  ال�صرائب 

ما  حكومة  ت�صدر  عندما  لذلك  مثال  ين�صاأ  وقد  و30-12( 

عددا محدودا من تراخي�ض ممار�صة القمار.

• واإذا تم منح حق امتالك منتجات الملكية الفكرية, كالبحوث 	

والتطوير, وبرامج وقواعد بيانات الحا�صب الآلي؛ والأعمال 

الترفيهية, والأدبية, والفنية الأ�صلية, تقيد هذه المعامالت 

ا�صتن�صاخ  اأو  ا�صتخدام  �صمن الخدمات. كذلك يقيد منح حق 

منتجات ملكية فكرية ب�صورة موؤقتة باعتباره خدمة. وفي 

التجارية  العالمات  اأو  المتياز  حقوق  بيع  يدرج  المقابل, 

�صمن الأ�صول الت�صويقية. )ترد معاملة هذه البنود بالتف�صيل 

في الجدول 4-10.(

• الملكية 	 التمويلي قر�ض وتغير في  التاأجير  وين�صاأ عن عقد 

في  يرد  )ح�صبما  للم�صتاأجر  الموؤجر  لالأ�صل  القت�صادية 

الفقرات من 5-56 اإلى 5-60(, بينما تن�صاأ خدمة عن عقد 

في  يرد  )ح�صبما  منَتج  اأ�صل  ل�صتخدام  الت�صغيلي  التاأجير 

الفقرات من 10-153 اإلى 157-10(.

13-14 ووفقا للمبادئ العامة, يمكن تبويب الترتيبات المتعددة 

المدفوعات  ميزان  في  الكربونية  النبعاثات  بتراخي�ض  المتعلقة 

بطرق مختلفة, منها ما يلي:

• اإذا ا�صترت موؤ�ص�صة غير مقيمة ترخي�ض انبعاثات الكربون 	

من حكومة مقيمة, يبوب المبلغ المدفوع باعتباره �صريبة 

دولية على الإنتاج في معظم الحالت. لكن اإذا كان المبلغ 

مبا�صر  ا�صتثمار  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  تكلفة  من  جزءا  المدفوع 

بين  معاملة  لي�صبح  م�صاره  ُيحول  المقيم,  القت�صاد  في 

غير  الموؤ�ص�صة  تدفعه  الذي  المبلغ  ت�صجيل  مع  مقيمين, 

ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  ملكية  ح�ص�ض  في  كا�صتثمار  المقيمة 

اإذا  واأي�صا,   .)47-4 الفقرة  )راجع  بها  الخا�صة  المبا�صر 

كثيرة  خدمات  للترخي�ض  ِدرة  الُم�صْ الحكومة  منحت 

راجع   ( الخدمات  �صمن  المدفوع  المبلغ  يبوب  للم�صتري, 

الفقرتين 10-180 و181-10(.

• واإذا كان الترخي�ض قابال للتداول )ك�صاأن معظم التراخي�ض(, 	

عندئذ يكون اأ�صال اقت�صاديا. وت�صجل اإعادة بيع هذا الأ�صل 

العقود,  �صمن  مقيمة  غير  موؤ�ص�صة  اإلى  مقيمة  موؤ�ص�صة  من 

)اإذا  الراأ�صمالي  الح�صاب  في  والتراخي�ض  الإيجار,  وعقود 

الفقرة  في  ورد  ح�صبما  مبا�صر  با�صتثمار  متعلقا  يكن  لم 

ال�صابقة(.

تح�صينها  اأو  البيئة  بتنظيف  المتعلقة  الدولية  النفقات  وتقيد 

للتبويب في ميزان  العامة  للمبادئ  كخدمات عادة, وذلك وفقا 

المدفوعات )راجع الفقرة 10-152(. راجع الف�صل ال�صابع ع�صر 

من نظام الح�سابات القومية لعام 2008 لالطالع على مزيد من 

المعلومات.

وخدمات  �صلع  على  الح�صول  م�صتحقات  تعتبر  وقد   15-13

الإيجار  وعقود  للعقود,  وفقا  اأ�صول  ح�صرية  ب�صورة  الم�صتقبل  في 

والتراخي�ض. ومن اأمثلتها ر�صوم النتقال التي يدفعها اأحد النوادي 

القابل  والعقد  الالعبين,  اأحد  انتقال  مقابل  اآخر  لناد  الريا�صية 

للتحويل لقتناء �صلعة اأو خدمة ب�صعر ثابت والذي قد يطلق عليه عقد 

الخيار. ومن النادر جدا اأن يكون لهذا الأ�صل قيمة �صالبة )فمثال, اإذا 

انطوي العقد على التزام بال�صراء ب�صعر معين, وانخف�ض �صعر ال�صوق 

عن هذا ال�صعر, قد يتعين على الم�صتري بموجب العقد اأن يدفع لطرف 

اآخر مقابل تحمل هذا الطرف لاللتزام(.

اآخر للعقود, وعقود الإيجار, والتراخي�ض  13-16 وهناك مثال 

الفقرة  )راجع  بالوقت  الم�صاركة  لترتيبات  بالن�صبة  ين�صاأ  اأن  يمكن 

10-100 )ج((. 

3-  �لأ�سول �لت�سويقية )و�ل�سهرة(

ال�سم  مثل  بنود  من  الت�سويقية  الأ�سول  تتاألف   17  -13

التجارية،  والعالمة  الموؤ�س�سة،  مطبوعات  وتروي�سة  التجاري، 

الت�صويقية  الأ�صول  بيع  وعند  الإلكتروني.  النطاق  وا�سم  وال�سعار، 

ب�صورة منف�صلة عن الكيان الذي يمتلكها, فاإنها تقيد �صمن اقتناء 

الأ�صول  )ُتدرج  فيها.  والت�صرف  المالية  غير  المنَتجة  غير  الأ�صول 

الح�صابات  نظام  في  الأ�صول  فئات  �صمن  ال�صهرة  مع  الت�صويقية 

في  اإل  منف�صل  كبند  تقيد  ل  ال�صهرة  اأن  غير   .2008 لعام  القومية 

الح�صابات المحلية.(

13-18 وتقيد اأ�صماء النطاقات الإلكترونية على �صبكة الإنترنت 

�صمن الأ�صول الت�صويقية في بع�ض الحالت. اإل اأن ر�صوم الت�صجيل 

العادية م�صتحقة الدفع اإلى الجهات المخت�صة بالنطاقات الإلكترونية 

ى. وفي المقابل, اإذا  تمثل خدمة لأن الر�صوم تكون مقابل عمل يوؤدَّ

�صملت القيمة المدفوعة مقابل الح�صول على ا�صم النطاق الإلكتروني 

يعتبر  ندرته,  ب�صبب  الأ�صا�صي(  الت�صجيل  ر�صم  تجاوزت  )اأي  عالوة 

يعد  وبالمثل,  الت�صويقية.  الأ�صول  �صمن  وُيدرج  ترخي�ض  بمثابة 

ر�صم ت�صميم �صعار جديد خدمة تجارية, بينما ُيدرج المبلغ المدفوع 

لقتناء �صعار موجود �صمن الأ�صول الت�صويقية.

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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�لتحويالت �لر�أ�سمالية جيم- 

المرجع:

الح�صاب  العا�صر:  الف�صل   ,2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

الراأ�صمالي

2008 SNA, Chapter 10 The Capital Account         

التي تنتقل  التحويالت  الراأ�سمالية هي  التحويالت  تعد   19-13

فيها ملكية اأ�سل )بخالف النقدية اأو المخزونات( من طرف اإلى اآخر؛ 

الت�سرف فيه  اأو  اأ�سل  اأو كليهما باقتناء  الطرفين  اأحد  لزم  ُتُ التي  اأو 

)بخالف النقدية اأو المخزونات(؛ اأو متى كانت في �سورة تنازل من 

 15-12 اإلى   12-12 من  الفقرات  وتتناول  ما.  خ�سم  عن  الدائن 

والراأ�صمالية.  الجارية  التحويالت  بين  والتمييز  التحويالت  تعريف 

وتقوم الحكومات, والأ�صر المعي�صية, والموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح 

باإجراء تحويالت لنقل منفعة لطرف اآخر.

13-20 وتتاألف التحويالت من الموؤ�ص�صات من تحويالت اإلزامية 

للحكومات اأو الوحدات الأخرى بموجب اأوامر ق�صائية, اأو تحويالت 

وخالفا  الأخرى.  والكيانات  للربح  الهادفة  غير  للموؤ�ص�صات  طوعية 

للحكومات, اأو الأ�صر المعي�صية, اأو الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح, ل 

لكيانات  موارد  لتحويل  الدافع  عادة  التجارية  الكيانات  لدى  يكون 

يمنح  محدودة  حالت  �صوى  توجد  ل  وبالتالي  مقابل,  دون  اأخرى 

اإلى جانب  اآخر,  فيها كيان تجاري تحويال راأ�صماليا لكيان تجاري 

بع�ض حالت تحمل الدين وتفعيل ال�صمانات التي ُتمنح مرة واحدة 

)ح�صبما ورد في الفقرات من 8-42 اإلى 45-8(. 

محت�صبة  راأ�صمالية  تحويالت  هناك  تكون  وقد   21-13

اأخرى  نتيجة ا�صتخدام الحكومة لكيانات مقيمة في اقت�صادات 

من  الفقرات  في  ورد  ح�صبما  وذلك  العامة,  المالية  لأغرا�ض 

8-24 اإلى 26-8. 

1- �لإعفاء من �لدين

المرجع:

اإح�ساءات الدين الخارجي: مر�سد لمعديها وم�ستخدميها, ال�صادر عن 

اإعادة  الثامن:  الف�صل  اأخرى,  وموؤ�ص�صات  الدولي  النقد  �صندوق 

تنظيم الدين

IMF and others, External Debt Statistics: Guide for Com-
pilers and Users, Chapter 8, Debt Reorganization

اأو  كليا  للدين  الطوعي  الإلغاء  هو  الدين  من  الإعفاء    22  -13

 ونتيجة الإعفاء من 
1
جزئيا بموجب اتفاق تعاقدي بين دائن ومدين.

القائم  الأ�صلي  المبلغ  كل  ي�صقط  اأو  التعاقدي  الترتيب  يلغي  الدين, 

اأو جزء منه, بما في ذلك متاأخرات الفائدة )مدفوعات الفائدة التي 

ل�صند مرتبط بالئتمان  الأ�صلي  المبلغ  اأو كل  الإعفاء من بع�ض  ي�صمل ذلك    
1

الم�صتقة  قيمة  �صداد  التزام  عليه  يقع  الذي  الكيان  على  يوؤثر  حدث  عن  ين�صاأ 

الئتمانية المت�صمنة, والإعفاء من المبلغ الأ�صلي الذي ين�صاأ عند وقوع نوع من 

الأحداث يرد ذكره في عقد الدين ـ مثل الإعفاء في حالة حدوث نوع من الكوارث.

ين�صاأ  ول  ن�صاأت.  اأخرى  فائدة  تكاليف  واأي  الما�صي(  في  ا�صتحقت 

الإعفاء من الدين نتيجة اإلغاء مدفوعات فائدة م�صتقبلية لم ت�صتحق 

بعد. 

ويعاَمل  الدين  �صطب  عن  الدين  من  الإعفاء  ويختلف   23-13

ين�صاأ  الدين,  �صطب  عك�ض  وعلى  راأ�صمالي.  تحويل  معاملة  باعتباره 

الإعفاء من الدين نتيجة اتفاق بين اأطراف الدين والهدف منه تحويل 

منفعة, ولي�ض اعترافا من جانب الدائن وحده بعدم اإمكانية تح�صيل 

المبلغ. ومن الم�صتبعد اأن ين�صاأ اإعفاء من الدين بين كيانات تجارية؛ 

حيث يكون �صطب الدين هو الأكثر �صيوعا )ح�صبما ورد في الفقرات 

 :1 الملحق  في  المعلومات  من  مزيد  )هناك   .)11-9 اإلى   8-9 من 

التمويل ال�صتثنائي, والملحق 2: اإعادة تنظيم الدين.(

2- مطالبات �لتاأمين على غير �لحياة

عادة  الحياة  غير  على  التاأمين  مطالبات  تبوب   24-13

للغاية,  الكبيرة  للمطالبات  وبالن�صبة  الجارية.  التحويالت  �صمن 

كالمطالبات عقب كارثة, يمكن قيد جزء من المطالبات كتحويالت 

راأ�صمالية ولي�ض كتحويالت جارية كما يحدث في الأحوال العادية. 

ونظرا لأنه قد ي�صعب على الأطراف تحديد هذه الأحداث با�صتمرار, 

عبر  الحياة  غير  على  التاأمين  مطالبات  جميع  للتب�صيط,  تبوب, 

قيد تحويل  يكن �صروريا  لم  ما  الجارية,  التحويالت  الحدود �صمن 

اإجراء  يمكن  وحتى  القومية.  الح�صابات  مع  لالت�صاق  راأ�صمالي 

لمطالبات  تكميلي  بند  تقديم  ينبغي  ال�صركاء,  بيانات  مع  المقارنة 

التاأمين المدرجة �صمن التحويالت الراأ�صمالية. وبالن�صبة للتحويالت 

من  الفقرات  راجع  التاأمين,  ومطالبات  باأق�صاط  المتعلقة  الجارية 

12-41 اإلى 46-12.

3- �لمنح �ل�ستثمارية    

راأ�صمالية  تحويالت  من  ال�صتثمارية  المنح  تتاألف   25-13

نقدية اأو عينية تقدمها الحكومات اأو المنظمات الدولية اإلى وحدات 

اأو  كليا  ثابتة  لأ�صول  اقتنائها  تكاليف  لتمويل  اأخرى  موؤ�ص�صية 

اأو  اأخرى  حكومات  ال�صتثمارية  المنح  متلقو  يكون  وقد  جزئيا. 

المنح  با�صتخدام  ال�صتثمارية  المنح  متلقو  ويلتزم  اأخرى.  كيانات 

الثابت,  المال  راأ�ض  اإجمالي تكوين  اأغرا�ض  التي يتلقونها نقدا  في 

وغالبا ما يتم ربط هذه المنح بم�صاريع ا�صتثمارية محددة, كم�صاريع 

اأخرى  منظمات  تقدمها  التي  ال�صتثمارية  والمنح  الكبرى.  البناء 

راأ�صمالية  تحويالت  تعد  الدولية  والمنظمات  العامة  الحكومة  غير 

قد  ال�صتثمارية,  المنح  عك�ض  وعلى   .)29-13 الفقرة  )راجع  اأخرى 

باعتبارها  ا�صتثماري  م�صروع  بتمويل  اأي�صا  اأجنبية  حكومة  تقوم 

يبوب  الحالة  هذه  وفي   ,)22-6 الفقرة  )راجع  مبا�صرا  م�صتثمرا 

المبلغ الم�صتثمر �صمن ح�ص�ض الملكية في موؤ�ص�صة ا�صتثمار مبا�صر. 

بتحويل  ل  يموَّ م�صروع  عن  المبا�صر  ال�صتثمار  ح�صة  وتختلف 

راأ�صمالي في اأن الم�صتثمر المبا�صر يمتلك قوة ت�صويتية في الموؤ�ص�صة 

ويحق له الح�صول على منافع م�صتقبلية, كتوزيعات الأرباح اأو حق 

بيع الأ�صول. 

الف�صل 13 ♦ الح�صاب الراأ�صمالي
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ال�صتثماري فترة زمنية طويلة,  الم�صروع  ا�صتمر  واإذا   26-13

تبويب  ويظل  اأق�صاط.  على  النقدية  ال�صتثمارية  المنحة  ُتدفع  فقد 

ُقيدت  واإن  الراأ�صمالية, حتى  التحويالت  الأق�صاط �صمن  مدفوعات 

في �صل�صلة متتالية من الفترات المحا�صبية المختلفة. وت�صمل المنح 

واآلت,  نقل,  معدات  هيئة  على  تحويالت  العينية  ال�صتثمارية 

كما  مقيمة,  غير  وحدات  اإلى  الحكومات  تقدمها  اأخرى  ومعدات 

وحدات  اإلى  مبا�صرة  الأخرى  اإن�صاءات  اأو  مبان  تقديم  اأي�صا  ت�صمل 

غير مقيمة. وت�صمل المنح ال�صتثمارية تحويالت المعدات الع�صكرية 

�صمن  تبوب  التي  التحويالت  وهي  معدات,  اأو  اأ�صلحة  هيئة  على 

الأ�صول الثابتة. 

4-  �ل�سمانات لمرة و�حدة وغيرها من حالت تحمل 

�لدين

13-27 ين�صاأ تحويل راأ�صمالي عندما يتم تفعيل ال�صمان الذي 

على  لل�صامن  م�صتحقة  مطالبة  ذلك  على  ويترتب  واحدة  مرة  ُيمنح 

المدين بقيمة اأقل من قيمة ال�صمان اأو دون اأن يترتب على ذلك اأي 

مطالبة على الإطالق. وتعاَمل هذه ال�صمانات نف�ض معاملة حالت 

تحمل الدين الأخرى التي ل يكون فيها متحمل الدين �صامنا. 

• التحويل 	 يكون  موجودا,  يزال  ل  الأ�صلي  المدين  كان  اإذا 

الراأ�صمالي من متحمل الدين اإلى المدين.

• اإذا لم يعد للمدين الأ�صلي وجود, يكون التحويل الراأ�صمالي 	

من متحمل الدين اإلى الدائن.

المدين  من  الدين  متحمل  عليها  يح�صل  مطالبة  اأي  قيمة  وتعتبر 

ال�صامن  بين  مالي  ح�صاب  معاملة  هي  مثال(  بالتعوي�ض  )كتعهد 

والمدين. وتتناول الفقرات من 8-42 اإلى 8-45 بمزيد من التف�صيل 

معاملة ال�صمانات التي ُتمنح مرة واحدة وغيرها من حالت تحمل 

الدين, بما في ذلك الحالة التي يرتبط فيها ال�صامن بعالقة ا�صتثمار 

مبا�صر مع المدين. ويجري التمييز بين مختلف اأنواع ال�صمانات في 

الفقرة 68-5.

5- �ل�سر�ئب

المرجع:

�صندوق  عن  ال�صادر   ,2001 لعام  الحكومة  مالية  اإح�ساءات  دليل 

النقد الدولي, الف�صل الخام�ض: الإيرادات

IMF, Government Finance Statistics Manual 2001, 
Chapter 5, Revenue

على  ُتفر�ض  �صرائب  من  الراأ�صمالية  ال�صرائب  تتكون   28-13

فترات غير منتظمة وغير متكررة على قيم الأ�صول اأو �صافي القيمة 

المملوكة لوحدات موؤ�ص�صية اأو على قيم الأ�صول التي تنتقل ملكيتها 

اأو هبات متبادلة في حياة  فيما بين وحدات موؤ�ص�صية نتيجة لإرث 

ال�صرائب  وت�صمل  التحويالت.  من  غيرها  اأو  له  والموهوب  الواهب 

الآتية:

ال�صرائب المفرو�صة على راأ�ض المال: تتكون هذه ال�صرائب  )اأ( 

المملوكة  القيمة  �صافي  اأو  الأ�صول  قيم  على  �صرائب  من 

منتظمة  غير  زمنية  فترات  على  ُتفر�ض  موؤ�ص�صية  لوحدات 

وغير متكررة؛ 

ال�صرائب على التحويالت الراأ�صمالية: تتكون هذه التحويالت  )ب( 

تنتقل ملكيتها  التي  الأ�صول  قيم  ُتفر�ض على  من �صرائب 

من  اأ�صا�صية  ب�صورة  وتتكون  موؤ�ص�صية.  وحدات  بين  فيما 

الهدايا,  على  وال�صرائب  التركات(  )�صرائب  الإرث  �صرائب 

من  اأحياء  اأفراد  يتبادلها  هدايا  على  �صرائب  ذلك  في  بما 

نف�ض الأ�صرة بغر�ض تجنب دفع �صرائب الإرث اأو تخفي�صها 

اإلى اأدنى حد ممكن. وهذه ال�صرائب ل ت�صمل ]ال�صرائب على 

مبيعات الأ�صول.

ال�صرائب  اإلى جانب  والثروة  الدخل  المتكررة على  ال�صرائب  وتبوب 

الجارية  التحويالت  �صمن  والراأ�صمالية  المالية  المعامالت  على 

على  الطالع  يمكن   .)31-12 اإلى   28-12 من  الفقرات  )راجع 

مالية  اإح�ساءات  دليل  في  ال�صرائب  بتبويب  المتعلقة  التفا�صيل 

الحكومة لعام 2001.

6- �لتحويالت �لر�أ�سمالية �لأخرى

المقدمة  المتكررة  غير  الكبيرة  المدفوعات  ُتدرج   29  -13

تعوي�صا عن تلف كبير اأو اإ�صابات خطيرة غير مغطاة بوثائق تاأمين 

عن  المدفوعات  هذه  منح  يتقرر  وقد  الراأ�صمالية.  التحويالت  �صمن 

طريق المحاكم, اأو من خالل التحكيم, اأو ُت�صوَّى خارج نطاق الق�صاء. 

وت�صمل المدفوعات المقدمة تعوي�صا عن تلفيات ناتجة عن انفجارات 

اإذا كان  اإلخ. لكن  اآثار جانبية لأدوية,  اأو عن  اأو ت�صرب نفط,  كبيرة, 

ت�صوية  بموجب  اأو  المحكمة  من  اأمر  بموجب  الدفع  الم�صتحق  المبلغ 

في  المنا�صب  البند  تحت  قيده  ينبغي  م�صدد,  غير  دين محدد  يخ�ض 

الفقرتين 12-55 و12-56 لالطالع  اأي�صا  المالي. راجع  الح�صاب 

على مدفوعات التعوي�صات المدرجة �صمن التحويالت الجارية.

اإقامتهم  اإقليم  يغيرون  الذين  الأ�صخا�ض  اأ�صول  وتعد   30-13

باعتبارها  تحت�صب  ول  الحجم,  في  اأخرى  تغيرات  القت�صادي 

تحويال, ح�صبما يرد في الفقرتين 9-21 و22-9. 

الكبيرة  الهبات  الراأ�صمالية  التحويالت  وت�صمل   31-13

للربح.  هادفة  غير  موؤ�ص�صات  اإلى  المقدمة  ذلك  في  بما  والتركات, 

حياة  اأثناء  اأو  و�صايا  بموجب  الراأ�صمالية  التحويالت  هذه  تتم  وقد 

التي  للغاية  الكبيرة  المنح  الراأ�صمالية  التحويالت  وت�صمل  المانح. 

للربح  هادفة  غير  موؤ�ص�صات  اإلى  موؤ�ص�صات  اأو  معي�صية  اأ�صر  تقدمها 

لتمويل اإجمالي تكوين راأ�ض المال الثابت, مثل الهبات المقدمة اإلى 

الجامعي,  الحرم  داخل  �صكن جديد  بناء  تكاليف  لتغطية  الجامعات 

المنح  اأي�صا  الراأ�صمالية  التحويالت  وت�صمل  ومختبرات.  ومكتبات, 

المالية  الموؤ�ص�صات  اأو  المانحة  الحكومات  من  المقدمة  النقدية 

الدين  �صداد  المدين ل�صتخدامها في  اإلى القت�صاد  الأطراف  متعددة 

)راجع الفقرة 1-7 في الملحق 1(. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع ال�صتثمار الدولي
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اأو موؤ�ص�صة  راأ�صمال منظمة دولية  الم�صاهمة في  13-32  وتعد 

ين�صاأ عنها ح�صول مقدم  لم  اإذا  راأ�صماليا  للربح تحويال  غير هادفة 

الم�صاهمة على ح�ص�ض ملكية.

13-33 وح�صبما ورد في الفقرات 3-79, و12-51, والملحق 

بالإقرا�ض  يتعلق  تحويالت  عن�صر  هناك  و68(,   67 )الفقرتان   2

ب�صروط مي�صرة. ويمكن قيد هذا العن�صر �صمن البيانات التكميلية.

الإنقاذ  يعني  عام   م�صطلح  الأزمات  من  والإنقاذ   34-13

من  كجزء  تتخذ  قد  التي  الإجراءات  اأحد  ويتمثل  المالي.  الع�صر  من 

عملية الإنقاذ في قيام الحكومة ب�صراء اأ�صول بمقابل يفوق قيمتها 

ال�صوقية. وينبغي قيد بيع و�صراء الأ�صل بالقيمة ال�صوقية, كما ينبغي 

قيد التحويل الراأ�صمالي من الحكومة اإلى بائع المطالبة بالفرق بين 

�صعر ال�صوق والمبلغ الإجمالي المدفوع.

13-35 ويمكن قيد التحويالت الراأ�صمالية بين الأ�صر المعي�صية 

كبند منف�صل عندما تكون قيمتها كبيرة. وُتدرج �صمن البند التكميلي 

ح�صبما  الخارج,  في  العاملين  من  ال�صخ�صية  بالتحويالت  الخا�ض 

يرد في الملحق 5.   

الف�صل 13 ♦ الح�صاب الراأ�صمالي
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الف�صل 

14
ق�ضايا مختارة في تحليل 

بيانات ميزان المدفوعات 

وو�ضع اال�ضتثمار الدولي

األف- مقدمة

ميزان  بيانات  ال�صتخدام  مقدمة  الف�صل  هذا  يعر�ض   1-14

المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي في مجال التحليل االقت�صادي. 

ترتكز  التي  المفاهيم  الدليل  هذا  من  ال�صابقة  الف�صول  وتتناول 

يقدم  وبينما  الدولية.  الح�صابات  في  الم�صتخدمة  العنا�صر  عليها 

هذا االإطار المحا�صبي والمعني باإبالغ البيانات االإح�صائية و�صفا 

فاإن  ما،  بلد  في  لالقت�صاد  الدولية  المالية  والمراكز  للمعامالت 

اأهميته تنبع اأ�صا�صا من اأثر هذه المعامالت على االقت�صاد المحلي. 

ورغم اأن الح�صابات الدولية ُتعرف اأحيانا با�صم »القطاع الخارجي« 

بمعنى  فعليا،  قطاعا  ت�صكل  ال  فاإنها  الخارجي«  العالم  »قطاع  اأو 

وفي  الم�صابهة.  الدوافع  ذات  الموؤ�ص�صية  الوحدات  من  مجموعة 

المقابل، تو�صح الح�صابات الدولية العالقة القائمة بين القطاعات 

المحلية والعالم الخارجي. ويتناول هذا الف�صل بع�ض هذه الروابط 

الرئي�صية.

العوامل  على  خا�صة  ب�صفة  المناق�صات  هذه  وتركز   2-14

وقابلية  الدولية  المالية  والمراكز  المعامالت  في  الموؤثرة 

ميزان  تعديل  انعكا�صات  بع�ض  درا�صة  تتم  واأخيرا،  ا�صتمرارها. 

المدفوعات على ال�صيا�صة االقت�صادية. وفي هذا الف�صل، يفتر�ض 

اإدارية  لقيود  والمحلية  الدولية  المعامالت  خ�صوع  عدم  عموما 

المتعاملين  لدى  يكون  واأن  ر�صمية  غير  اأم  ر�صمية  كانت  �صواء 

وال�صيا�صات  ال�صعرية  لالإ�صارات  اال�صتجابة  حرية  االأ�صواق  في 

االقت�صادية الكلية. ويفتر�ض كذلك اأال يوؤثر االقت�صاد في اأ�صعار 

الفائدة العالمية.

تمهيدي،  طابع  من  الف�صل  هذا  به  يت�صم  لما  ونظرا   3-14

فاإن المناق�صات المتعلقة بتمويل وتعديل ميزان المدفوعات في 

الق�صمين »دال« و«هاء« ال تاأخذ طابع المناق�صات ال�صاملة، وتركز 

والتفاعالت مع  االأ�صا�صية  االآليات  على حالة تو�صيحية لعر�ض 

المتقلبة  االآثار  ذات  ت�صعبا  االأكثر  الحاالت  اأما  الكلي.  االقت�صاد 

العمومية  والميزانيات  المالية  االأو�صاع  على  الحركة  و�صديدة 

الق�صايا  هذه  وُتناَق�ض  اإ�صافية.  وقيود  بم�صاغل  تقترن  فاإنها 

باإيجاز في الق�صم »زاي«، حيث يتجاوز تحليلها الكامل نطاق هذا 

اإلى مزيد من المطبوعات  الرجوع  الدليل، ومن ثم يحبذ للقارئ 

المراجع  الق�صم »حاء« على بع�ض  المو�صوع، وي�صتمل  حول هذا 

الخا�صة  الق�صايا  مناق�صة  الف�صل  هذا  يتناول  وال  ب�صاأنها. 

المرتبطة باتحادات العملة.

باء- االإطار العام

و�صف  االإطار«  على  عامة  »نظرة  الثاني  الف�صل  يتناول   4-14

الح�صابات  »نظام  في  االقت�صادية  الح�صابات  بين  فيما  للعالقات 

القومية«. ويمكن التعبير عن الح�صابات الرئي�صية باعتبارها متطابقات 

اأي  على  منها  اال�صتدالل  ينبغي  فال  متطابقات،  والأنها  محا�صبية. 

عالقة �صببية. ويو�صح ح�صاب ال�صلع والخدمات في »نظام الح�صابات 

القومية« التوازن بين العر�ض واال�صتخدام، على النحو التالي:

)1(   M + العر�ض =  الناتج

C + G + I + X + IC = اال�صتخدام =  

حيث

M  = واردات ال�صلع والخدمات

C  = ا�صتهالك االأ�صر المعي�صية

G  = اال�صتهالك الحكومي
1
I   = اإجمالي تكوين راأ�ض المال

X  = �صادرات ال�صلع والخدمات

IC = اال�صتهالك الو�صيط

الناتج  اإجمالي  ي�صاوي   )GDP( المحلي  الناتج  اإجمالي  الأن  ونظرا 

ترتيب  اإعادة  الممكن  فمن  الو�صيط،  اال�صتهالك  منه  مخ�صوما 

المتطابقة )1( على النحو التالي:

)2(   C + G + I + X - M  = اإجمالي الناتج المحلي

الح�صابات  »نظام  لكن  باال�صتثمار.  االقت�صادية غالبا  التحليالت  ُيعرف في   
1

القومية« ي�صتخدم م�صطلح »تكوين راأ�ض المال« للداللة على اال�صتثمار في االأ�صول 

غير المالية لتمييزه بو�صوح عن اال�صتثمار في االأ�صول المالية. وُي�صتخدم م�صطلح 

بالمعنى  المال«  راأ�ض  »تكوين  على  للداللة  الف�صل  هذا  في  الحقا  »اال�صتثمار« 

على  المال«  راأ�ض  »تكوين  وي�صتمل  القومية«.  الح�صابات  »نظام  في  اإليه  الم�صار 

راأ�ض المال الثابت، والمخزونات، والنفائ�ض.
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)GDP( اأي منهج االإنفاق اإزاء اإجمالي الناتج المحلي

اإجمالي  باأنه   )GDPY( المتاح  القومي  الدخل  اإجمالي  ف 
َّ
ويُعر

من  والثانوي  االأولي  الدخل  �صافي  اإليه  م�صافا  المحلي  الناتج 

الخارج، وبالتالي تكون المتطابقة على النحو التالي:

)3(           GNDY = C + G + I + X – M + BPI + BSI

حيث

BPI  = ر�صيد الدخل االأولي

BSI  = ر�صيد الدخل الثانوي )�صافي التحويالت الجارية( 

اأما متطابقة ميزان الح�صاب الجاري فهي كالتالي:

)4(     CAB = X - M +  BPI + BSI

حيث

CAB = ميزان الح�صاب الجاري

ومن المعادلتين )3( و)4( يمكن كذلك اعتبار ميزان الح�صاب الجاري 

بالمثل هو الفرق بين الدخل المتاح والنفقات:

)5(     CAB = GNDY – C – G –  I

اأو بالمثل:

)6(     GNDY = C + G + I +  CAB

عن  ُيعبَّر  القومية«  الح�صابات  »نظام  في  الوارد  للتعريف  ووفقا 

ح�صاب ا�صتخدام الدخل، على النحو التالي:

)7(     S = GNDY – C – G

 حيث

S = اإجمالي االدخار

وبتعوي�ض بيانات المتطابقة )3( في المتطابقة )7(:

)8(    S = I + CAB

ويمكن اإعادة ترتيبها على النحو التالي:

)9(    S – I = CAB

االدخار  بين  الفجوة  هو  الجاري  الح�صاب  ميزان  اأن  اأي 

 
2
واال�صتثمار.

14-5 وبالتالي، فاإن ميزان الح�صاب الجاري هو انعكا�ض 

ل�صلوك االدخار واال�صتثمار في االقت�صاد ذي ال�صلة. ومن ثم، 

تظهر هذه العالقات بالن�صبة للقيم االإجمالية لالإنتاج، والدخل، وتكوين راأ�ض 
 2

العالقات  هذه  وتبقى  الثابت.  المال  راأ�ض  ا�صتهالك  خ�صم  قبل  واالدخار،  المال، 

واالدخار  المال  راأ�ض  والدخل وتكوين  االإنتاج  التعبير عن  تم  ما  اإذا  قائمة كذلك 

�صافيا من ا�صتهالك راأ�ض المال الثابت.  

يتعين عند تحليل التغيرات في ميزان الح�صاب الجاري القت�صاد 

االدخار  تحركات  على  التغيرات  هذه  تاأثير  كيفية  م  تفهُّ ما 

واال�صتثمار. فزيادة ن�صبة اال�صتثمار اإلى االدخار، مثال، �صيكون 

لها نف�ض االأثر على الح�صاب الجاري - في المدى القريب على 

اأنه  غير  اال�صتثمار.  اإلى  االدخار  ن�صبة  انخفا�ض  – مثل  االأقل 

الخارجي  الو�صع  على  اأجال  االأطول  االنعكا�صات  تكون  ربما 

لالقت�صاد مختلفة تماما. وب�صكل اأعم، يتبين من المتطابقة )9( 

)كزيادة  ما  الجاري القت�صاد  الح�صاب  تغير في ميزان  اأي  اأن 

الفائ�ض اأو انخفا�ض العجز( تقابله بال�صرورة زيادة في ن�صبة 

التحقق من  اأهمية  العالقة  اال�صتثمار. وتبرز هذه  اإلى  االدخار 

اتخاذ  نتيجة  واال�صتثمار  االدخار  �صلوك  على  الواقعة  االآثار 

الجاري  الح�صاب  ميزان  لتغير  ال�صيا�صات  م�صتوى  على  تدابير 

واأ�صعار  والح�ص�ض  التعريفات  في  تغييرات  )كاإجراء  مبا�صرة 

ال�صرف(.

14-6 وتو�صح المتطابقة )5( العالقة بين المعامالت المحلية 

انعكا�صاتها على  العالقة  ولهذه  الخارجي.  العالم  مع  والمعامالت 

حدوث  �صرورة  في  وتتمثل  المدفوعات  ميزان  بيانات  تحليل 

انخفا�ض في ن�صبة النفقات اإلى الدخل لكي يتح�صن ميزان الح�صاب 

ميزان  يتح�صن  قد  المقابل،  وفي  المعني.  لالقت�صاد  الخارجي 

تقابلها  ال  القومي  الدخل  في  زيادة  حدوث  عند  الجاري  الح�صاب 

الممكن  ومن  المحلي.  اال�صتثمار  اأو  اال�صتهالك  في  م�صاو  ارتفاع 

التدابير الهيكلية لزيادة  تحقيق هذا الهدف بعدة �صبل منها اتخاذ 

كفاءة االقت�صاد.

الجوانب  اأحد  على  ال�صوء  االأخيرة  النقطة  هذه  وت�صلط   7-14

المتطابقات  هذه  تحدد  حيث  اآنفا؛  المبينة  للمتطابقات  االأ�صا�صية 

العالقات بين المتغيرات بدال من و�صف �صلوك الوكالء االقت�صاديين. 

وال ي�صع هذه المتطابقات، في حد ذاتها، تقديم تحليل كامل للعوامل 

المثال،  �صبيل  فعلى  الجاري.  الح�صاب  في  التطورات  تحدد  التي 

ال�صلع  على  المحليين  المقيمين  نفقات  مجموع  االأرجح  على  يتاأثر 

 .)GDPY( لهم  المتاح  بالدخل  جزئيا   )C + G + I( والخدمات 

اأثر تغير  وبالتالي لن يكون مالئما ا�صتخدام المتطابقة )5( لتحليل 

الجاري  الح�صاب  ميزان  على  المتاح  القومي  الدخل  اإجمالي  في  ما 

على  التغير  هذا  مثل  عن  الناجم  الفعل  لرد  الكاملة  المراعاة  دون 

اال�صتهالك وتكوين راأ�ض المال. ويو�صح هذا المثال �صرورة ا�صتيعاب 

ميول االإنفاق لدى المقيمين في اقت�صاد ما عند تحليل بيانات ميزان 

المدفوعات.

ميزان  بين  المتبادلة  العالقة  ا�صتعرا�ض  ويمكن   8-14

التف�صيل  من  بمزيد  واال�صتثمار  واالدخار  الجاري  الح�صاب 

عن طريق التمييز بين القطاعين الخا�ض والحكومي. ويمكن 

 )Ip و   Sp( الخا�ض  واال�صتثمار  الخا�ض  االدخار  تحديد 

الف�صل 14 ♦ ق�صايا مختارة
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على   ،
3)Ig و    Sg( الحكومي  واال�صتثمار  الحكومي  واالدخار 

النحو التالي:

)10(    S – I = Sp + Sg – Ip – Ig

بالن�صبة  واال�صتثمار  االدخار  بين  الفجوة  متطابقة  وبا�صتخدام 

للح�صاب الجاري في المتطابقة )9( نح�صل على ما يلي:

)11(   CAB = )Sp – Ip( + )Sg – Ig(

وتو�صح هذه المتطابقة اأنه ما لم تتم مواَزنة االدخار الحكومي 

ي�صجل  ف�صوف  الخا�ض،  القطاع  في  االدخار  ب�صافي  ال�صالب 

المتطابقة  ت�صير  التحديد،  من  وبمزيد  عجزا.  الجاري  الح�صاب 

اإلى اأن التوازن الم�صتهدف في ميزانية الحكومة )Sg – Ig( قد 

يكون عامال مهما يوؤثر في ميزان الح�صاب الجاري. وعلى وجه 

راجعا  الجاري  الح�صاب  العجز في  ا�صتمرار  يكون  قد  التحديد، 

ال�صتمرار الحكومة في االإنفاق بما يتجاوز مقبو�صاتها، وتفيد 

الواجب  االإجراء  باأن  االإنفاق  في  المفرطة  الزيادة  هذه  مثل 

المالية  �صيا�صة  ت�صديد  هو  ال�صيا�صات  م�صتوى  على  اتخاذه 

العامة.  

يمكن  ال  اأنه  على  اأخرى  مرة  التاأكيد  نود  اأننا  غير   9-14

ا�صتخدام المتطابقة )11( وحدها لتحليل التطورات في ميزان 

المدفوعات من حيث اال�صتثمار واالدخار في القطاعين الخا�ض 

والحكومي نظرا لوجود روابط بين المتغيرات في الجانب االأيمن 

من هذه المتطابقة )11(. فقد تعتبر زيادة ال�صرائب مثال اإجراء 

مالئما لزيادة االدخار الحكومي )اأو الحد من االدخار ال�صالب( 

لالقت�صاد  الجاري  الح�صاب  ميزان  تح�صين  في  والم�صاهمة 

المعني. غير اأنه عند تحليل اأثر زيادة ال�صرائب، ينبغي مراعاة 

الخا�ض. فقد  الخا�ض واال�صتثمار  ال�صلوكي لالدخار  الفعل  رد 

ال�صرائب.  بارتفاع  �صلبا  اأو  اإيجابا  الخا�ض  اال�صتثمار  يتاأثر 

هذه  تح�صيل  يتم  كان  اإذا  ما  على  جزئيا،  االأثر،  هذا  ويتوقف 

اإتاحة الموارد  اإجراء من �صاأنه  ال�صرائب على اال�صتهالك، وهو 

على  اأم  المحلية،  اال�صتثمارات  „جذب“  وبالتالي  المحلية 

االدخار  يتجه  ف�صوف  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  اال�صتثمار.  عائدات 

من  المتاح  الدخل  تراجع  ب�صبب  الهبوط  نحو  غالبا  الخا�ض 

جراء ال�صرائب على اال�صتهالك. وبالمثل، نجد اأن زيادة اأ�صعار 

الخا�ض،  واال�صتثمار  اال�صتهالك  خف�ض  نحو  تميل  قد  الفائدة 

�صعر  على  �صعودية  �صغوط  فر�ض  نحو  كذلك  تميل  ولكنها 

ال�صادرات والواردات واآثار  ال�صرف بما لذلك من عواقب على 

المحلية  بالعملة  للخ�صوم  بالن�صبة  الدين  خدمة  على  متباينة 

والعمالت االأجنبية.

نقطة  �صوى   )11( المتطابقة  توفر  ال  وبالتالي،   10-14

انطالق الإجراء تحليل للتفاعل بين قرارات االدخار واال�صتثمار 

  يمكن تعريف نطاق “القطاع الحكومي” بو�صفه الحكومة العامة اأو القطاع 
3

الحاجة  ح�صب  الرابع(  الف�صل  في  لكليهما  تعريف  على  االطالع  )يمكن  العام 

ل. ف القطاع الخا�ض على نحو مكمِّ
َّ
التحليلية؛ و�صوف ُيعر

من جهة وميزان المدفوعات من جهة اأخرى؛ وال بد من تكملة 

تحدد  التي  العوامل  عن  معينة  بمعلومات  المتطابقة  هذه 

التاأكد  قبل  ال�صواء  على  والحكومة  الخا�ض  القطاع  �صلوكيات 

االقت�صاد  الجاري في  الح�صاب  ال�صيا�صات على  تدابير  اأثر  من 

المعني.

االأ�صا�صي  المبداأ  فاإن   ،1-2 االإطار  في  ورد  لما  ووفقا   11-14

ميزان  اإن�صاء  في  الم�صتخدم  المحا�صبي  المزدوج  القيد  نظام  في 

الجارية  الدولية،  المعامالت  كل  مجموع  اأن  يعني  المدفوعات 

وبالتالي،   
4
�صفرا. المبداأ  حيث  من  ي�صاوي  والمالية،  والراأ�صمالية 

فاإن الح�صاب المالي يو�صح كيفية تمويل مجموع ر�صيدي الح�صاب 

تمويل  يمكن  المثال،  �صبيل  فعلى  الراأ�صمالي.  والح�صاب  الجاري 

دين غير المقيمين حتى يمكن مقابلة 
ِّ
واردات ال�صلع عن طريق المور

فترة  انتهاء  ولدى  داخلة.  مالية  بتدفقات  الواردات  في  زيادة  اأي 

د غير المقيم �صتنطوي على ال�صحب 
ِّ
التمويل، فاإن عملية الدفع للمور

اأو  المحلية(  البنوك  لدى  االأجنبية  )كالودائع  االأجنبية  االأ�صول  من 

اأخرى  بالتزامات  المقيم  غير  د 
ِّ
للمور الم�صتحقة  االلتزامات  ا�صتبدال 

العديد  بين  وثيقة  عالقات  اأي�صا  وتوجد  المقيمين.  لغير  م�صتحقة 

ا�صتثمار  يجوز  المثال،  �صبيل  فعلى  المالي.  الح�صاب  معامالت  من 

العائدات من مبيعات ال�صندات في االأ�صواق المالية االأجنبية )تدفقات 

الخارج  في  االأجل  ق�صيرة  اأ�صول  في  موؤقتة  ب�صفة  داخلة(  مالية 

)تدفقات مالية خارجة(.

المالية  القيود  بين  التوازن  هذا  عن  التعبير  ويمكن   12-14

والقيود االأخرى على النحو التالي:

)12(   NLB = CAB + KAB = NFA

حيث

= �صافي االإقرا�ض/�صافي االقترا�ض  NLB

= ر�صيد الح�صاب الراأ�صمالي  KAB

= قيود �صافي الح�صاب المالي   NFA

االقترا�ض  االإقرا�ض/�صافي  �صافي  اأن  المتطابقة  هذه  وتو�صح 

الراأ�صمالي(  الح�صاب  ور�صيد  الجاري  الح�صاب  ر�صيد  مجموع  )من 

من  االقترا�ض  االإقرا�ض/�صافي  �صافي  المفهوم  حيث  من  ي�صاوي 

الح�صاب  ر�صيد  اأن  ا�صتنتاج  يمكن  المقابل،  وفي  المالي.  الح�صاب 

الجاري ي�صاوي مجموع ر�صيدي الح�صابين الجاري والراأ�صمالي )مع 

اإ�صارات عك�صية، عند اللزوم، ح�صب طريقة عر�ض البيانات  ا�صتخدام 

 بما في ذلك االأ�صول االحتياطية.
5
الم�صتخدمة(

 وفي الواقع العملي، نجد اأنها قد ال تتوازن نتيجة بنود ال�صهو والخطاأ.
4

يمكن عر�ض معامالت �صافي الح�صاب المالي كما في االإقرا�ض ال�صافي )+( 
5

/ االقترا�ض ال�صافي )-( في الجدولين 2-1 و8-1 والنابعة من اأ�صلوب العر�ض 

باأ�صلوب  عر�صها  يمكن  ذلك،  من  وبدال   .31-3 الفقرة  في  العنوان  على  القائم 

هذه  وفي  اإلخ(  االأ�صول،  في  للزيادات  �صالبة  )اإ�صارات  االإ�صارة  على  قائم  عر�ض 

الحالة �صوف يتعين ا�صتخدام اإ�صارات عك�صية. 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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)13(   CAB = NKF + RT

حيث 

مع  والمالي  الراأ�صمالي  الح�صابين  معامالت  �صافي     =  NKF
ا�صتبعاد االأ�صول االحتياطية

RT    =    �صافي معامالت االأ�صول االحتياطية

العالم  اإلى  المتاحة  الموارد  �صافي  فاإن  وبالتالي،   13-14

والراأ�صمالي  الجاري  الح�صابين  بر�صيدي  مقي�صا  منه،  اأو  الخارجي 

اال�صتحقاقات  في �صافي  تغير  يقابله  اأن  بد  ال  - ح�صب طبيعته - 

الجاري  الح�صابين  في  مثال  فائ�ض  فتحقيق  الخارجي.  العالم  على 

اال�صتحقاقات،  �صافي  في  زيادة  لحدوث  انعكا�ض  هو  والراأ�صمالي 

اأ�صول  على  النقدية  ال�صلطات  حيازة  هيئة  في  تكون  قد  التي 

احتياطية اأو في هيئة ا�صتحقاقات ر�صمية اأو خا�صة اأخرى على غير 

الجاري  الح�صابين  في  عجز  تحقيق  فاإن  المقابل،  وفي  المقيمين. 

والراأ�صمالي يعني اأن �صافي حيازة الموارد من العالم الخارجي ال بد 

من تغطيتها اإما عن طريق ت�صفية اأ�صول اأجنبية اأو زيادة االلتزامات 

الم�صتحقة لغير المقيمين.

ج- طرق بديلة لعر�ض بيانات ميزان 

المدفوعات

البيانات  عر�ض  طرق  مختلف  ا�صتخدام  يمكن   14-14

الجوانب  على  ال�صوء  ت�صليط  في  النقا�ض الحقا  يتناولها  التي 

االقت�صاد.  على  واأثرها  المدفوعات  ميزان  لتمويل  المختلفة 

للتاأكيد  قيود  على  المذكورة  البيانات  عر�ض  طرق  وتنطوي 

على جوانب معينة.

1- العر�ض القيا�ضي

والف�صول  الثاني  الف�صل  في  الجداول  ت�صتخدم   15-14

للبيانات  قيا�صي  عر�ض  اأ�صلوب  ع�صر  الثالث  اإلى  ال�صابع  من 

االقت�صادية في  والظواهر  العمليات  ُت�صنف من خالله  بحيث 

من  وغيره  القومية  الح�صابات  نظام  مع  تم�صيا  مجموعات، 

�صطرين  االأ�صلوب  هذا  وي�صع  الكلية.  االقت�صادية  االإح�صاءات 

رئي�صيين لالأر�صدة:

بين قيود الح�صاب الجاري وقيود ح�صابات التراكم –  )اأ( 

حيث يكون البند الموازن هو ميزان الح�صاب الجاري؛

وبين القيود المالية وغير المالية – حيث يكون البند  )ب( 

الموازن هو �صافي االإقرا�ض/�صافي االقترا�ض.

في  الموازنة  البنود  من  مجموعة  هناك  ذلك،  اإلى  واإ�صافة 

المكونات  على  ال�صوء  ت�صلط   13-7 والف�صول   1-2 الجدول 

المختلفة.

2- العر�ض »التحليلي«

القيا�صي  للعر�ض  تنظيم  اإعادة  هو  التحليلي  العر�ض   16-14

)اأ(  بين  اأ�صا�صا  التمييز  لتي�صير  المدفوعات  ميزان  الإح�صاءات 

االأخرى.  والمعامالت  )ب(  ال�صلة،  وثيقة  والبنود  االحتياطيات 

والعر�ض التحليلي هو مثال للح�صاب التابع وهو م�صمم للتركيز على 

م�صطلح  فهم  ينبغي  وال  ال�صلة.  وثيقة  والبنود  االحتياطيات  اإدارة 

»التحليلي« باعتبار هذه الطريقة مالئمة لكل االأغرا�ض التحليلية اأو 

اأن طرق العر�ض االأخرى غير مفيدة الأنواع التحليل االأخرى. ويقدم 

الجدول 14-1 تو�صيحا لهذه الطريقة، حيث يف�صل بين الطرق التي 

والبنود  الخط(  )تحت  المعامالت  لتمويل  النقدية  ال�صلطات  تنتهجها 

االأخرى )فوق الخط(.

بيانات  ا�صتخدام  كيفية  الطريقة  هذه  وتو�صح   17-14

باالئتمان  المتعلقة  ال�صلة  ذات  البنود  اإلى  اإ�صافة  االحتياطيات، 

)مثل  اال�صتثنائي  والتمويل  ال�صندوق،  من  المقدمة  والقرو�ض 

الحكومات،  بين  والمنح  الدين،  من  واالإعفاء  المتاأخرات،  تراكم 

»الم�صتقلة«  الدولية  المعامالت  تمويل  في  الدين(  هيكلة  واإعادة 

بمزيد  اال�صتثنائي  التمويل  مناق�صة   1 الملحق  ويتناول  االأخرى. 

من التف�صيل. وتعد هذه الطريقة لعر�ض البيانات مفيدة بالن�صبة 

اأ�صلوب التدخل، بما في ذلك نظم  لل�صلطات النقدية التي ت�صتخدم 

ل المتاأخرات  �صعر ال�صرف الموجه، بدرجات مرونة مختلفة. وت�صجَّ

المتعلقة بالتمويل اال�صتثنائي اأ�صفل الخط كمعامالت في العر�ض 

)ويرجع  المعنية.  االأداة  في  المقابل  القيد  ت�صجيل  مع  التحليلي 

اأنه  ال�صبب في هذه المعالجة لعدم اعتبار تراكم المتاأخرات، رغم 

معاملة.(  بمثابة  النقدية،  ال�صلطات  اتخذتها  اإجراءات  عن  ناجم 

الخط  فوق  الم�صجلة  المدفوعات  ميزان  بيانات  لفئات  وبالن�صبة 

عبارة  فتميزها  الخط  اأ�صفل  معامالتها  بع�ض  نقل  يمكن  والتي 

»غير مدرج في مو�صع اآخر«.

3- التحليل القطاعي

بنود  تجمع  التحليلي  للعر�ض  اأخرى  طريقة  هناك   18-14

للتمويل  المتلقي  المقيم  نوع  ح�صب  مجموعات  في  المالي  الح�صاب 

البنك  عدا  الودائع  تلقي  و�صركات  المركزي،  البنك  مثل  الخارجي - 

اعتماد  ينبغي  المنهج،  هذا  ولدعم  العامة.  والحكومة  المركزي، 

التجزئة القطاعية لمعظم بنود الح�صاب المالي.

14-19 ويوفر العر�ض القطاعي طريقة مالئمة لتحليل �صافي 

هذه  وت�صهم  محلي.  قطاع  لكل  الخارجي  االقترا�ض  اأو  االإقرا�ض 

البيانات في تحديد ق�صايا ا�صتمرارية االأو�صاع واإمكانية التعر�ض 

العمومية  الميزانيات  مع  القطاعي  التحليل  اإجراء  ويتم  للخطر. 

اإح�صاءات  عر�ض  وفي   )66-14 اإلى   57-14 الفقرات  )راجع 

لمعديها  مر�صد  الخارجي:  الدين  »اإح�صاءات  )راجع  الخارجي  الدين 

وم�صتخدميها(.

الف�صل 14 ♦ ق�صايا مختارة
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4- العر�ض النقدي

المرجع: 

االأوروبي  المركزي  البنك  عن  ال�صادرة   96 رقم  العر�صية  الدرا�صة 

 “Monetary Presentation of the بعنوان:    )2008 )�صبتمبر 

 Louis BÍ اإعداد:   ”Euro Area Balance of Paymentsومن 
6
 .Duc, Frank Mayerlen, and Pierre Sola

14-20 تو�صح طريقة العر�ض النقدي ال�صلة بين بيانات ميزان 

الفقرة  تتناوله  )كما  والمالية  النقدية  واالإح�صاءات  المدفوعات 

اإلى  )اإ�صافة  الودائع  تلقي  �صركات  معامالت  يحدد  حيث   ،)8-2

�صناديق �صوق المال، اإذا كانت خ�صومها مدرجة في تعريف النقود 

لذات  االأجنبية  والخ�صوم  االأ�صول  ت�صاوي  التي  الوا�صع(،  بمعناها 

الكيانات، ح�صب قيدها في االإح�صاءات النقدية والمالية.

14-21 وتركز هذه الطريقة لعر�ض البيانات على اأثر المعامالت 

الدولية على التطورات النقدية، االأمر الذي يمكن ا�صتعرا�صه باإيجاز 

عن طريق المعادالت التالية:

الميزانية  من  الم�صتمدة  المعامالت  عن  التعبير  يمكن  )اأ( 

المال،  �صوق  )و�صناديق  الودائع  تلقي  ل�صركات  العمومية 

حيثما اأمكن(، على النحو التالي:

http:// االإنترنت:  �صبكة  على  التالي  العنوان  في  الدرا�صة  على  االطالع  يمكن 
6

 www.ecb.europa.eu/pub/scpops/ecbocp96.pdf

)14(   NFA + ΔDC - ΔM + OTR = 0

  حيث

االأ�صول  في  الودائع  تلقي  �صركات  معامالت    =  NFA
والخ�صوم االأجنبية

االئتمان المحلي   =   DC

النقود بمعناها الوا�صع )خ�صوم(   =     M

)�صافي( المعامالت االأخرى تجاه المقيمين   = OTR

مع  )اأي  المقابلة  المراكز  من  الم�صتمدة  المعامالت    =      Δ
اأي  اأو  التقييم  اإعادة  نتيجة  تغيرات  اأي  ا�صتبعاد 

تغيرات اأخرى في الحجم(

تحديد معامالت �صركات تلقي الودائع في ميزان المدفوعات  )ب( 

يوؤدي اإلى المعادلة التالية:

)15(   NFA + ETN = 0

حيث

المعامالت غير المالية في ميزان المدفوعات ومعامالت    =   ETN
قطاعات  بها  تقوم  التي  االأجنبية  والخ�صوم  االأ�صول 

  
7
اأخرى عدا �صركات تلقي الودائع

وفي ظل هذا النوع من التحليل، اإذا تعاملت �صركات تلقي الودائع في االأ�صول 
7

المتطابقات  ثبات  ل�صمان  يتعين،  ف�صوف  اأخرى،  مقيمة  قطاعات  مع  االأجنبية 

المحا�صبية، ت�صجيل المعامالت في كلتا حالتي معامالت �صركات تلقي الودائع في 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي

الجدول 14-1: “العر�ض “التحليلي” لبيانات ميزان المدفوعات1

قيود مدينة قيود دائنة   

الح�ضاب الجاري )غير مدرج في مو�ضع اآخر(

ال�صلع

الخدمات

الدخل االأَولي 

الدخل الثانوي )غير مدرج في مو�صع اآخر(

ر�صيد الح�صاب الجاري )غير مدرج في مو�صع اآخر( 

الح�ضاب الراأ�ضمالي )غير مدرج في مو�ضع اآخر(

ر�صيد الح�صاب الراأ�صمالي )غير مدرج في مو�صع اآخر(

الح�ضاب المالي )غير مدرج في مو�ضع اآخر(

اال�صتثمار المبا�صر )غير مدرج في مو�صع اآخر(

ا�صتثمار الحافظة )غير مدرج في مو�صع اآخر(

الم�صتقات المالية وخيارات اكتتاب الموظفين )غير مدرج في مو�صع اآخر( 

ا�صتثمارات اأخرى )غير مدرج في مو�صع اآخر(

ميزان الح�صاب المالي )غير مدرج في مو�صع اآخر(

ر�صيد الح�صابات الجارية والراأ�صمالية والمالية )غير مدرج في مو�صع اآخر(

االحتياطيات والبنود ذات ال�ضلة

االأ�صول االحتياطية

االئتمان والقرو�ض المقدمة من �صندوق النقد الدولي

التمويل اال�صتثنائي

مجموع االحتياطيات والبنود ذات ال�صلة

االأخرى  البنود  ت�صنَّف  فاإن  ال�صبب،  ولهذا  ال�صلة.  ذات  والبنود  االحتياطيات  بند  اإلى  والمالية  والراأ�صمالية  الجارية  الح�صابات  اال�صتثنائية من  التمويل  بنود  نقل  يتم   
1

باعتبارها “غير مدرجة في مو�صع اآخر” )وُيناق�ض التمويل اال�صتثنائي في الملحق االأول(.
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بين  ال�صلة  تت�صح  المعادلتين،  هاتين  بين  وبالجمع  )ج( 

التطورات في النقود بمعناها الوا�صع ومعامالت القطاعات 

ميزان  في  والمدرجة  الودائع  تلقي  �صركات  عدا  االأخرى 

المدفوعات:

)16(   ΔM = – ETN + ΔDC + OTR

14-22 وتركز هذه الطريقة لعر�ض البيانات على اأثر المعامالت 

ميزان  بين  الروابط  توؤكد  فهي  المحلية.  ال�صيولة  على  الدولية 

المدفوعات واالإح�صاءات النقدية.

5- تحليل البلدان ال�ضريكة

البلد  اقت�صاد  ح�صب  الم�صنفة  البيانات  ت�صهم  قد   23-14

اإجراء مفاو�صات التجارة الدولية. ويمكن اال�صتفادة  ال�صريك في 

منها اأي�صا في تحديد مواطن الخطر المحتملة من فرط االعتماد 

ويمكن  وتحليلها.  العدوى  باآثار  والتنبوؤ  اآخر،  اقت�صاد  على 

مجموعة  درا�صة  خالل  من  البيانات،  جودة  لمراقبة  ا�صتخدامها 

اقت�صادات  من  اإبالغها  ح�صب  الثنائية  البيانات  من  مقارنة 

»المكتب  درا�صة  المثال  �صبيل  على  )راجع  ال�صريكة  البلدان 

بيانات  في  التجان�ض  عدم  حول  االأوروبي«  لالتحاد  االإح�صائي 

في  اإليها  والم�صار  االأوروبي،  االتحاد  في  الجاري  الح�صاب 

االأخيرة  التطورات  التحليل  ويعك�ض مثل هذا  الف�صل(.  نهاية هذا 

فيما  المدفوعات  في  الكبيرة  االختالالت  مراقبة  اإلى  كالحاجة 

بين اقت�صادات منفردة معينة وبين مجموعات من االقت�صادات، 

تدفقات  م�صادر  اكت�صبتها  التي  التحليلية  االأهمية  على  ف�صال 

ميزان المدفوعات والمراكز المالية لالقت�صادات.

اإلى تحليل و�صع اال�صتثمار الدولي ح�صب  14-24 وبالن�صبة 

البلدان ال�صريكة، يتم عر�ض االأ�صول ح�صب اإقامة المدين )اأو جهة 

عر�ض  يتم  بينما  للدين(،  المن�صئة  غير  المالية  االأدوات  اإ�صدار 

غير  المالية  االأدوات  حملة  )اأو  الدائن  اإقامة  ح�صب  الخ�صوم 

المدفوعات  ميزان  معامالت  لتحليل  وبالن�صبة  للدين(.  المن�صئة 

البيانات  عر�ض  المفيد  من  كان  ربما  ال�صريكة،  البلدان  ح�صب 

ومن   
8
المعاملة. طرف  واأ�صا�ض  الدائن  المدين-  اأ�صا�ض  على 

اإجراء  اأ�صا�ض المدين- الدائن، يتي�صر  خالل تبويب البيانات على 

اأو ت�صترى  الذي تباع  الطرف  المتعلقة باأمور كتحديد  التحليالت 

اأماكن  اأ�صا�ض طرف المعاملة في�صمح بتحليل  اأما  اأوراقه المالية. 

دخول المقيمين في معامالت االأ�صول المالية مع غير المقيمين، 

المالية  للمراكز  بالن�صبة  والنمو  الن�صبية  االأهمية  في  والتغيرات 

الدولية، وما اإليها.

االأ�صول والخ�صوم االأجنبية )NFA( والمعامالت غير المالية في ميزان المدفوعات 

ومعامالت االأ�صول والخ�صوم االأجنبية )ETN( التي تقوم بها قطاعات اأخرى عدا 

لي�صت  فهي  وبالتالي  مقيمين،  بين  المعامالت  تلك  حتى  الودائع،  تلقي  �صركات 

بمعامالت في ميزان المدفوعات. ووفقا لما ورد في الفقرة 3-8، يمكن الح�صول 

عمليا على بيانات معامالت ميزان المدفوعات في االأ�صول المالية من البيانات 

التي ال تميز بين ما اإذا كان الطرف المقابل مقيما اأم غير مقيم.    

  يختلف اأ�صا�ض المدين/الدائن عن اأ�صا�ض طرف المعاملة في حالة معامالت 
8

ال�صوق الموازية وتجري مناق�صتهما في الفقرة 154-4.

تمويل عجز الح�ضاب الجاري دال- 

الجاري  الح�صاب  عجز  تمويل  في  الق�صم  هذا  يبحث   25-14

عن طريق �صافي التدفقات المالية الداخلة والتغيرات في االأ�صول 

ذات  االقت�صادية  ال�صيا�صات  ق�صايا  بع�ض  وفي  االحتياطية، 

المتطابقة )12(،  ا�صتخدام  التحليل  المفيد لمثل هذا  ال�صلة. ومن 

واأن نفتر�ض مبدئيا اأن S = I )اأي اأن الح�صاب الجاري متوازن واأن 

�صافي معامالت الح�صاب الجاري والح�صاب الراأ�صمالي واالأ�صول 

الو�صع  هذا  من  وانطالقا  اأي�صا(.  �صفرا  ي�صاوي  االحتياطية 

الجاري  الح�صاب  على  الواقعة  االآثار  تتبع  المفيد  من  المبدئي، 

اال�صتثمار  في  م�صتقلة  زيادة  حدوث  نتيجة  المالي  والح�صاب 

اإنتاجية راأ�ض المال.  )تكوين راأ�ض المال(، نا�صئة عن ارتفاع في 

فاإذا لم يواكب هذا اال�صتثمار االإ�صافي ارتفاع مقابل في االدخار، 

ال�صلطات  دامت  ما  االرتفاع  نحو  غالبا  الفائدة  اأ�صعار  �صتتجه 

“ت�صيطر” عليها. و�صوف تنعك�ض زيادة اال�صتثمار عن  النقدية ال 

االدخار في حدوث عجز بالح�صاب الجاري، مما يمكن تمويله عن 

طريق �صافي التدفقات المالية الداخلة.

14-26 وهناك عدد من االعتبارات يرتكز عليها تحديد ما اإذا 

ل تلقائيا - اأي اإذا ما كان يتم �صد 
َّ
كان عجز الح�صاب الجاري يمو

الم�صتقلة.  التدفقات  با�صتخدام  واال�صتثمار  االدخار  بين  الفجوة 

والتق�صيمات  الدولية،  للح�صابات  الوظيفية  الفئات  تكون  وقد 

وعملة  ال�صريك،  البلد  واقت�صاد  المحلي،  القطاع  )مثل  االإ�صافية 

هذا  مثل  محددات  لتقييم  بالن�صبة  االأهمية  بالغة  التقويم( 

ال�صيا�صات  م�صتوى  على  المالئمة  التدابير  وبالتالي  التمويل، 

اال�صتمرار.  على  قدرة  واالأكثر  االأن�صب  التمويل  م�صادر  لتقوية 

بالروابط  غالبا  المبا�صر  اال�صتثمار  يت�صم  التحديد،  وجه  وعلى 

التكنولوجيا  االأمد، وكذلك بتوفير  الم�صتقرة وطويلة  االقت�صادية 

ارتباطا  الداخلة  المالية  التدفقات  ترتبط  وقد  االإدارة.  واأ�صاليب 

مبا�صرا بالزيادة في تكوين راأ�ض المال نتيجة اال�صتثمار المبا�صر 

اأو القرو�ض من البنوك االأجنبية اأو ال�صندات ال�صادرة في االأ�صواق 

هو  االأجنبي  التمويل  من  الغر�ض  يكون  وقد  الدولية.  المالية 

ا�صتثماري  لم�صروع  الالزمة  الم�صتوردة  الخدمات  اأو  ال�صلع  �صراء 

تمويل  يجوز  المقابل،  وفي  المحلية.  االإنتاج  م�صتلزمات  و�صراء 

الم�صرفية  القرو�ض  طريق  عن  محليا  االإ�صافية  اال�صتثمارات 

�صلة  الحالة  هذه  في  توجد  وال  وال�صندات.  االأ�صهم  اإ�صدارات  اأو 

اأن  غير  االأجنبي.  والتمويل  المحلية  النفقات  زيادة  بين  مبا�صرة 

باالأ�صعار  )مقارنة  االرتفاع  نحو  المحلية  الفائدة  اأ�صعار  اتجاه 

العالمية( نتيجة زيادة اال�صتثمارات �صيكون حافزا لتدفق االأموال 

اإلى االقت�صاد المعني. ويتوقف تدفق االأموال اأو عدمه على روؤية 

و�صوف  المعني.  االقت�صاد  في  االقت�صادية  لالآفاق  الم�صتثمرين 

ا�صتمرار  مع  المعني  االقت�صاد  اإلى  التلقائي  االأموال  تدفق  يزداد 

ظل  في  �صيما  ال   - الم�صتقرة  وال�صيا�صية  االقت�صادية  االأو�صاع 

في  م�صتمر  بانخفا�ض  الفائدة  �صعر  ارتفاع  موازنة  ترجيح  عدم 

�صعر ال�صرف في االقت�صاد المعني. 

الف�صل 14 ♦ ق�صايا مختارة
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المقترنة  الداخلة  المالية  للتدفقات  وبالن�صبة   27-14

مركز  انخفا�ض  على  فتنطوي  االدخار  عن  اال�صتثمار  بزيادة 

هذا  و�صيوؤدي  المعني،  االقت�صاد  في  االأجنبية  االأ�صول  �صافي 

االنخفا�ض بدوره اإلى تغير �صافي تدفقات دخل اال�صتثمار في 

االقت�صاد المعني. وتتمثل الق�صية التحليلية الرئي�صية هنا فيما 

اإذا كان االقت�صاد �صيتمكن من خدمة االلتزامات المترتبة على 

التغير في مركز �صافي اال�صتثمار االأجنبي بدون اإجراء تعديالت 

كبيرة في ال�صيا�صات االقت�صادية اأو اإجراء تغييرات غير مرغوب 

تتحقق  اأن  واالأرجح  ال�صرف.  اأ�صعار  اأو  الفائدة  اأ�صعار  في  فيها 

اال�صتثمار  اأ�صهم  ما  اإذا  تغيرات  بدون  االلتزامات  هذه  خدمة 

اأن  اإنتاجية االقت�صاد المعني. ومن الممكن  م�صاهمة كبيرة في 

يت�صح حجم مثل هذه الم�صاهمة بطريقتين، اأوال يجب اأن تكون 

على  قادرة  باال�صتثمار  القائمة  الحكومية  الموؤ�ص�صة  اأو  ال�صركة 

تحقيق ربحية كافية لكي تدفع معدل العائدات الكافي الجتذاب 

تتمكن  اأن  بد  ال  وثانيا  اال�صتثمار؛  لتمويل  الالزمة  االأموال 

خدمة  على  االقت�صاد  قدرة  تعزيز  من  االإ�صافية  اال�صتثمارات 

بكفاءة،  ت�صتثمر  الخارج  من  الوافدة  االأموال  دامت  وما  ديونه. 

عجز  ل�صد  الالزم  الخارجي  التمويل  تدفق  ا�صتمرار  اأن  يرجح 

على  تظهر  الحالة،  هذه  وفي  طويلة.  ولفترة  الجاري  الح�صاب 

عالمات  للتمويل  المتلقي  االقت�صاد  في  الجاري  الح�صاب  عجز 

كفاءة تخ�صي�ض الموارد.

14-28 وفي المقابل، من المفيد اأن نبحث حالة اقت�صاد ال 

�صبيل  على  مدخراته،  تنخف�ض  ولكن  ا�صتثماراته  م�صتوى  يتغير 

زيادة  تواكبها  ال  الحكومي  االإنفاق  في  زيادة  نتيجة  المثال، 

اال�صتهالك  زيادة  ب�صبب  اأو  االإيرادات  من  وغيرها  ال�صرائب  في 

الخا�ض التي ال يواكبها تغير موازن في االدخار الحكومي. وفي 

االرتفاع.  نحو  المحلية  الفائدة  اأ�صعار  تتجه  �صوف  الو�صع،  هذا 

عك�ض  على  الجاري،  الح�صاب  في  العجز  نحو  التحول  اأن  غير 

الحالة ال�صابقة، ال تقابله زيادة في اإنتاجية االقت�صاد. وفي ظل 

الداخلة  التلقائية  االأموال  تدفقات  تتحقق  ال  قد  االأو�صاع،  هذه 

اإلى  اأن تدهور الح�صاب الجاري يرجع  الم�صتثمرون  اإذا ما اعتبر 

ال�صيا�صات الحكومية غير المنا�صبة وغير القادرة على اال�صتمرار. 

تو�صع  اإلى  المدخرات  انخفا�ض  يرجع  قد  المثال،  �صبيل  فعلى 

وفي  اال�صتثمارات.  في  زيادة  بدون  العام  القطاع  في  العجز 

اإلى زيادة االإنفاق الخا�ض  المقابل، قد ترجع زيادة اال�صتيعاب 

النا�صئة عن انتهاج �صيا�صة نقدية تو�صعية. وفي ظل هذه الظروف، 

على  ا�صتحقاقاتهم  �صافي  زيادة  في  الم�صتثمرون  يرغب  ال  قد 

االقت�صاد المعني.

14-29 وفي غياب التدفقات المالية الداخلة التلقائية، �صوف 

على  اإجراءات  اتخاذ  التالية:  التدابير  بع�ض  بين  المزج  يتعين 

م�صتوى ال�صيا�صات الجتذاب روؤو�ض االأموال الخا�صة، وا�صتخدام 

تدابير  وتنفيذ  المدفوعات،  ميزان  لتمويل  االحتياطية  االأ�صول 

اأنه في  لتعديل ميزان المدفوعات. ويت�صح من المتطابقة )12( 

حالة انتقال الح�صاب الجاري اإلى العجز، ينبغي اأن يتم التمويل 

اأو  المعني  لالقت�صاد  االحتياطية  االأر�صدة  من  بال�صحب  اإما 

بزيادة الحوافز الجتذاب روؤو�ض االأموال الخا�صة، وهذه االأخيرة 

يمكن اأن تتحقق عن طريق تح�صين المناخ االقت�صادي الداخلي 

من اأجل اال�صتثمار طويل االأجل. و�صوف يكون اعتماد ال�صيا�صات 

النقدية والمالية العامة الداعمة ال�صتقرار االأو�صاع االقت�صادية 

بمثابة  اال�صتثمارات  من  وغيره  المبا�صر  لال�صتثمار  والم�صجعة 

حافز على ا�صتمرار زيادة التدفقات المالية الداخلة. كذلك ربما 

من  االأموال  روؤو�ض  تدفق  على  حافزا  الفائدة  �صعر  رفع  يكون 

هذه  تكون  وقد  المدفوعات.  لميزان  التمويل  وتوفير   - الخارج 

عن  ناجما  الجاري  الح�صاب  عجز  كان  اإذا  مالئمة  ال�صيا�صة 

�صيوؤدي  مت�صددة  نقدية  �صيا�صة  فاعتماد  الكلي؛  الطلب  �صغوط 

غير  االأجل.  ق�صير  التمويل  وتوفير  الطلب  �صغوط  تخفيف  اإلى 

البعيد،  المدى  في  التمويل  هذا  مثل  على  التعويل  يمكن  ال  اأنه 

نظرا الأن التغيرات في االأو�صاع النقدية االأجنبية مثال قد تجعل 

اال�صتثمار في االأ�صول ال�صائلة في االقت�صاد المحلي غير جذابا. 

الح�صاب  لعجز  االأ�صا�صية  االأ�صباب  في  النظر  يتعين  وبالتالي 

الجاري.

14-30 ويتوقف مدى مالءمة ا�صتخدام االأ�صول االحتياطية 

لتمويل الفجوة بين االإنفاق المحلي والدخل، بدال من اتخاذ تدابير 

هذه  كانت  اإذا  ما  على  عليها،  الق�صاء  اأو  لتقلي�صها  ت�صحيحية 

الفجوة موؤقتة اأو يمكن اإلغاوؤها. ونظرا لمحدودية ر�صيد االأ�صول 

يمكنه  التي  الموارد  )وكذلك  المعني  االقت�صاد  لدى  االحتياطية 

االأ�صول  ا�صتخدام  فاإن  االحتياطية(،  اأ�صوله  لتكملة  اقترا�صها 

على  مق�صورا  يكون  الجاري  الح�صاب  عجز  لتمويل  االحتياطية 

هذه الحدود. غير اأنه من خالل تقليل الحاجة الإجراء ت�صحيحات 

في ميزان المدفوعات �صوف يكون بو�صع التمويل الر�صمي توفير 

الهام�ض الوقائي المفيد. وعلى �صبيل المثال، نجد اأن ال�صدمات 

الموؤقتة التي يتعر�ض لها الناتج المحلي، كما في حاالت �صعف 

المحا�صيل الزراعية اأو غيرها من ا�صطرابات العر�ض الموؤقتة، ال 

تقت�صي بال�صرورة اإجراء تغيرات مماثلة في اال�صتيعاب المحلي 

لل�صلع والخدمات. وبالتالي، فاإن ا�صتخدام االأ�صول االحتياطية 

الدخل  عن  واال�صتثمار  اال�صتهالك  في  موؤقتة  زيادة  لتمويل 

نفقات  م�صار  في  المرغوب  التمهيد  اإتاحة  �صاأنه  من  القومي 

المقيمين. ومن الممكن كذلك ا�صتخدام االأ�صول االحتياطية في 

تمويل التقلبات المو�صمية في المدفوعات والمقبو�صات بالعملة 

فاإن  الموؤقتة،  ال�صدمات  تمويل  المالئم  من  اأنه  ومع  االأجنبية. 

رغم   – المقتر�صة  اأو  الذاتية  االحتياطية  االأ�صول  اإلى  اللجوء 

ال   – وتدرجها  الت�صحيحات  م�صار  �صال�صة  زيادة  في  دورها 

ا�صتمر  ما  اإذا  الت�صحيحات  اإجراء  �صرورة  انتفاء  اإلى  يوؤدي 

التدهور في الح�صاب الجاري.   

الخا�صة  الموارد  ا�صتخدام  لمدى  حدود  وهناك   31-14

والر�صمية في تمويل عجز الح�صاب الجاري. فقد تت�صبب التغيرات 

القطاع  رغبة  على  مبا�صرة  التاأثير  في  االحتياطية  االأ�صول  في 

الر�صيد  كان  واإذا  المعني.  باالقت�صاد  اال�صتثمار  في  الخا�ض 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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مع  بالمقارنة  ن�صبيا  منخف�صا  االحتياطية  االأ�صول  من  القائم 

ال�صلطات  ت�صتنفد  اأن  المتوقع  من  وكان  الجاري  الح�صاب  عجز 

االأفق  خالل  احتياطية  اأ�صول  من  االقت�صاد  لدى  ما  النقدية 

زيادة  فاالأرجح  الم�صتثمرين،  روؤية  وفق  لال�صتثمار  الزمني 

اأخرى  تدابير  اأي  ا�صتحداث  اأو  ال�صرف  اأ�صعار  خف�ض  احتماالت 

على م�صتوى ال�صيا�صات توؤثر �صلبا على معدل العائد الذي يتوقعه 

الوافدة  الخا�صة  الموارد  فاإن  الظروف،  هذه  وفي  الم�صتثمرون. 

جانب  اأو  بالكامل  الجاري  الح�صاب  عجز  لتمويل  الخارج  من 

تدفقات  اإلى  �صافية  داخلة  تدفقات  من  �صريعا  تتحول  قد  منه 

لم  فما   ،)12( المتطابقة  من  يت�صح  ومثلما  �صافية.  خارجة 

ُتطبق التدابير الت�صحيحية الإنهاء عجز الح�صاب الجاري ووقف 

تدفقات الح�صاب المالي الخارجة، ف�صوف يتعين توفير االأ�صول 

المدخرات  عن  المحلية  اال�صتثمارات  زيادة  لتمويل  االحتياطية 

يت�صبب  و�صوف  المقيمين.  غير  نحو  االلتزامات  زيادة  و�صافي 

المحلية،  بالعملة  الثقة  االأرجح في فقدان  الو�صع على  مثل هذا 

االأ�صول  ا�صتنفاد  و�صرعة  الخارجة،  المالية  التدفقات  وتفاقم 

االحتياطية.     

14-32 وب�صكل اأعم، ففي ظل عالم يتمتع بدرجة عالية من 

الخارجي  الخا�ض  القطاع  رغبة  تتاأثر  المالية،  الحركة  حرية 

والمحلي في توفير التمويل بمجموعة مت�صعبة من التوقعات ذات 

ال�صلة بالتطورات االقت�صادية وال�صيا�صية وغيرها من التطورات 

الم�صتقبلية في االقت�صاد المتلقي للتمويل وفي العالم الخارجي. 

وقد يترتب على تغير هذه التوقعات ا�صتعادة التوازن ب�صرعة في 

تكوين الميزانيات العمومية وازدياد حدة التقلبات في التدفقات 

الح�صاب  على  كبيرة  انعكا�صات  من  ي�صاحبها  وما  المالية 

الجاري وغيرها من االنعكا�صات االقت�صادية الكلية. وي�صتعر�ض 

الق�صم “واو” من هذا الف�صل مناق�صات مو�صعة حول هذه الم�صاألة.

14-33 ومن الممكن ا�صتخدام اإطار تحليل ميزان المدفوعات 

المتبع  ال�صرف  �صعر  نظام  عن  النظر  بغ�ض  �صرحه،  �صبق  الذي 

مثال،  مربوطا  ال�صرف  �صعر  كان  فاإذا  المعني.  االقت�صاد  في 

�صوف تتحدد المعامالت في االأ�صول االحتياطية ح�صب �صافي 

العر�ض اأو الطلب على النقد االأجنبي ب�صعر ال�صرف )ا�صتنادا اإلى 

النقي�ض  RT = CAB – NKF(. وعلى  المتطابقة )13( حيث: 

التعويم  على  تنطوي  ال�صرف  اأ�صعار  ترتيبات  كانت  اإذا  االآخر، 

الكامل بحيث ال يحدث اأي تدخل في �صوق ال�صرف، عندئذ ي�صبح 

تتم  الموجه،  التعويم  من  و�صطى  حالة  وفي   .CAB = NKF
عمليات �صراء وبيع االأ�صول االحتياطية في المعتاد لبلوغ م�صار 

�صعر ال�صرف المرغوب بالن�صبة للعملة المحلية اإزاء عملة اأجنبية 

اأو اأكثر.

14-34 ويمكن تحليل معامالت الح�صاب المالي، كما وردت 

تكوينها.  حيث  من   ،)13( المتطابقة  في   “NKF” م�صطلح  في 

المالية  والم�صتقات  الحافظة  وا�صتثمار  المبا�صر  فاال�صتثمار 

مختلفة  انعكا�صات  لها  يكون  اأن  يمكن  االأخرى  واال�صتثمارات 

على االقت�صاد من واقع عوامل كالتقلبات والعائدات الم�صتقبلية 

طبيعة  فهم  يت�صنى  وحتى  المال.  راأ�ض  تكوين  على  واأثرها 

التمويل واآثاره الم�صتقبلية، من ال�صروري كذلك زيادة البيانات 

التف�صيلية عن االأدوات المالية واآجال ا�صتحقاقها.

والح�صاب  المالي  الح�صاب  بين  اأخرى  14-35 وهناك �صلة 

المطالبات  في  تغيرات  معها  تتولد  المالية  فالتدفقات  الجاري. 

هذه  تحقق  تقريبا،  الحاالت  كل  وفي  االأجنبية.  وااللتزامات 

اإيرادات  اأو  موزعة،  اأرباح  اأو  )فوائد،  عائدات  المالية  االأر�صدة 

دخل  بند  تحت  الجاري  الح�صاب  في  تدرج  ا�صتثمارها(  معاد 

االأ�صول  بين  العائدات  هذه  معدل  يختلف  وقد  اال�صتثمار. 

والخ�صوم وبين مختلف اأنواع اال�صتثمار. وتت�صم هذه ال�صلة بين 

من  يعاني  الذي  االقت�صاد  حالة  في  خا�صة  باأهمية  الح�صابين 

عجز في الح�صاب الجاري نظرا للعالقة الديناميكية المهمة بين 

العجز القائم وميزان الح�صاب الجاري في الم�صتقبل. وال بد من 

تمويل عجز الح�صاب الجاري بمزيج من زيادة االلتزامات تجاه 

المح�صلة  المطالبات عليهم بحيث تكون  المقيمين وخف�ض  غير 

ال�صافية هي حدوث انخفا�ض في �صافي االأ�صول االأجنبية. ومن 

ثم �صي�صهد �صافي دخل اال�صتثمار انخفا�صا )ما لم يطراأ ت�صحيح 

الجاري.  الح�صاب  عجز  من  يزيد  مما  العائد(  لمعدالت  موازن 

والح�صاب  الجاري  الح�صاب  بين  التفاعل  هذا  ي�صفر  و�صوف 

الح�صاب  ميزان  فيه  يتدهور  باال�صتقرار  ِخل 
ُ
م و�صع  عن  المالي 

الجاري ب�صفة م�صتمرة ما لم يتم اإدخال تغييرات في ال�صيا�صات 

)كاأ�صعار  معينة  متغيرات  في  ت�صحيحات  اإجراء  اأو  االقت�صادية 

ال�صرف( الإيقاف هذا التدهور.    

قابلية  وخا�صة  المدفوعات،  ميزان  تحليل  وعند   36-14

ا�صتمرار اأي و�صع معين في الح�صاب الجاري، من االأهمية بمكان 

مراعاة محدِّدات التدفقات المالية. وترتبط هذه المحددات اأ�صا�صا 

بالعوامل الموؤثرة في معدل العائد والمخاطر المحيطة باالأ�صول 

الفائدة،  اأ�صعار  العوامل  هذه  بين  ومن  والمحلية.  االأجنبية 

والتغيرات  اال�صتثمارات،  من  وغيره  المبا�صر  اال�صتثمار  وربحية 

وتتج�صد  ال�صريبية.  واالعتبارات  ال�صرف،  اأ�صعار  في  المتوقعة 

هذه العوامل في معدل العائد الحقيقي المتوقع بعد ال�صريبة )اأي 

االأ�صول  ر�صيد  على  والت�صخم(  ال�صرف  اأ�صعار  لمراعاة  المعدل 

االأجنبية الموجودة في حيازة المقيمين وعلى ر�صيد المطالبات 

المقيمين  وغير  المقيمون  ويخ�صع  المقيمين.  غير  حيازة  في 

العائد  معدالت  في  توؤثر  مختلفة  و�صريبية  قانونية  العتبارات 

على حيازاتهم من االأ�صول. غير اأنهم يتاأثرون على نحو م�صابه 

باالأو�صاع االقت�صادية خارج البلدان التي يقيمون فيها. وعالوة 

خارجي  من�صاأ  ذات  الخارجية  االأو�صاع  هذه  تعد  ذلك،  على 

بالن�صبة لالقت�صادات المنفردة.           

الف�صل 14 ♦ ق�صايا مختارة



230

 

14-37 وفي الواقع، قد يكون من المعقول في ظل انخفا�ض 

حرية الحركة المالية وانت�صار التمويل الر�صمي اأن ين�صب التركيز 

من  عالية  درجة  ظل  في  اأنه  اإال  الداخلية،  االأو�صاع  على  غالبا 

تغير  مثل  الخارجية،  االأو�صاع  ت�صبح  المالية  الحركة  حرية 

التدفقات  التاأثير على  العالمية، عوامل مهمة في  الفائدة  اأ�صعار 

المالية.

مبداأ  المدفوعات  ميزان  اإح�صاءات  وت�صتخدم   38-14

تدفقات  يعك�ض  الذي  اال�صتحقاق،  اأ�صا�ض  على  المحا�صبة 

تكون  المدفوعات  ميزان  اأزمة  اأن  غير  االأ�صا�صية.  الموارد 

يكون  فقد  وبالتالي  النقدية.  بالتدفقات  العادة  في  مدفوعة 

تكون هناك  عندما  النقدية  التدفقات  اأبعاد  درا�صة  المفيد  من 

الموارد،  وتدفقات  المدفوعات  بين  التوقيت  في  كبيرة  فروق 

ا�صتثمارها،  المعاد  واالأرباح  الفوائد،  تراكم  مثلما في حاالت 

والقرو�ض المتعثرة.

هاءـ تعديل ميزان المدفوعات لمواجهة عجز 

الح�ضاب الجاري

فيها  يتعذر  قد  التي  الحاالت  من  العديد  هناك   39-14

الح�صاب  عجز  لتمويل  والر�صمية  الخا�صة  الموارد  على  االعتماد 

قابل  غير  العجز  كان  ما  اإذا  اأما  م�صتمر.  اأ�صا�ض  على  الجاري 

في  التغير  نتيجة  بال�صرورة  �صيحدث  الت�صحيح  فاإن  لال�صتمرار، 

التمويل،  لتوفير  ال�صوق  في  الم�صاركة  االأطراف  ا�صتعداد  مدى 

مزيج  اأو  المالية،  االأ�صول  من  وغيرها  االحتياطيات  ن�صوب  اأو 

)ح�صب  و�صاقة  مفاجئة  الت�صحيحات  هذه  تاأتي  وقد  االثنين.  من 

اإمكانية حدوث االأزمة في ميزان المدفوعات(، وبالتالي قد يتعين 

النظر في اتخاذ تدابير على م�صتوى ال�صيا�صات للتخفيف من م�صقة 

م�صار الت�صحيح.

14-40 ولذلك من المهم عند تحليل ميزان المدفوعات النظر في 

اإمكان اتخاذ تدابير ت�صحيحية لتحقيق مركز المدفوعات الخارجية 

خاللها  من  يمكن  التي  االأو�صاع  )اأي  البقاء  بمقومات  يت�صم  الذي 

التحويالت  طريق  عن  والدخل  والخدمات  ال�صلع  في  العجز  تمويل 

الخا�صة والر�صمية، والتدفقات الخا�صة الداخلة، مع قدر من اللجوء 

وتو�صح  المالية(.  االأ�صول  من  وغيرها  االحتياطية  االأ�صول  اإلى 

�صاملة.  لي�صت  ولكنها  الممكنة  التدابير  بع�ض  التالية  المناق�صات 

ال�صرف،  �صعر  تغيرات  دور  باإيجاز  المناق�صات  هذه  وت�صتعر�ض 

وتدابير المالية العامة، وال�صيا�صة النقدية في تحقيق التعديل الالزم 

في ميزان المدفوعات.      

اإعادة  المفيد  من  يكون  قد  التحليل،  هذا  �صياق  وفي   41-14

�صياغة المتطابقة )9(، كالتالي:

 S – I = CAB

  = BTG + BTS + BPI + BSI

)17(  = NKF + RT

حيث

BTG  = ميزان التجارة في ال�صلع

BTS  = ميزان التجارة في الخدمات

BPI   =  ر�صيد الدخل االأولي

BSI   = ر�صيد الدخل الثانوي

ما،  حد  اإلى  المدفوعات،  ميزان  في  الالزم  التعديل  حجم  ويتوقف 

ذلك،  على  ومثال  الجاري.  الح�صاب  ميزان  عنا�صر  طبيعة  على 

تم  �صلع  في  التجارة  ميزان  في  م�صتمرا  عجزا  اقت�صاد  ي�صجل  قد 

تمويلها، جزئيا، باالقترا�ض من الم�صادر الخا�صة والر�صمية. وفي 

اأن ي�صجل هذا االقت�صاد كذلك عجزا  المرجح  الو�صع، من  مثل هذا 

الدين.  خدمة  لواقع  انعكا�صا  يمثل  الذي  االأولي  الدخل  ر�صيد  في 

ال�صلع  عن  النا�صئ  العجز  من  جانب  موازنة  المحتمل  من  اأنه  غير 

الثانوي،  الدخل  في  فائ�ض  تحقيق  خالل  من  والدخل  والخدمات 

والخا�صة.  الر�صمية  الجارية  التحويالت  اإلى  يرجع  قد  الذي  االأمر 

فاإذا كان من المتوقع اأن تكون التحويالت الموجهة اإلى الداخل ذات 

طابع طويل االأجل ويمكن الوثوق في االعتماد عليها لتمويل العجز 

عندئذ  جزئيا،  اأو  كليا  �صواء  االأخرى  الجاري  الح�صاب  عنا�صر  في 

المدفوعات  الالزم في ميزان  التعديل  اأن يكون حجم  المحتمل  من 

�صئيل االأهمية.       

ميزان  في  ال�صئيلة  التعديالت  حالة  في  حتى  ولكن   42-14

الديون  �صداد  اإدراك تام بوجوب  اأن يكون هناك  المدفوعات، ينبغي 

االأجنبية. ومن ثم فاإن جدول ا�صتهالك الدين في االقت�صاد المعني هو 

عامل مهم لتقدير مدى ا�صتمرارية و�صع معين في ميزان المدفوعات. 

فاإذا كانت هناك مبالغ كبيرة من مدفوعات ا�صتهالك الدين م�صتحقة 

المتوقعة  المالية  التدفقات  تكن  ولم  القريب  الم�صتقبل  في  ال�صداد 

ت�صحيحية  تدابير  اتخاذ  ال�صروري  من  يكون  فقد  لتغطيتها،  كافية 

مقدما لتالفي التدابير االأكثر �صدة الالزمة لمعالجة اأزمة الحقة في 

ميزان المدفوعات. 

لال�صتمرار  قابل  غير  الجاري  الح�صاب  ولمواجهة عجز   43-14

�صعر  خف�ض  فاإن  ه،  موجَّ اأو  م  معوَّ �صرف  نظام  يعتمد  اقت�صاد  في 

يمكن  التي  الت�صحيحية  التدابير  ي�صبح من   
9
المحلية العملة  �صرف 

�صروريا  التخفي�ض  هذا  مثل  يكون  وقد  االعتبار.  بعين  اأخذها 

الخارج(  في  باالأ�صعار  )مقارنة  المحلية  االأ�صعار  ارتفاع  لموازنة 

الذي يوؤدي اإلى تدهور ميزان التجارة في ال�صلع – من خالل اإعاقة 

ال�صادرات وت�صجيع الواردات. واإذا ما اأدى تخفي�ض قيمة العملة اإلى 

والواردات(  ال�صادرات  )اأي  التجارية  والخدمات  ال�صلع  اأ�صعار  رفع 

اإحالل  التجارية، فاإنه �صي�صجع على  مقارنة بال�صلع والخدمات غير 

العملة  تباين  نتيجة  التعقيدات  التخفي�ض بع�ض  يواجه تطبيق مثل هذا  قد    
9

في الميزانيات العمومية، وهو االأمر الذي يتعين اأخذه في الح�صبان. ويناق�ض هذه 

التباين في الق�صم “زاي”.   

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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الطلب  وتن�صيط  الم�صتوردة  المنتجات  محل  المحلية  المنتجات 

التخفي�ض  هذا  الأن  نظرا  اأنه  غير  المحلية.  المنتجات  على  المحلي 

�صي�صاحبه ارتفاع في االأ�صعار المحلية كرد فعل للزيادة في تكلفة 

وبدائل  ال�صادرات  على  الطلب  وزيادة  الم�صتوردة  والخدمات  ال�صلع 

الواردات المنتجة محليا، فاإن التح�صن الم�صاهد في القدرة التناف�صية 

على الم�صتوى الدولي نتيجة تغير �صعر ال�صرف �صوف يتال�صى جزئيا 

اأو بالكامل. ويوؤكد مثل هذا التطور اأهمية دعم الت�صحيح الم�صتخدم 

تقييدية  عامة  ومالية  نقدية  �صيا�صات  باعتماد  ال�صرف  �صعر  فيه 

عن  )الناتج  التغير  اأو�صحه  الذي  الموارد  في  التحول  تي�صير  بغية 

تخفي�ض قيمة العملة( في االأ�صعار ذات االأهمية الن�صبية. ولذلك، فاإن 

�صيا�صة تحويل وجهة االإنفاق في هيئة تخفي�ض �صعر ال�صرف ال بد 

اأن تكون مدعومة عموما بتدابير مخفِّ�صة لالإنفاق؛ ومما ال �صك فيه 

الطاقة  اإلى  يفتقر  االقت�صاد  كان  اإذا  اأ�صا�صية  التدابير  هذه  ت�صبح 

االإنتاجية الفائ�صة.           

14-44 وتت�صح اآثار هذا االإجراء في المتطابقة رقم )9( التي 

يقابله  اأن  بد  ال  الجاري  الح�صاب  على  يطراأ  تح�صن  اأي  اأن  تبين 

تغير موجب مناظر في الفجوة بين االدخار واال�صتثمار. وقد يتولد 

التغير في االتجاه  ال�صرف في حد ذاته مثل هذا  عن خف�ض �صعر 

المرغوب فيه. وعلى وجه التحديد، اإذا لم يطراأ اأي تغير على موقف 

�صعر  خف�ض  عن  المتولدة  الطلب  زيادة  فاإن  النقدية،  ال�صيا�صة 

ال�صرف �صتوؤدي اإلى زيادة الطلب على النقود. ومع عدم حدوث اأي 

تغير في المعرو�ض النقدي، فاإن ازدياد الطلب على النقود �صيوؤدي 

والحقيقية.  اال�صمية  المحلية  الفائدة  اأ�صعار  زيادة  اإلى  غالبا 

ونتيجة لذلك، �صتت�صاءل النفقات الح�صا�صة لتقلبات اأ�صعار الفائدة، 

اأنه من غير المرجح  اإيجابي على االدخار. غير  اأثر  وقد يكون لها 

اأن يكون هذا االأثر على الفجوة بين االدخار واال�صتثمار كافيا في 

الجاري، ال �صيما  الح�صاب  المطلوب في  التح�صن  حد ذاته لتحقيق 

جميع  وفي  عليه،  وبناء  طاقته.  بكامل  يعمل  االقت�صاد  كان  اإذا 

االحتماالت، �صيكون من ال�صروري اأن يقترن ت�صحيح �صعر ال�صرف 

بتدابير ترمي اإلى خف�ض م�صتوى االإنفاق المحلي من خالل تطبيق 

لتو�صع  الالزمة  الموارد  تتيح  ت�صددا  اأكثر  ومالية  نقدية  �صيا�صات 

الناتج في اأن�صطة الت�صدير وبدائل الواردات.    

المالية  عجز  اإلى   )11( المتطابقة  مناق�صة  واأ�صارت   45-14

ومن  خارجية.  اختالالت  لحدوث  الممكنة  االأ�صباب  كاأحد  العامة 

الحكومي  االإنفاق  في  تغييرات  اإجراء  ال�صروري  من  يكون  قد  ثم 

االدخار  بين  الفجوة  في  المطلوب  التخفي�ض  لتحقيق  وال�صرائب 

على  م�صجعا  ال�صرف  �صعر  تخفي�ض  يكون  ال  بحيث  واال�صتثمار، 

واال�صتثمار  االدخار  بين  الفجوة  لزيادة  كافية  تحركات  حدوث 

�صيا�صة  م�صتوى  على  التدابير  تكون  اأن  المهم  من  اأنه  غير  الكلي. 

االأهداف  بتحقيق  ي�صمح  الذي  النحو  على  م�صممة  العامة  المالية 

قد  المثال،  �صبيل  فعلى  التعديالت.  م�صكلة  تفاقم  ولي�ض  المرجوة 

التحتية  البنية  م�صروعات  في  اال�صتثمار  تخفي�صات  على  يترتب 

الق�صير،  االأجل  في  المدفوعات  ميزان  في  المطلوب  االأثر  تحقيق 

اإذا كانت تن�صب في مجاالت مثل  لكن هذه التخفي�صات، ال �صيما 

االأجل  في  �صلبية  اآثار  لها  يكون  ربما  الكهرباء،  اأو  النقل  خدمات 

توليد  على  وقدرته  االقت�صاد  لدى  العر�ض  اإمكانات  على  الطويل 

على  وعالوة  االختناقات.  حدة  من  للتخفيف  وتوفيرها  الطاقة 

كبيرة  زيادة  حدوث  اإلى  الموؤدية  ال�صريبية  التدابير  فاإن  ذلك، 

اإلى دخل  الموجهة ب�صفة خا�صة  اأو  الحدية  ال�صريبة  في معدالت 

تتمثل  مرغوبة  غير  جانبية  اآثار  لها  تكون  اأن  يمكن  اال�صتثمار، 

حوافز  وتقلي�ض  الخا�ض  االدخار  في  الموازنة  تخفي�صات  في 

المثبطة  االآثار  هذه  مثل  تجنب  ويمكن  االقت�صاد.  في  اال�صتثمار 

اأو  الدعم  من  للحد  العامة  المالية  م�صتوى  على  اإجراءات  باتخاذ 

للقطاع  يمكن  التي  الحكومية  االأن�صطة  بتقلي�ض  اأو  عليه  الق�صاء 

الخا�ض القيام بها على نحو اأف�صل.    

14-46 ولموقف ال�صيا�صة النقدية دور مهم في تعديل ميزان 

اقت�صاد  في  القائم  الخارجي  االختالل  يرجع  وقد  المدفوعات. 

 – يماثله  ما  )اأو  االدخار  على  المحلي  اال�صتثمار  زيادة  اإلى  ما 

نقدية  �صيا�صة  اعتماد  نتيجة  الدخل(  على  المحلي  االإنفاق  زيادة 

مفرطة في التو�صع. وبالتالي، من المهم اأوال تعديل موقف ال�صيا�صة 

النقدية بحيث ت�صبح اأ�صعار الفائدة عموما موجبة بالقيم الحقيقية 

في  الكافي  اال�صتقرار  يتحقق  وبحيث  للمدَّخرين،  حافز  لتوفير 

منظور  ومن  اال�صتثمار.  لت�صجيع  المحلية  االقت�صادية  االأو�صاع 

ينبغي  اأنه   )5( رقم  المتطابقة  من  يتبين  الكلي،  والطلب  العر�ض 

لل�صيا�صة النقدية اأن ت�صمن مواكبة م�صتوى االإنفاق المحلي للطاقة 

ال�صيا�صتين  هدف  فاإن  ثم  ومن  المعني.  االقت�صاد  في  االإنتاجية 

المدفوعات،  ميزان  تحليل  منظور  من  العامة،  والمالية  النقدية 

الموارد  من  المتاح  حدود  في  المحلي  االإنفاق  تقييد  في  يتمثل 

المحلية والتمويل االأجنبي.       

االحتياطية  االأ�صول  معامالت  بين  ال�صلة  وتعتبر   47-14

واالأو�صاع النقدية المحلية من الجوانب المهمة في ال�صيا�صة النقدية 

االأ�صول  انخفا�ض  يقترن  فقد  المدفوعات.  ميزان  تعديل  �صياق  في 

اإلى  �صاف  مالي  تدفق  اأو  الجاري  الح�صاب  في  بعجز  االحتياطية 

الخارج نتيجة اعتماد �صيا�صة نقدية تو�صعية اأو كليهما. ومن الممكن 

في  انخفا�ض  حدوث  اإلى  االحتياطية  االأ�صول  انخفا�ض  يوؤدي  اأن 

القاعدة النقدية وبالتالي اإلى تقييد موقف ال�صيا�صة النقدية. وغالبا 

في  االختالل  ت�صحيح  اإلى  تقييدا  االأكثر  النقدية  ال�صيا�صة  توؤدي  ما 

حدة  من  تخفف  التي  الفائدة  اأ�صعار  زيادة  خالل  من  المدفوعات 

للم�صتثمرين.  جاذبية  اأكثر  المحلية  االأ�صول  وتجعل  المحلي  الطلب 

يمكن  الت�صحيح  في  هيكليا  عن�صرا  ت�صكل  التي  االآلية  هذه  اأن  غير 

اأن تتوقف عن العمل بعد فترة ق�صيرة اإذا ما قامت ال�صلطات النقدية 

النقدية  القاعدة  على  االحتياطية  االأ�صول  خ�صارة  اأثر  بموازنة 

الف�صل 14 ♦ ق�صايا مختارة
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بزيادة العن�صر المحلي في القاعدة النقدية )على �صبيل المثال، عن 

الجهاز  لدى  المالية  االأوراق  ل�صراء  المفتوحة  ال�صوق  عمليات  طريق 

الم�صرفي(. وغالبا ما يوؤدي هذا االإجراء الموازن اإلى الحيلولة دون 

ميزان  ا�صتمرار عجز  في  ي�صهم  فاإنه  ثم  ومن  الفائدة  اأ�صعار  ارتفاع 

المدفوعات.      

واو- انعكا�ضات ت�ضجيل الفائ�ض في 

الح�ضاب الجاري

14-48 تركز المناق�صات ال�صابقة على حالة اقت�صاد ما يواجه 

م�صكلة حقيقية اأو وليدة في ميزان المدفوعات في هيئة عجز م�صتمر 

الح�صاب  عجز  فاإن  ككل،  للعالم  وبالن�صبة   
10

الجاري. الح�صاب  في 

تماما  موازنتها  تجري  عجزا  ت�صجل  التي  االقت�صادات  في  الجاري 

في  الفوائ�ض  توؤدي  ال  وبينما  االأخرى.  االقت�صادات  في  بالفوائ�ض 

المعتاد اإلى وقوع اأزمات في البلدان التي ت�صجل فائ�صا في موازين 

الفائ�ض  حالة  جوانب  لبع�ض  تحليل  اإجراء  المفيد  من  مدفوعاتها، 

الم�صائل  بع�ض  تثير  قد  الفوائ�ض  الأن  نظرا  المدفوعات  ميزان  في 

الخطر  ومواطن  المحلية  النقدية  ال�صيا�صة  الإدارة  الم�صاحبة  المهمة 

فيها و�صرعة الت�صحيح لتحقيق ح�صابات خارجية اأكثر توازنا. وكما 

الح�صاب  الفائ�ض في  فاإن ت�صجيل  المتطابقة رقم )13(،  يت�صح من 

اأو  الخا�ض  القطاع  مطالبات  �صافي  زيادة  في  ينعك�ض  الجاري 

الحكومة )NKF( على غير المقيمين، اأو زيادة االأ�صول االحتياطية 

اأو كليهما. وقد تكون التغيرات في مركز االأ�صول   ،)NRT( الر�صمية 

تجاه  االلتزامات  حجم  في  انخفا�ض  اإلى  راجعة  ال�صافية  االأجنبية 

غير المقيمين ولي�ض لزيادة اإجمالي المطالبات. وقد ُينظر لمثل هذا 

اأعباء  ازدياد  �صبق  قد  كان  اإذا  محبذا  تطورا  باعتباره  االنخفا�ض 

كبيرة.  بدرجة  االلتزامات  تراكم  ب�صبب  االقت�صاد  في  الدين  خدمة 

خطوة  الجاري  الح�صاب  فائ�ض  اعتبار  يمكن  الحالة،  هذه  وفي 

مالئمة نحو �صالمة ميزان المدفوعات.                   

اأي عجز في  14-49 وبالن�صبة لحالة اقت�صاد لم ي�صجل موؤخرا 

القطاع  مطالبات  اإجمالي  في  زيادة  ت�صجيل  مع  الجاري  ح�صابه 

زيادة  تحقيق  اإلى  يرجع  ذلك  فاإن  الخارجي،  العالم  على  الخا�ض 

المحلي. وفي حالة عجز ميزان  اال�صتثمار  تفوق  الكلي  االدخار  في 

الخا�ض  القطاع  مدخرات  تتجاوز  �صوف  للحكومة،  العامة  المالية 

المدخرات  من  جانب  توزيع  اأن  المفتر�ض  ومن  المحلي.  اال�صتثمار 

معدل  باأن  الم�صتثمرين  قناعة  اإلى  يرجع  االأجنبية  االأ�صول  على 

لكل  االأر�صدة  مجموع  اأن  نجد  القيا�ض  لم�صكالت  نظرا  العملي،  الواقع  في    
10

على  ولالطالع  القيا�ض.  م�صكالت  ب�صبب  �صنوات  لعدة  �صالبا  كان  االقت�صادات 

مناق�صة حول هذا المو�صوع، راجع التقريرين ال�صادرين عن �صندوق النقد الدولي:

 Report on the World Current  Account Discrepancy, September“  

Jean Godeaux، “Report on the Measurement of Inter-   ”1987ودرا�صة  
. ويمكن االطالع على بيانات   national Capital Flows, September 1992” 
اأحدث في معظم اأعداد »التقرير ال�صنوي«، ال�صادر عن لجنة �صندوق النقد الدولي 

      
المعنية باإح�صاءات ميزان المدفوعات. 

الهام�صي، من  الم�صتوى  اأكثر جاذبية، عند  االأ�صول  العائد على هذه 

توفير  يوؤدي  و�صوف  المحلي.  االقت�صاد  في  اال�صتثمارية  الفر�ض 

الموارد للعالم الخارجي في هيئة تراكم ل�صافي المطالبات على غير 

المقيمين، ب�صفة عامة، اإلى تحقيق كفاءة توزيع مدخرات االقت�صاد 

قوى  اأداء  على  قائما  المطالبات  �صافي  تراكم  ظل  طالما  المحلية 

اأو  مبا�صرة  ب�صورة  تهدف  التي  الحكومية  ال�صيا�صات  ولي�ض  ال�صوق 

غير مبا�صرة لزيادة هذه المطالبات.   

في  اقت�صاد  مدفوعات  ميزان  تحليل  فعند  وبالتالي،   50-14

ينبغي  التي  االعتبارات  اأهم  من  فاإن  م�صتمرة،  ب�صفة  فائ�ض  حالة 

مراعاتها هو ما اإذا كانت ال�صيا�صات الحكومية ت�صوه قرارات االدخار 

واال�صتثمار ومن ثم تم�صي باالقت�صاد في م�صار متحيز نحو تحقيق 

عدة  الت�صوهات  هذه  مثل  تاأخذ  وقد  الجاري.  الح�صاب  في  فائ�ض 

اأ�صكال؛ فهناك بداية بع�ض التدابير التي توؤثر مبا�صرة على الح�صاب 

الجاري، ومن اأمثلتها التعريفات والح�ص�ض الجمركية التي تحد من 

واأ�صكال  الخارج،  المدفوعات في  المفرو�صة على  والقيود  الواردات، 

تمنح  التي  الحكومية  الم�صتروات  و�صيا�صات  ال�صادرات  على  الدعم 

ل�صيا�صة  يكون  قد  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  المحليين.  للمنتجين  االأف�صلية 

واأخيرا،  العملة.  لقيمة  اأثر متحيز خاف�ض  ال�صرف  �صوق  التدخل في 

قد تكون هناك تدابير تحد من االقتناء االأجنبي لالأ�صول المحلية – 

ومن �صاأن هذا التقييد غالبا التحيز في توجيه الح�صاب المالي نحو 

التدفقات الخارجة ال�صافية وبالتالي تحويل م�صار الح�صاب الجاري 

نحو تحقيق فائ�ض.   

14-51  وقد ال يترتب على هذه التدابير، في الواقع، تحقيق فائ�ض 

م�صتوى  على  االإجراءات  توؤدي  ف�صوف  الجاري.  الح�صاب  في  اأكبر 

ال�صيا�صات والتي ت�صتهدف عنا�صر معينة في ميزان المدفوعات مع 

مرور الوقت اإلى موازنة التحركات في غيرها من العنا�صر في غياب 

اأي  وعلى  واال�صتثمار.  لالدخار  االأ�صا�صية  المحددات  في  التغيرات 

اأن فائ�صا كبيرا وم�صتمرا في الح�صاب الجاري نابع  اإذا تبين  حال، 

�صعيد  على  المالئم  االإجراء  فاإن  الت�صويهية،  التدابير  هذه  مثل  عن 

نهاية  في  واإزالتها  الت�صوهات  هذه  خف�ض  في  �صيتمثل  ال�صيا�صات 

بعد  قائما  الم�صتمر  الجاري  الح�صاب  فائ�ض  ظل  اإذا  اأما  المطاف. 

اإلغاء هذه التدابير، عندئذ �صيت�صح اأن مراكمة مطالبات �صافية على 

العالم الخارجي وراء نزعات االدخار واال�صتثمار في االقت�صاد. واإذا 

الفائ�ض،  في  متمثلة  باأنها  الحالة،  هذه  في  الم�صكلة،  تحديد  تم  ما 

اأو االدخار  اإذا كان االدخار الخا�ض  �صوف يتعين عموما تحديد ما 

الحكومي مرتفعا اأكثر مما ينبغي اأو اإن كان اال�صتثمار المحلي اأقل 

اأكثر �صعوبة من  اأمر  مما ينبغي. والتو�صل لمثل هذا اال�صتنتاج هو 

تحديد الت�صوهات المذكورة �صابقا والتي ترتبط مبا�صرة بالمعامالت 

الدولية.      

�صعوبات  في  الجاري  الح�صاب  فائ�ض  يت�صبب  وقد   52-14

ا�صتجابة  مجمله  في  ياأتي  اأنه  رغم  المعني،  لالقت�صاد  اقت�صادية 

الموارد”  “لعنة  من  يعاني  اقت�صاد  ذلك،  على  ومثال  ال�صوق.  لقوى 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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حيث يمر بمرحلة اكت�صاف لمورد طبيعي اأو تح�صن كبير في معدالت 

التبادل التجاري في قطاع الموارد الطبيعية. وتوؤدي مكا�صب القطاع 

الح�صاب  في  تح�صن  اإلى  التجارية  المكا�صب  اأو  التو�صع  في  االآخذ 

اإلى  التطور  هذا  يوؤدي  ما  وغالبا  ال�صرف.  �صعر  وارتفاع  الجاري 

انكما�ض قطاعات االقت�صاد االأخرى وتراجع قدرتها التناف�صية على 

المكت�صفة  الموارد  ن�صوب  المتوقع  من  كان  فاإذا  الدولي.  الم�صتوى 

معدالت  من  المحرزة  المكا�صب  تكون  واأن  ن�صبيا  ب�صرعة  حديثا 

توفير  المالئم  من  يكون  فقد  موؤقت،  طابع  ذات  التجاري  التبادل 

هذا  بتحقيق  الكفيلة  الطرق  ومن  المت�صررة.  للقطاعات  الحماية 

الهدف التدخل في �صوق النقد االأجنبي لمنع ارتفاع �صعر ال�صرف اأو 

الخا�صة غالبا  ال�صناديق  اأو  االأ�صول االحتياطية  الحد منه. فتراكم 

ما يجعل االقت�صاد الحقيقي بمعزل عن مواكبة اال�صطرابات ق�صيرة 

االأجل.         

14-53 وقد تن�صئ فوائ�ض الح�صاب الجاري كذلك م�صاعب 

االإدارة  م�صتوى  على  كالم�صاعب  المحلي،  االقت�صاد  في  اأخرى 

للتو�صعات  الم�صاحبة  للخطر  التعر�ض  مواطن  وزيادة  النقدية 

الح�صاب  فائ�ض  يت�صبب  فعندما  وال�صريعة.  الكبيرة  النقدية 

المجمالت  تتو�صع  االحتياطية،  االأ�صول  زيادة  في  الجاري 

ائتماني.  تو�صع  يحدث  ما  وغالبا  المعني  االقت�صاد  في  النقدية 

فمن  الالزم،  من  واأ�صرع  اأكبر  االئتماني  التو�صع  هذا  جاء  واإذا 

فر�ض  اإلى  )موؤديا  محموم  بن�صاط  االقت�صاد  اإ�صابة  المحتمل 

المالي،  القطاع  في  الخطر  مواطن  ظهور  اأو  ت�صخمية(  �صغوط 

ويمكن  المالي.  القطاع  على  الرقابة  �صعف  حالة  في  �صيما  ال 

الزيادة  تعقيم  طريق  عن  االأثر  هذا  حدة  تخفيف  في  الم�صاهمة 

النقدي من خالل  اأثرها  اأي بموازنة  المفرطة في االحتياطيات، 

لي�ض  ذلك  اأن  غير  كالمعتاد،  المحلية،  المالية  االأوراق  مبيعات 

هذه  وتن�صاأ  عالية.  تكلفته  تكون  ما  وغالبا  الدائم،  بالو�صع 

االأوراق  على  الفائدة  �صعر  ارتفاع  نتيجة  المعتاد  في  التكاليف 

الذي تح�صل  )المنخف�ض عادة(  المحلية مقارنة بال�صعر  المالية 

اإذا  النقدية على احتياطياتها. وعالوة على ذلك،  ال�صلطات  عليه 

ال�صلطات  المحلية الحقا، ف�صوف تعاني  العملة  ارتفعت قيمة  ما 

قيمة  انخفا�ض  نتيجة  القيمة،  �صافي  انخفا�ض  من  النقدية 

االحتياطيات مقارنة بقيمة االأوراق المالية المحلية الم�صتخدمة 

في عمليات التعقيم.

تحقيق  حالة  في  اأنه  ال�صابق  التحليل  وخال�صة   54-14

حكومية  اإجراءات  عن  ناتجا  لي�ض  الجاري  الح�صاب  في  فائ�ض 

االقت�صاد  كان  اإذا  ما  تحديد  يتعذر  قد  ال�صيا�صات،  �صعيد  على 

ينبغي،  مما  اأكبر  بقدر  الخارج  في  مدخراته  ي�صتثمر  المعني 

اإجراء تغييرات معينة على م�صتوى  اإذا كان يتعين  وبالتالي ما 

الجاري. غير  الح�صاب  فائ�صا في  البلد  ال�صيا�صات عندما يحقق 

االحتياطية.  االأ�صول  ب�صلوك  قليال  اال�صتر�صاد  المحتمل  من  اأنه 

االأ�صول  تراكم  في  الجاري  الح�صاب  فائ�ض  ينعك�ض  فعندما 

االحتياطية بدال من زيادة �صافي االأ�صول االأجنبية لدى القطاع 

اإجراءا  يمثل  االحتياطية  االأ�صول  التراكم في  فاإن هذا  الخا�ض، 

حكوميا معينا على �صعيد ال�صيا�صات يتخذ �صكل التدخل في �صوق 

ال�صرف االأجنبي. وغالبا ما يوؤدي هذا التدخل، الذي ينطوي على 

�صرف  قيمة  اإبقاء  اإلى  اأجنبية،  عملة  مقابل  محلية  عملة  بيع 

العملة المحلية دون م�صتواها في غير ذلك من االأحوال. ومن ثم 

قيمة  ارتفاع  مدى  من  يحد  قد  االحتياطية  االأ�صول  تراكم  فاإن 

العملة ويحول – خا�صة لدى اقترانه بالتعقيم – دون تطبيق اآلية 

اإلى تقلي�ض فائ�ض الح�صاب  الذاتي التي توؤدي غالبا  الت�صحيح 

الجاري.           

14-55 وبالتالي، فاإن اأحد جوانب تحليل ميزان المدفوعات 

في االقت�صادات التي تحقق فائ�صا م�صتمرا في الح�صاب الجاري 

ال�صلطات  لدى  االحتياطية  االأ�صول  م�صتوى  تقييم  على  ينطوي 

اإذا  مفرطا  االأ�صول  هذه  مثل  تراكم  م�صتوى  وي�صبح  النقدية. 

تجاوزت االأ�صول، بدرجة كبيرة، القدر الالزم لتمويل العجز ق�صير 

الم�صتقبل. وفي مثل هذه الحالة، قد  االأجل المحتمل حدوثه في 

يكون اال�صتخدام االأكثر فعالية لموارد االقت�صاد بتوجيهها نحو 

اال�صتهالك المحلي اأو تكوين راأ�ض المال بدال من ال�صادرات. واإذا 

كان من غير المرجح قيام القطاعين الخا�ض والحكومي بزيادة 

االأ�صول  مراكمة  عن  التوقف  فاإن  المحلي،  المال  راأ�ض  تكوين 

زيادة  اأو  المحلي  اال�صتيعاب  زيادة  اإلى  �صيوؤدي  االحتياطية 

 
11

�صافي اال�صتثمار االأجنبي الذي يمار�صه المقيمون، اأو كليهما.

وفي اأي من الحالتين، غالبا ما يكون تخ�صي�ض موارد االقت�صاد 

م�صتجيبا  الحالة  هذه  في  التخ�صي�ض  يكون  حيث  كفاءة  اأكثر 

لقوى ال�صوق.    

من  تعاني  التي  االقت�صادات  مع  الحال  هو  وكما    56-14

عجز في الح�صاب الجاري، فاإن ال�صيا�صات النقدية والمالية العامة 

و�صيا�صات �صعر ال�صرف تقوم كذلك بدور مهم في تعديل اأو�صاع 

االقت�صادات ذات الفائ�ض في الح�صاب الجاري. ومن حيث المبداأ، 

االإنفاق  في  التو�صع  �صيا�صات  خالل  من  الفائ�ض  خف�ض  يمكن 

اأو  المثال(  �صبيل  على  التو�صعية،  والنقدية  المالية  )كال�صيا�صات 

من خالل �صيا�صات تحويل وجهة االإنفاق التي من �صاأنها توجيه 

اال�صتهالك نحو ال�صلع االأجنبية واالبتعاد عن ال�صلع المحلية )مثل 

المالية  ال�صيا�صات  تنطوي  قد  ذلك،  ومع  العملة(.  قيمة  زيادة 

والنقدية التو�صعية على انعكا�صات غير مرغوبة متمثلة في دعم 

التو�صع االئتماني، مما يوؤدي اإلى تزايد ال�صغوط الت�صخمية، مع 

احتمال زيادة مواطن الخطر المرتبطة باالئتمان. وفي المقابل، 

التو�صع االئتماني  العملة من �صاأنه خف�ض  اأن ارتفاع قيمة  نجد 

التي تعد من  االقت�صادات  المحلي محدودة في  اال�صتثمار    قد تكون فر�ض 
11

كبار م�صدري الموارد غير المتجددة، كالنفط. وفي مثل هذه الحاالت قد ال ُينظر 

اإلى مراكمة االأ�صول االأجنبية باعتبارها مراكمة اأ�صول احتياطية الأغرا�ض تمويل 

الثروة.  من  االقت�صاد  ر�صيد  م�صادر  لتنويع  كو�صيلة  واإنما  المدفوعات  ميزان 

حالة  في  االحتياطية  االأ�صول  لمراكمة  مبرر  هناك  يكون  اأن  المحتمل  من  كذلك 

اأن  “لعنة الموارد” اإذا ما كان يتوقع لالآثار  االقت�صادات التي تعاني مما ي�صمى 

تكون انتقالية.   

الف�صل 14 ♦ ق�صايا مختارة
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عن طريق زيادة قوة الم�صتهلكين ال�صرائية لل�صلع االأجنبية )االأمر 

االأجنبية(،  ال�صلع  ا�صتهالك  نحو  الطلب  توجيه  �صاأنه  من  الذي 

والحد من فر�ض تكوين قاعدة نقدية جديدة )نظرا الأن ال�صلطات 

النقدية �صوف تحد من تدخلها في �صوق ال�صرف االأجنبي(. ونظرا 

الأن ارتفاع قيمة العملة �صيوؤدي كذلك اإلى تراجع جاذبية ال�صلع 

تدريجيا  العملة  قيمة  زيادة  يتعين  فقد  الخارج،  في  المحلية 

ل�صمان �صال�صة ت�صحيح اأو�صاع الح�صابات الخارجية.

زاي- منهج الميزانية العمومية

المراجع:

ورقة العمل رقم )WP/02/210( ال�صادرة عن �صندوق النقد الدولي 

المالية«  الأزمة  مواجهة  في  العمومية  الميزانية  بعنوان “منهج 

 )M. Allen, C. Rosenberg, C. Keller, B. Setser, and
 N. Roubini, A Balance Sheet Approach to Financial

Crisis, IMF Working Paper )WP/02/210((

ورقة العمل رقم )WP/06/100( ال�صادرة عن �صندوق النقد الدولي 

الإطار  الرقابة:  العمومية في  الميزانية  بعنوان “ا�ستخدام منهج 

 J. Mathisen and A..»توافرها ومدى  البيانات  وم�سادر 

 Pellechio, Using the Balance Sheet Approach in
 Surveillance: Framework, Data Sources, and Data

   Availability, IMF Working Paper )WP/06/100((

»اإح�ساءات الدين الخارجي: مر�سد لمعديها وم�ستخدميها«، ال�صادر 

الثالث:  الجزء  اأخرى،  وموؤ�ص�صات  الدولي  النقد  �صندوق  عن 

IMF and others, Exter-  ا�صتخدام اإح�صاءات الدين الخارجي.

 nal Debt Statistics: Guide for Compilers and Users;
Par III, of External Debt Statistics.

من  العديد  في  المالية  االأ�صواق  اندماج  ازدياد  ومع   57-14

في  الخارجي  االقترا�ض  اأ�صهم  العالمية،  االأ�صواق  مع  االقت�صادات 

يمكن  كان  بما  مقارنة  اال�صتثمارات  من  اأعلى  م�صتويات  تمويل 

النمو.  ا�صتمرار فترات  المقيمين فقط، و�صاهم في  تحقيقه بمدخرات 

غير اأن انفتاح االأ�صواق المالية ك�صف عن ح�صا�صية التدفقات المالية 

ال�صيا�صات  المتوقعة في  ال�صعف  ال�صوق وجوانب  الأو�صاع  الخا�صة 

مع  متقلبة  الخا�ض  التمويل  تدفقات  ظلت  فقد  ال�صلبية.  وال�صدمات 

تعر�ض بع�ض االقت�صادات الأزمات مالية.

 - االقت�صادات  مختلف  في  المالي  الهيكل  يزال  وال   58-14

المالية  العمومية  الميزانية  في  واالأ�صول  الخ�صوم  وحجم  تكوين 

فمن  االأزمات.  لمخاطر  مهما  م�صدرا  ي�صكل   - المعني  لالقت�صاد 

الممكن اأن تت�صبب جوانب ال�صعف المالي، كارتفاع م�صتوى الديون 

اإلى  والخارجيين  الداخليين  الم�صتثمرين  دفع  في  االأجل،  ق�صيرة 

و�صع  تكوين  وي�صاعد  االقت�صاد.  لتمويل  ا�صتعدادهم  تقييم  اإعادة 

لمخاطر  االقت�صاد  تعر�ض  مدى  تحديد  في  كذلك  الدولي  اال�صتثمار 

على  االنعكا�صات  وتختلف  الخارجية.  االأ�صواق  اأو�صاع  في  التغير 

وفي  الوظيفية.  واالأدوات  الفئات  باختالف  للخطر  التعر�ض  مدى 

يتوقف  الحافظة،  ا�صتثمار  واأ�صهم  المبا�صر  اال�صتثمار  خ�صوم  حالة 

اأداء جهة االإ�صدار. وفي  م�صتوى العائد المتحقق للجهة الدائنة على 

المقابل، في حالة خ�صوم الدين عدا اال�صتثمار المبا�صر، فاإن م�صتوى 

فاإن  وبالتالي  المدين،  اأداء  على  يتوقف  ال  للدائن  المتحقق  العائد 

حجم مخاطر المدين يكون اأكبر، حيث يتعين عليه �صداد المدفوعات 

حتى واإن كان يمر بظروف ع�صيبة.

14-59 ويوفر منهج الميزانية العمومية اإطارا تحليليا منتظما 

في  العمومية  الميزانية  �صعف  جوانب  م�صاهمة  كيفية  في  للبحث 

التعر�ض للمخاطر المالية الكلية، بما في ذلك ن�صاأة وانت�صار االأزمات 

المتنامية  المجموعة  اإلى  المنهج  هذا  وي�صتند  المعا�صرة.  المالية 

المتاحة من الدرا�صات االأكاديمية التي ت�صدد على اأهمية الميزانيات 

لقطاعات  العمومية  بالميزانيات  خا�صا  اهتماما  ويولي  العمومية. 

ما  قطاع  في  ال�صعف  زيادة  تاأثير  في  ويبحث  الحيوية،  االقت�صاد 

المنهج  هذا  ويقوم  المطاف.  اآخر  في  نطاقا  اأو�صع  اأزمة  توليد  على 

اأنواع  مختلف  في  مت�صقة  وتعاريف  تبويبات  ا�صتخدام  اأ�صا�ض  على 

البيانات ومقارنتها.  االقت�صادية، بحيث يمكن تجميع  االإح�صاءات 

وبالن�صبة الإعداد بيانات الح�صابات الدولية، يقت�صي منهج الميزانية 

التف�صيل  وم�صتوى  الموؤ�ص�صية  القطاعات  تبويبات  مواكبة  العمومية 

النقدية  االإح�صاءات  في  الم�صتخدمة  والتفا�صيل  للتبويبات  فيها 

والمالية واإح�صاءات مالية الحكومة.

اأ�صا�ض  على  يقوم  الذي  التقليدي،  للتحليل  وخالفا   60-14

المالية  وميزان  الجاري  )كالح�صاب  التدفقات  متغيرات  فح�ض 

متغيرات  فح�ض  على  العمومية  الميزانية  منهج  يركز  العامة(، 

المعني.  باالقت�صاد  القطاعية  العمومية  الميزانيات  في  االأر�صدة 

اأي   - لالقت�صاد  المجمعة  العمومية  للميزانية  كبيرة  اأهمية  وهناك 

االأ�صول والخ�صوم الخارجية لكافة قطاعات االقت�صاد. فاإح�صاءات 

و�صع اال�صتثمار الدولي في نهاية فترة محددة ال تعر�ض التدفقات 

المالية فح�صب، بل اإنها تعر�ض كذلك التغيرات في التقييم وغير ذلك 

الحالية  القيمة  يوؤثر في  الفترة، وجميعها  تلك  التعديالت خالل  من 

الخ�صوم  المقيمين ومجموع  االقت�صاد على غير  لمجموع مطالبات 

الم�صتحقة لهم.

اأنه مثلما تلغي االأ�صول والخ�صوم المالية في  14-61 والواقع 

العمومية في  الميزانية  اأن  البع�ض، نجد  المحلية بع�صها  القطاعات 

باالإ�صافة  المحلية  المالية  غير  اأ�صولها  اأر�صدة  من  تتاألف  بلد  اأي 

الميزانية  منهج  اأن  غير  فيها.  الدولي  اال�صتثمار  و�صع  �صافي  اإلى 

العمومية ي�صدد على اأنه من المهم بنف�ض القدر غالبا اأن ننظر داخل 

االقت�صاد  لقطاعات  العمومية  الميزانية  ونفح�ض  المعني  االقت�صاد 

غير  ال�صركات  وقطاع  المالي  والقطاع  العامة  كالحكومة  الحيوية، 

المالية.

14-62 وتتباين عادة م�صادر التعر�ض للخطر المالي، فقد يفقد 

االأجنبي  النقد  ك�صب  على  ما  اقت�صاد  قدرة  في  الثقة  الم�صتثمرون 

خدمة  على  الحكومة  قدرة  في  اأو  الخارجية؛  الديون  لخدمة  الالزم 

ديونها؛ اأو في قدرة الجهاز الم�صرفي على الوفاء بالودائع المتدفقة 

الم�صرفية  القرو�ض  �صداد  على  ال�صركات  قدرة  في  اأو  الخارج؛  اإلى 

دليل ميزان المدفوعات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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باأكمله  قطاع  على  يتعذر  اأن  المحتمل  فمن  الديون.  من  وغيرها 

االأجل  ق�صيرة  الخ�صوم  تجديد  اأو  جديدة  تمويلية  م�صادر  اجتذاب 

ل�صداد  الالزمة  الموارد  القطاع من تدبير  القائمة. وعندئذ ال بد لهذا 

ديونه اأو ال�صعي الإعادة جدولتها.

مخاطر  تقييم  اإطار  يركز  التحليل،  هذا  ولدعم   63-14

في  التباين  حاالت  من  اأنواع  خم�صة  على  العمومية  الميزانيات 

االقت�صاد  العمومية، وجميعها ي�صهم في تحديد قدرة  الميزانيات 

على خدمة الدين عند مواجهة ال�صدمات:

تباين اأجل اال�صتحقاق: حيث توؤدي الفجوة بين الخ�صوم  )اأ( 

عدم  اإلى  ال�صائلة  واالأ�صول  القريب  االأجل  في  الم�صتحقة 

قدرة القطاع الموؤ�ص�صي على الوفاء بالتزاماته التعاقدية 

ويت�صبب  الدين.  تجديد  الدائنة  الجهات  رف�ض  حالة  في 

ارتفاع  لمخاطر  القطاع  تعر�ض  في  كذلك  التباين  هذا 

اأ�صعار الفائدة؛

تباين العملة: حيث يوؤدي تغير �صعر ال�صرف، اإن لم يكن  )ب( 

مغطى، اإلى خ�صارة في الحيازة؛

على  ب�صدة  االعتماد  اأن  حيث  المالية:  الهياكل  م�صاكل  )ج( 

ال�صركة  المال يجعل  راأ�ض  باأ�صهم  ولي�ض  بالدين  التمويل 

اأو البنك اأقل قدرة على تجاوز �صدمات االإيرادات؛

ذلك  في  بما   – االأ�صول  تكون  حيث  ال�صيولة:  م�صاكل  )د( 

غير   – الم�صتقبلية  االإيرادات  لتدفقات  الحالية  القيمة 

االلتزامات  ذلك  في  بما  االلتزامات،  لتغطية  كافية 

12
االحتمالية؛

الدولي  اال�صتثمار  و�صع  بيانات  تبويب  االإعالة:  م�صاكل  )هـ( 

بيانات  تبويب  )وكذلك  التجاري  ال�صريك  اقت�صاد  ح�صب 

التجاري(  ال�صريك  اقت�صاد  ح�صب  المدفوعات  ميزان 

يمكن اأن ي�صهم في تحديد م�صتوى االعتماد المفرط على 

المحتملة  الخطر  مواطن  تحديد  وبالتالي  اآخر،  اقت�صاد 

ومخاوف انتقال العدوى المالية.

وتو�صع بنود اإ�صافية عن تكوين العملة واأجل اال�صتحقاق المتبقي 

بالن�صبة اللتزامات الدين لدعم تحليل البندين. وينبغي عند اإجراء 

التحليل مراعاة ا�صتراتيجية التحوط، كاإمكانية التحوط مثال من 

مخاطر اأ�صعار ال�صرف اأو الفائدة، اأو احتمال اأن ينطوي االنك�صاف 

للم�صتقات المالية غير المغطاة على زيادة احتمال التغيرات عما 

اال�صتحقاق  اأجل  لتباين  يمكن  وبينما  الم�صتقات.  قيمة  به  توحي 

وتباين العملة و�صعف الهيكل المالي اأن ت�صهم جميعا في مخاطر 

ال�صيولة، فقد تن�صاأ مخاطر ال�صيولة اأي�صا من مجرد االقترا�ض اأكثر 

من الالزم اأو اال�صتثمار في اأ�صول منخف�صة العائد.

المعلومات  مراعاة  تتم  للقرو�ض،  الموجهة  االأ�صول  قيم  تف�صير  لتح�صين    
12

االإ�صافية ذات ال�صلة بالقيم العادلة والقرو�ض المتعثرة. 

بال�صوء على  الدولي  اال�صتثمار  14-64 ويلقي تكوين و�صع 

هذه الديناميكيات. فعلى �صبيل المثال، نجد اأنه اإذا كانت االأ�صول 

مقومة بعملة اأجنبية والخ�صوم مقومة اإلى حد كبير بعملة محلية، 

فاإن حدوث انخفا�ض )اأو ارتفاع( في قيمة العملة المحلية �صتكون 

له اآثار موجبة )�صالبة( على الثروة. وعادة ما يكون النخفا�صات 

)ارتفاعات( قيمة العملة اآثار تو�صعية )انكما�صية( على االإنتاج من 

على  )تو�صعية(  انكما�صية  واآثار  ال�صادرات  �صافي  تح�صن  خالل 

اال�صتهالك المحلي. ومن المحتمل اأن يوؤدي اأثر الثروة الم�صاحب 

من  التخفيف  اإلى  االأجنبية  والخ�صوم  االأ�صول  عمالت  لتكوين 

اأثر انخفا�ض )ارتفاع( قيمة العملة على اال�صتهالك المحلي. وفي 

المقابل، عندما تكون االأ�صول مقومة بالعملة المحلية والخ�صوم 

العملة  لتغير  الم�صاحب  الثروة  اأثر  فاإن  اأجنبية  بعملة  مقومة 

�صوف يقوي تاأثير انخفا�ض )ارتفاع( قيمة العملة على اال�صتهالك 

المحلي.

14-65 واإ�صافة اإلى ذلك، فاإن الديون بين المقيمين المن�صئة 

حدوث  باإمكان  اأي�صا  تهدد  العمومية  الميزانيات  في  الختالالت 

اأزمة في ميزان المدفوعات الخارجية. وغالبا ما تعمل اآلية انتقال 

المحلي. وعلى  الم�صرفي  الجهاز  النقدية من خالل  ال�صيا�صة  اآثار 

على  الحكومة  قدرة  ب�صاأن  المخاوف  زيادة  فاإن  المثال،  �صبيل 

االأجنبية،  اأو  المحلية  بالعملة  مقوما  كان  �صواء  دينها،  خدمة 

الدين وقد يوؤدي  الحائزة لهذا  البنوك  الثقة في  �صيعجل باختالل 

وفي  الم�صرفية.  للودائع  الجماعي  ال�صحب  من  اإلى حدوث موجة 

اإذا ما اقترن بقر�ض غير مغطى  ال�صرف  المقابل، فاإن تغير �صعر 

بالعملة االأجنبية في قطاع ال�صركات غير المالية يمكن اأن ي�صعف 

موجة  تاأتي  وقد  القطاع.  هذا  اأقر�صت  التي  البنوك  في  الثقة 

ال�صحب الجماعي لالأر�صدة من الجهاز الم�صرفي في �صكل �صحب 

�صحب  اأو  الحدود،  عبر  االإقرا�ض  لموارد  المقيمين  غير  المانحين 

المقيمين المحليين لودائعهم. وفي واقع االأمر، اإذا ما اأ�صفر ال�صكل 

االأجنبي/ النقد  على  المحليين  المقيمين  طلب  زيادة  عن  االأخير 

تدفقات  حدوث  ذلك  على  يترتب  فقد  االأجنبية  بالعملة  االأ�صول 

مالية خارجة، اأو خ�صارة االحتياطيات اأو مزيجا من االثنين.

اأزمة الح�صاب المالي ينبع  14-66 وهناك العديد من �صمات 

�صدمة  اإلى  ترجع  والتي  اال�صتثمار  حافظات  في  التعديالت  من 

في  الكامنة  ال�صعف  مواطن  اأمد  يطول  اأن  الممكن  ومن  مبدئية. 

وقوع  في  تت�صبب  اأن  بدون  طويلة  ل�صنوات  العمومية  الميزانيات 

م�صتترا  يظل  اأن  العملة  لتباين  يمكن  المثال،  �صبيل  فعلى  اأزمة. 

ال�صرف.  �صعر  دعم  في  الداخلة  المالية  التدفقات  ا�صتمرت  طالما 

غير اأنه في حالة حدوث �صدمة تت�صبب في اإ�صعاف الثقة، فاإنها 

تت�صبب  حيث  منتظم،  وغير  كبير  تعديل  حدوث  اإلى  توؤدي  قد 

و�صعي  اإ�صافية  �صعف  مواطن  عن  الك�صف  في  المبدئية  ال�صدمة 

مجموعة كبيرة من الم�صتثمرين، بما في ذلك المقيمين المحليين، 

هذه  تمويل  تعذر  االقت�صاد.فاإذا  لمخاطر  تعر�صهم  من  الحد  اإلى 

الن�صبي  ال�صعر  تعديل  يلزم  �صوف  االحتياطيات،  من  التدفقات 

لالأ�صول بالعملة االأجنبية والمحلية.      

الف�صل 14 ♦ ق�صايا مختارة
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الملحق

معامالت التمويل اال�ستثنائي1

األف- مقدمة

المرجع:

ال�صادر  وم�ستخدميها،  لمعديها  مر�سد  الخارجي:  الدين  اإح�ساءات   

عن �صندوق النقد الدولي وم�ؤ�ص�صات اأخرى، الف�صل الثامن، اإعادة 

تنظيم الدين

IMF and others, External Debt Statistics: Guide for Com-
pilers and Users, Chapter 8, Debt Reorganization

على  اال�صتثنائي  التم�يل  معامالت  تحديد  يعتمد  م:1-1 

التمويل  وي�سمل  اأ�صا�س معايير محددة.  مفاهيم تحليلية ولي�س على 

قطاعات  )اأو  ال�سلطات  تتخذها  التي  المالية  الترتيبات  اال�ستثنائي 

ميزان  احتياجات  لتلبية  اقت�ساد  اأي  في  ال�سلطات(  ترعاها  اأخرى 

المدفوعات. ويمكن اعتبار هذه المعامالت بديال ال�صتخدام االأ�ص�ل 

والقرو�س  الدولي  النقد  �صندوق  من  المقدم  واالئتمان  االحتياطية 

لعالج اختالالت المدف�عات، اأو كعن�صر م�صاحب لمثل هذا اال�صتخدام. 

واإح�صاءاته  ال�صندوق  لعمليات  �صروري  اال�صتثنائي  والتم�يل 

وبلدانه االأع�صاء، نظرا الأن ا�صتخدام م�ارد ال�صندوق يخ�صع ل�صرط 

تحليل االحتياجات ويرتبط ـ وفق اتفاقية تاأ�صي�س ال�صندوق ـ بحالة 

المتعلقة  التط�رات  اأو  االحتياطيات  وو�صع  المدف�عات  ميزان 

في  اال�صتثنائي  التم�يل  ويرد  المعني.  الع�ص�  لدى  باالحتياطيات 

الكتاب  في  ُين�صر  كالذي  المدف�عات،  لميزان  »التحليلي«  العر�س 

 (Balance of Payments المدف�عات  ميزان  الإح�صاءات  ال�صن�ي 

تب�يب  تعديل  مع  ال�صندوق،  عن  ال�صادر   ،Statistics Yearbook)
المعامالت ذات ال�صلة عما هي عليه في العنا�صر االأ�صا�صية. وتتناول 

الفقرتان 14-16 و14-17 مناق�صة اأكثر تف�صيال للعر�س التحليلي.

م:1-2 تحديد االحتياجات ي�صاعد على التمييز بين:

البن�د ف�ق الخط )اأي البن�د التي تعتبر م�صتقلة في الح�صاب  )اأ( 

الجاري والراأ�صمالي والمالي وُتجرى لذاتها( وبالتالي فهي 

في  كلي  فائ�س  اأو  عجز  عنها،  ينتج  اأو  حدوث،  في  ت�صهم 

المدف�عات؛ 

والبن�د تحت الخط )اأي البن�د التي تعتبر اأنها ت�صاير العجز  )ب( 

اأو الفائ�س اأو تم�له. 

المعامالت  تعك�س  باالإبالغ،  القائم  االقت�صاد  �صلطات  منظ�ر  ومن 

لتلبية  ُتجرى  التي  المعامالت   )1( يلي:  ما  اأ�صا�صا  الخط  تحت 

المطل�ب  المدف�عات  تم�ل  والتي  المدف�عات  ميزان  احتياجات 

المحددة  الدين  خدمة  كمدف�عات  الجارية،  القيد  فترة  في  اأداوؤها 

التي  االأخرى  المالية  والمعامالت   )2( ال�صلطات؛  ت�ؤديها  التي  �صلفا 

المدف�عات  ميزان  باحتياجات  مرتبطة  وتك�ن  ال�صلطات  تجريها 

)فيما يتجاوز االحتياجات المطل�بة( ويك�ن لها تاأثير على االأ�ص�ل 

االحتياطية في فترة القيد الجارية، كمدف�عات ال�صداد المبكر للدين 

وال�صح�بات من القرو�س الجديدة، وتلقي التح�يالت النقدية. ونظرا 

من  المقدم  االئتمان  وفي  االحتياطية  االأ�ص�ل  في  المعامالت  الأن 

ُتجرى  اأنها  دائما على  اإليها  ُينظر  والقرو�س  الدولي  النقد  �صندوق 

لتلبية احتياجات ميزان المدف�عات، فاإن المعامالت االأخرى تحت 

قي�د  ت�جد  وال  اال�صتثنائي.  التم�يل  �صمن  ُتدَرج  التي  هي  الخط 

اأو  التم�يل  ت�فير  من  تن�صاأ  اال�صتثنائي  التم�يل  �صمن  الخط  تحت 

ميزان  احتياجات  لتلبية  تتم  التي  تلك  بخالف  بمعامالت  ترتبط 

المدف�عات.

المعامالت  تمييز  ب�صاأن  االإر�صاد  الملحق  هذا  وي�فر  م:3-1 

ال�اردة في العر�س االأ�صا�صي التي تعد معامالت تم�يل ا�صتثنائي. 

ومن  اال�صتن�صابي.  التقدير  من  قدر  على  التمييز  ذلك  وينط�ي 

الدين  ل�صداد  م  تقدَّ التي  الحك�مات  بين  فيما  المنح  ذلك  اأمثلة 

الدين  جدولة  واإعادة  المدف�عات،  ميزان  باحتياجات  المرتبط 

اأو االإعفاء منه. كذلك في  الفترة الجارية  ال�صداد في  الذي ي�صتحق 

“المعامالت” �صمن التم�يل اال�صتثنائي  حاالت المتاأخرات، ُتقيد 

معامالت  ج 
َ
ُتدر ما  وعادة  االأ�صا�صي.  العر�س  في  تقيد  ال  ولكنها 

التم�يل اال�صتثنائي في الح�صابات المالئمة في العر�س التحليلي 

ف�ق  مدينة  قي�د  وتقابلها  الخط،  تحت  دائنة  قي�دا  باعتبارها 

م�عد  فات  التي  المتاأخرات  لمعامالت  بالن�صبة  اأنه  غير  الخط. 

ا�صتحقاقها من فترات �صابقة، اأو مبادالت تلك الدي�ن )على النح� 

ال�ارد في الفقرة م:1-9(، اأو حيثما يتم �صداد الدين اأو اإلغاوؤه عن 

ج قيدا 
َ
طريق التح�يالت )على النح� ال�ارد في الفقرة م:1-5(، ُيدر

هذه المعامالت تحت الخط. 
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تحت  اال�صتثنائي  التم�يل  لمعامالت  عر�س  يلي  وفيما  م:4-1 

االأق�صام التالية:

باء- التح�يالت — كاالإعفاء من الدين وغيره من التح�يالت  	•
المنظمات  من  التح�يالت  ذلك  في  بما  الحك�مات،  بين  فيما 

الدولية؛

في  اال�صتثمارات  من  غيره  اأو  المبا�صر  اال�صتثمار  جيم-  	•
االأ�صهم  مبادالت  اأو  الدين  كمبادالت   — الملكية  ح�ص�س 

التي تنط�ي على تخفي�س الدين؛

التي  ال�صندات(  اإ�صدارات  ذلك  في  )بما  القرو�س  دال-  	•
تح�صل عليها الحك�مة اأو البنك المركزي، اأو تح�صل عليها 

لدعم  ال�صلطات  من  بت�صجيع  االقت�صاد  في  اأخرى  قطاعات 

ميزان المدف�عات، وعادة ما يك�ن ذلك عن طريق �صكل من 

اأ�صكال دعم �صعر ال�صرف اأو دعم اأ�صعار الفائدة؛ 

تم�يله؛ اإعادة  اأو  الدين  اإعادة جدولة  هاء-  	•

الدين؛ �صراء  اإعادة  اأو  للدين  المبكر  ال�صداد  واو-  	•

و�صدادها. المتاأخرات  تراكم  زاي-  	•

وينط�ي بع�س هذه الحاالت على اإعادة تنظيم الدين، وه� الم��ص�ع 

الدين  تنظيم  “اإعادة  بعن�ان   2 الملحق  بالتف�صيل  يغطيه  الذي 

والمعامالت ذات ال�صلة”. ويعر�س الجدول م:1-1 مجم�عة مختارة 

التحليلي  العر�صين  في  ال�اردة  اال�صتثنائي  التم�يل  معامالت  من 

واالأ�صا�صي لبيانات ميزان المدف�عات.

 باء- التحويالت

 1-  االإعفاء من الدين

اللتزام  الط�عي  االإلغاء  باأنه  الدين  من  االإعفاء  ف 
َّ
يُعر م:5-1 

ومدين  دائن  بين  تعاقدي  ترتيب  بم�جب  بع�صه  اأو  كله  الدين 

)اإح�ساءات الدين الخارجي: مر�سد لمعديها وم�ستخدميها(. ويتم قيد 

االإعفاء من الدين كتح�يل راأ�صمالي من اقت�صاد الدائن اإلى اقت�صاد 

خ�ص�م  في  تخفي�س  قيد  وي�ازنه   ،)23-13 الفقرة  )راجع  المدين 

في  المالئمة  الدين  اأداة  تحت  الدائن(  اأ�ص�ل  في  )تخفي�س  المدين 

في  الجارية  الفترة  في  ت�صتحق  فائدة  اأي  قيد  مع  المالي،  الح�صاب 

ح�صاب الدخل. 

م:1-6 وفي العر�س التحليلي، يعتمد قيد االإعفاء من الدين، من 

منظ�ر االقت�صاد المدين، على ما اإذا كان الدين محل االإعفاء م�صتحق 

لم  اأم  المتاأخرات،  اأم مدرج �صمن  الجارية،  االإبالغ  ال�صداد في فترة 

اإلى 6(. فيقيد  ال�صف�ف من 1  )الجدول م:1-1،  ي�صتحق �صداده بعد 

االإعفاء من التزامات م�صتحقة ال�صداد في الفترة الجارية كتح�يالت 

تحت االإعفاء من الدين )بند دائن( تحت الخط، بينما يقيد تخفي�س 

التزامات  االإعفاء من  الخط. وفي حالة  )بند مدين( ف�ق  االلتزامات 

فاإن  متاأخرات،  تمثل  اأي  �صابقة،  فترات  من  �صدادها  م�عد  فات 

كبند  اأي   
1
اال�صتثنائي، التم�يل  �صمن  الخط  تحت  ُيدَرجان  القيدين 

دائن )تحت االإعفاء من الدين( وكبند مدين )تحت اإلغاء المتاأخرات(. 

يدرج  فال  بعد،  �صدادها  ي�صتحق  لم  التزامات  من  االإعفاء  تم  اإذا  اأما 

اأي قيد تحت التم�يل اال�صتثنائي، نظرا الأن هذه المدف�عات لم تكن 

مطل�بة في الفترة الجارية، ويتم اإدراج القيدين ف�ق الخط. 

2-   التحويالت االأخرى فيما بين الحكومات

التم�يل  �صمن  المدرجة  االأخرى  التح�يالت  من  م:7-1 

الحك�مات  من  المقدم  النقد  �صكل  تاأخذ  التي  المنح  اال�صتثنائي 

والبنك  الدولي  النقد  �صندوق  ذلك  في  )بما  الدولية  والمنظمات 

لغر�س  مقدما  النقد  ذلك  دام  وما  المتلقي.  االقت�صاد  اإلى  الدولي( 

قيد  يتم  المتلقي،  البلد  في  المدف�عات  ميزان  احتياجات  تم�يل 

 
2
المنحة المتلقاة )بند دائن( في العر�س التحليلي كتم�يل ا�صتثنائي،

مع اإدراج قيد مدين مقابل تحت االأ�ص�ل االحتياطية )الجدول م:1-

الحك�مات  بين  فيما  االأخرى  التح�يالت  اأمثلة  ومن   .)7 ال�صف   ،1

المنح النقدية المقدمة من الحك�مات المانحة اأو الم�ؤ�ص�صات المالية 

�صداد  في  ا�صتخدامها  بهدف  المدين  االقت�صاد  اإلى  االأطراف  متعددة 

الح�صاب  احتياجات  تم�يل  اأجل  من  المقدمة  المنح  وكذلك  الدين 

الجاري.

االأولى  المعاملة  اإال  اال�صتثنائي  التم�يل  ُيدرج تحت  م:1-8 وال 

المرتبطة بالمنحة، فاإذا ا�صُتخدمت ح�صيلة المنحة في اأداء مدف�عات 

التم�يل  تحت  تلك  الدين  معامالت  ُتدَرج  ال  المقررة،  الدين  خدمة 

اال�صتثنائي. وي�صري هذا اأي�صا اإذا ا�صُتخدمت المنحة مبا�صرة في اأداء 

المدف�عات،  ميزان  الحتياجات  تلبية  للدين  مبكر  �صداد  مدف�عات 

االإ�صارة  تجدر  لكن  مثال.  دين  �صراء  اإعادة  عملية  في  ت�صتخدم  كاأن 

االحتياطية،  االأ�ص�ل  با�صتخدام  المبكر  ال�صداد  حالة  في  اأنه  اإلى 

الق�صم  )راجع  اال�صتثنائي  التم�يل  �صمن  تلك  الدين  معاملة  ُتدَرج 

جيم اأدناه(. 

جيم- مبادلة الدين بح�س�ص الملكية

المرتبطة  اال�صتثنائي  التم�يل  معامالت  تنط�ي  م:9-1 

ال�صادرة  الدين  اأدوات  الملكية على مبادلة  باال�صتثمار في ح�ص�س 

عن اقت�صاد ما با�صتثمارات في ح�ص�س الملكية في ذلك االقت�صاد 

من جانب م�صتثمرين غير مقيمين، وعادة ما تتم هذه المبادلة بخ�صم 

)راجع الفقرات من م:2-29 اإلى م:2-37(. وب�جه عام، ت�ؤدي تلك 

اأو  — �صند دين  اإطفاء خ�صم ي�صدد بمدف�عات ثابتة  اإلى  الترتيبات 

�صداد  تم  اإذا  اأوال،  هما:  ل�صببين  بالمتاأخرات  المتعلقة  القي�د  هذه  تن�صاأ    
1

الخط  تحت  االحتياطيات  �صمن  دائن  قيد  ُيدَرج  االحتياطيات،  من  المتاأخرات 

االإعفاء  عملية  طريق  المتاأخرات” عن  “�صداد  قيد  عدم  اإن  اإذ  دال(؛  الق�صم  )راجع 

تراكم  ُيدَرج  وثانيا،  المتبع.  المنهج  في  تجان�س  اإحداث عدم  �صاأنه  الدين من  من 

المتاأخرات النا�صئة عن �صع�بات في ميزان المدف�عات كبند دائن في الفترة التي 

تن�صاأ فيها المتاأخرات. وي�صمن قيد عملية ال�صداد كبند مدين تحقيق االت�صاق عبر 

فترات زمنية متعددة.     

  ينبغي لالقت�صاد المدين اأن يدرج اأي فائدة ت�صتحق من ح�صيلة المنحة كقيد 
2

دائن في ح�صاب الدخل. 

دليل ميزان المدف�عات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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المالئمة  االأداة  تحت  ُيقيد  ـ  عادة(  االأجنبية  بالعملة  )مق�ما  قر�س 

)بند مدين(، واإن�صاء خ�صم في �صكل ح�ص�س ملكية )مق�ما بالعملة 

المبا�صر  اال�صتثمار  تحت  ُيقيد  مقيم،  غير  لطرف  م�صتحق  المحلية( 

وت�صمل هذه  دائن(.  )بند  يك�ن منا�صبا  الحافظة ح�صبما  ا�صتثمار  اأو 

الحاالت مبادلة قر�س م�صرفي، اأو خ�صم على م�ؤ�ص�صة ما، بح�ص�س 

ملكية؛ اأو ا�صترداد البنك المركزي للطرف المقيم دينا قائما م�صتحقا 

لطرف غير مقيم، وتتم هذه المبادلة بخ�صم وبالعملة المحلية )بند 

في  الح�صيلة  ا�صتثمار  باإعادة  المقيم  غير  الطرف  قيام  مع  دائن(، 

ح�ص�س ملكية الم�ؤ�ص�صة. 

الذي تتم مبادلته مبا�صرة با�صتثمار  الدين  م:1-10 وفي حالة 

اإدراج قي�د دائنة  في ح�ص�س الملكية في االقت�صاد المدين، ينبغي 

اإذا قام الم�صتثمر )حائز  تحت اال�صتثمار المبا�صر ـ ح�ص�س الملكية، 

تجعل  التي  الملكية  لح�ص�س  المبا�صرة  بالحيازة  الملكية(  ح�ص�س 

من حقه التمتع بن�صبة 10% اأو اأكثر من الق�ة الت�ص�يتية في م�ؤ�ص�صة 

مطالبات  قيد  ينبغي  ذلك،  وبخالف  المعنية؛  المبا�صر  اال�صتثمار 

الملكية. وينبغي  ـ ح�ص�س  الحافظة  ا�صتثمار  الملكية تحت  ح�ص�س 

قيد هذه المعامالت بقيمة الح�ص�س المقتناة، مع اإدراج قي�د مدينة 

م�ازنة تحت اأداة الدين المالئمة مقابل انخفا�س الخ�ص�م.

بح�ص�س  للدين  المبا�صرة  غير  المبادالت  حالة  وفي  م:11-1 

الملكية والتي يتم فيها مبادلة الدين اأوال بمطالبة بالعملة المحلية 

ملكية  ح�ص�س  �صكل  في  بخ�صم  المطالبة  مبادلة  يتم  ثم  )وديعة( 

م�صتحق على المدين، فاإن المعامالت المعنية في ميزان المدف�عات 

ُتقيد عن كل من المبادلة االأولى ـ اأي مبادلة الدين بال�ديعة بقيمة 

ال�ديعة ـ ومبادلة ال�ديعة بح�ص�س الملكية. اأما في و�صع اال�صتثمار 

الدولي، فتزيد الخ�ص�م من ح�ص�س الملكية )�ص�اء اال�صتثمار المبا�صر 

االأداة  بقيمة  الدي�ن  من  الخ�ص�م  وتنخف�س  الحافظة(  ا�صتثمار  اأو 

التي تم اإطفاوؤها. 

االأولى  المعاملة  اإال  التحليلي  العر�س  في  ُيدرج  وال  م:12-1 

المرتبطة بمبادلة الدين بح�ص�س الملكية. وكما في حالة االإعفاء 

من الدين، يعتمد قيد مبادلة المطالبات )اإما مبادلة الدين بح�ص�س 

الملكية، اأو مبادلة الدين بمطالبة بالعملة المحلية( على ما اإذا كان 

اأم  ال�صداد في فترة االإبالغ الجارية،  الدين محل المبادلة م�صتحق 

)الجدول م:1- اأم لم ي�صتحق �صداده بعد  المتاأخرات،  مدرج �صمن 

1، ال�صف�ف من 8 اإلى 16(. اأما مبادالت االلتزامات التي ت�صتحق 

)بند  الملكية  ح�ص�س  تحت  فتقيد  الجارية  القيد  فترة  في  ال�صداد 

دائن( تحت الخط �صمن التم�يل اال�صتثنائي، بينما يقيد �صداد الدين 

)بند مدين( ف�ق الخط. وفي حالة مبادالت المتاأخرات، يتم قيد كل 

من ح�ص�س الملكية )بند دائن( و�صداد المتاأخرات )بند مدين( تحت 

الخط. اأما اإذا كان الدين محل المبادلة لم ي�صتحق ال�صداد بعد، فال 

القيدين ف�ق  اإدراج  التم�يل اال�صتثنائي، ويتم  اأي قيد تحت  ج 
َ
ُيدر

الخط.

م:1-13 وينبغي تقييم كل المعامالت بال�صعر ال�ص�قي للمطالبة 

المطالبتين  بين  القيمة  في  فرق  هناك  كان  فاإذا  المتلقاة.  الجديدة 

التقييم في  تعديال في  باعتباره  الفرق  ُيقيد هذا  والجديدة،  القديمة 

المعاملة  تنط�ي  عندما  اإال  كمعاملة،  ولي�س  التقييم  اإعادة  ح�صاب 

على دين غير قابل للتداول م�صتحق لدائن ر�صمي، وفي هذه الحالة 

يتم قيد اأي تخفي�س في قيمة الدين القديم كاإعفاء من الدين )تح�يل 

راأ�صمالي(.

دال- االقترا�ص لدعم ميزان المدفوعات 

ذلك  في  )بما  القرو�س  ُتقيد  التحليلي،  العر�س  في  م:14-1 

من  اأو  مبا�صرة  ال�صلطات  عليها  تح�صل  التي  ال�صندات(  اإ�صدارات 

)بند  المدف�عات  احتياجات ميزان  لتلبية  ين�ب عنها  خالل طرف 

�صداد  مدف�عات  اأما  اال�صتثنائي.  التم�يل  �صمن  الخط  تحت  دائن( 

الخط  ف�ق  ج 
َ
فُتدر لها  المقرر  الم�عد  في  تتم  التي  الالحقة  الدين 

ال�صداد  مدف�عات  اأن  غير  و18(.   17 ان  ال�صفَّ م:1-1،  )الجدول 

المبكر لتلبية احتياجات ميزان المدف�عات التي تم�ل من االأ�ص�ل 

ج كتم�يل ا�صتثنائي )بند مدين(، وبالتالي يتم قيد 
َ
االحتياطية ُتدر

الق�صم  )راجع  الخط  تحت  الدين  ومعامالت  االحتياطي  معامالت 

هاء اأدناه(.

ميزان  لدعم  االأجل  ق�صير  باالقترا�س  يتعلق  وفيما  م:15-1 

من  االأولى  ال�صحب  عملية  �ص�ى  الخط  تحت  ُيقيد  ال  المدف�عات، 

اأخرى،  وبعبارة  المقتَر�س.  المبلغ  في  الحقة  زيادات  واأي  القر�س 

اقترا�س  »تجديد«  فيها  يتم  مرة  كل  في  الجديد  االقترا�س  يقيد  ال 

�صداده  ودون  االأجل  ق�صير  قر�س  بم�جب  المقتَر�س  المبلغ  نف�س 

عند ا�صتحقاقه )وفي هذه الحالة �ص�ف يلغي القيدان المدين والدائن 

المتعلقان بهذا القر�س كل منهما االآخر، راجع الفقرة 3-115(. واإذا 

ف�ق  قيده  يتم  هذا  ال�صداد  مبلغ  فاإن  )ول� جزئيا(،  القر�س  �صداد  تم 

بيانها(.  ال�صالف  ال�صروط  وفق  مبكر  �صداد  هناك  يكن  لم  )ما  الخط 

التقدير  ا�صتخدام  فينبغي  الفترات،  من  لعدد  القر�س  تجديد  تم  واإذا 

اال�صتن�صابي في تحديد ما اإذا كان التجديد الم�صتمر للمبلغ المقتَر�س 

يمثل تم�يال ا�صتثنائيا لك�ن ظروف ميزان المدف�عات تدل على اأن 

اأم ال )راجع الفقرة  الطرف المدين غير قادر على �صداد ذلك القر�س 

م:1-2، النقطة )اأ((.

هاء- اإعادة جدولة الدين اأو اإعادة تمويله

تم�يله  اإعادة  اأو  الدين  جدولة  اإعادة  عملية  تنط�ي  م:16-1 

جديد،  دين  بعقد  عنه  واال�صتعا�صة  �صار  دين  عقد  في  تغيير  على 

ثم  ومن  عام.  ب�جه  ممددة  فيه  الدين  خدمة  مدف�عات  تك�ن 

ي�صجل قيد ب�صداد مدف�عات الدين القديم وُيقيد دين جديد. وت�سير 

الر�سمي لمدفوعات خدمة  التاأجيل  اإلى  الدين  اإعادة جدولة  عملية 

المبالغ  ا�ستحقاق جديدة وممددة عادة على  اآجال  الدين وتطبيق 

اال�ستعا�سة  اإلى  فت�سير  الدين  تمويل  اإعادة  عملية  اأما  الموؤجلة. 

باأداة  متاأخرات،  اأي  ذلك  في  بما  قائمة،  دين  اأدوات  اأو  اأداة  عن 

الملحق 1 ♦ معامالت التم�يل اال�صتثنائي
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اأو  البن�ك  اأدوات دين جديدة. فاإذا تحملت الحك�مة دي�نا على  اأو 

على قطاعات اأخرى في االقت�صاد في اإطار عملية اإعادة الجدولة، 

ال�ارد  النح�  )على  المدين  للطرف  القطاعي  التب�يب  يتغير  �ص�ف 

في الفقرة 45-8(. 

م:1-17 وفي العر�س التحليلي، يت�قف قيد عملية اإعادة جدولة 

الدين اأو اإعادة تم�يله، كما في حالة االإعفاء من الدين، على ما اإذا 

ال�صداد  م�صتحق  التم�يل  اإعادة  اأو  الجدولة  اإعادة  محل  الدين  كان 

في فترة االإبالغ الجارية، اأم مدرج �صمن المتاأخرات، اأم لم ي�صتحق 

وبالن�صبة   .)30 اإلى   19 من  ال�صف�ف  م:1-1،  )الجدول  بعد  �صداده 

�صداده  ي�صتحق  الذي  الدين  تم�يل  اإعادة  اأو  جدولة  اإعادة  لعمليات 

في فترة القيد الجارية فتقيد تحت الخط كمعامالت دين )بند دائن( 

�صمن التم�يل اال�صتثنائي، وي�صجل القيد المدين المقابل ف�ق الخط. 

وبالن�صبة للمتاأخرات المعاد جدولتها اأو تم�يلها، يتم قيد متاأخرات 

الدين القديم )بند مدين( واإعادة جدولة المتاأخرات )بند دائن( تحت 

الخط. اأما في عمليات اإعادة جدولة اأو اإعادة تم�يل االلتزامات التي 

التم�يل اال�صتثنائي،  اأي قيد تحت  ال�صداد بعد، فال يدرج  لم ت�صتحق 

ويدرج القيدان ف�ق الخط تحت اأدوات الدين ذات ال�صلة. 

م:1-18 وينبغي تقييم كل المعامالت بال�صعر ال�ص�قي للمطالبة 

القيمة بين المطالبتين   فاإذا كان هناك فرق في 
3
المتلقاة. الجديدة 

التقييم في  تعديال في  باعتباره  الفرق  ُيقيد هذا  والجديدة،  القديمة 

اإال  مثال(،  راأ�صمالي  )تح�يل  كمعاملة  ولي�س  التقييم  اإعادة  ح�صاب 

لدائن  م�صتحق  للتداول  قابل  غير  دين  على  المعاملة  تنط�ي  عندما 

اال�صمية  القيمة  في  تخفي�س  اأي  قيد  يتم  الحالة  هذه  وفي  ر�صمي، 

للمطالبة  �ص�قي محدَّد  �صعر  يت�فر  لم  واإذا  الدين.  للدين كاإعفاء من 

الجديدة، ُي�صتخدم بديل مالئم )راجع الملحق 2 بعن�ان »اإعادة تنظيم 

الدين والمعامالت ذات ال�صلة«(. 

واو- ال�سداد المبكر للدين واإعادة �سراء 

الدين

�صراء  اإعادة  من  للدين  المبكر  ال�صداد  عمليات  تتاألف  م:19-1 

اأي يتم  اأو �صداده مبكرا، ب�صروط يتفق عليها المدين والدائن؛  الدين، 

اإطفاء الدين مقابل دفع مبلغ نقدي متفق عليه بين المدين والدائن. 

اال�صمية  القيمة  كن�صبة من  العملية على خ�صم  تنط�ي هذه  وعندما 

�صراء  اإعادة  عمليات  با�صم  المبكر  ال�صداد  عمليات  اإلي  ي�صار  للدين، 

الدين.

كتم�يل  للدين  المبكر  ال�صداد  معامالت  ُتقيد  وال  م:20-1 

اإذا كانت مم�لة من االأ�ص�ل  اإال  ا�صتثنائي في العر�س التحليلي 

اال�صمية  القيمة  عن  التكميلية  البيانات  ت�فير  يمكن  التحليلية،  لالأغرا�س    
3

للدين قيد االإطفاء. 

االقت�صاد  في  المدف�عات  ميزان  احتياجات  لتلبية  االحتياطية 

هذه  وفي   .)33 اإلى   31 من  ال�صف�ف  م:1-1،  )الجدول  المدين 

المالئمة  االأداة  تحت  الخط  تحت   
4
مدينة قي�د  ُتدرج  الحالة، 

تحت  مقابلة  دائنة  قي�د  اإدراج  مع  اال�صتثنائي،  التم�يل  �صمن 

الخط اأي�صا �صمن االأ�ص�ل االحتياطية. واإذا كانت عمليات ال�صداد 

اإيداعها  يتم  خارجية  مانحة  جهات  اأم�ال  من  مم�لة  المبكر 

�صمن االأ�ص�ل االحتياطية لالقت�صاد المدين، فاإن ذلك االقت�صاد 

)الجدول  التحليلي  العر�س  في  الخط  تحت  المعامالت  كل  ُيقيد 

م:1-1، ال�صف 31(. اأما في و�صع اال�صتثمار الدولي لالقت�صاد 

من  االأم�ال  تلقي  عند  تزيد  االحتياطية  االأ�ص�ل  فاإن  المدين، 

معا،  الدي�ن  من  والخ�ص�م  هي  وتنخف�س،  المانحة  الجهة 

المبكر للدين  ال�صداد  ج مدف�عات 
َ
المبكر. وُتدر ال�صداد  عندما يتم 

االأ�ص�ل  للمدين عدا  الذاتية  المالية  االأ�ص�ل  ت�صتخدم فيها  التي 

االحتياطية ف�ق الخط في الح�صابات المالئمة )الجدول م:1-1، 

ال�صف 33(.    

زاي- تراكم متاأخرات الدين و�سدادها

1- تراكم المتاأخرات – الفترة الجارية

�صداد  م�عد  انق�صاء  عند  الدين  متاأخرات  تن�صاأ  م:21-1 

ج 
َ
ُتدر ال  االأ�صا�صي،  العر�س  وفي  �صدادها.  دون  المعنية  المبالغ 

متاأخرات  وتظل  تغير.  دون  المعني  العقد  ظل  اإذا  معامالت  اأي 

الدين )اأي الفائدة الم�صتحقة واأ�صل الدين( مدرجة �صمن المقدار 

اإلى  اأق�صاطها  �صداد  م�عد  فات  التي  الدين  اأداة  من  الم�صدد  غير 

فاإن  ذلك،  ومع    
5
.)56-3 الفقرة  )راجع  االلتزام  اإطفاء  يتم  اأن 

التم�يل  �صمن  يقيد  اتفاق  بمثابة  هي  الدي�ن  �صداد  متاأخرات 

اال�صتثنائي.

الأنه  التحليلي  العر�س  في  المتاأخرات  ج 
َ
وُتدر م:22-1 

لتلبية  النقدية  ال�صلطات  تتخذها  التي  االإجراءات  على  يركز 

اإجراء قد  المتاأخرات ه�  احتياجات ميزان المدف�عات، ومراكمة 

الفترة  في  فالمتاأخرات   الغر�س.  لذلك  النقدية  ال�صلطات  تتخذه 

المدف�عات،  التي تك�ن نا�صئة عن �صع�بات في ميزان  الجارية 

النقد  ال�صلطات على ت�فير  النا�صئة عن عدم قدرة  المتاأخرات  اأي 

العملة  ت�فير  على  االأ�صلي  المدين  قدرة  عدم  عن  )ال  االأجنبي 

دائن(  )بند  متاأخرات  كتراكم  الخط  تحت  ج 
َ
ُتدر  — ال�طنية( 

�صمن التم�يل اال�صتثنائي، الأن الدائن يق�م بحكم ال�اقع بتم�يل 

الدين ي�ؤثر على م�صت�ى  اأداة  الخط نظرا الأن �صداد  المدين تحت  القيد  ُيدَرج    
4

االأ�ص�ل االحتياطية في فترة االإبالغ. 

اإذا كان العقد االأ�صلي ين�س على تغير خ�صائ�س االأداة المالية عند التاأخر    
5

التغيرات  ح�صاب  في  تب�يب  كتعديل  التغير  هذا  قيد  ينبغي  االأق�صاط،  اأداء  عن 

االأخرى في حجم االأ�ص�ل.  

دليل ميزان المدف�عات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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الجدول م:1-1 االإجراءات المحا�سبية الخا�سة بمعامالت تمويل ا�ستثنائي مختارة في ميزان المدفوعات1

العر�س االأ�صا�صي العر�س التحليلي   ___________________________________ ___________________________________  
مدين دائن  مدين  دائن  ن�ع المعاملة2 

األف-1: التحويالت-االإعفاء من الدين

المدفوعات م�ستحقة ال�سداد في    

فترة القيد الجارية

دخل اال�ستثمار،   التحويالت الراأ�سمالية،   دخل اال�ستثمار،   التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة   1  
اال�صتثمارات االأخرى االإعفاء من الدين  اال�صتثمارات االأخرى     

اال�ستثمارات االأخرى، التحويالت الراأ�سمالية،  اال�ستثمارات االأخرى،    التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة الم�صتحقة عن الفترة ال�صابقة   2  
الخ�ص�م، القرو�س  االإعفاء من الدين  الخ�ص�م، القرو�س      

اال�ستثمارات االأخرى، التحويالت الراأ�سمالية،  اال�ستثمارات االأخرى،   التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   3  
الخ�ص�م، القرو�س  االإعفاء من الدين  الخ�ص�م، القرو�س      

المدفوع�ت المت�أخرة  

اال�ستثمارات االأخرى، التحويالت الراأ�سمالية،   التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة   4  
الخ�ص�م، القرو�س  االإعفاء من الدين      

اال�ستثمارات االأخرى، التحويالت الراأ�سمالية،   التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   5  
الخ�ص�م، القرو�س االإعفاء من الدين      

المدفوع�ت التي لم ي�ستحق �سداده�    
بعد في فترة القيد الج�رية

اال�ستثمارات االأخرى، التحويالت الراأ�سمالية،   اال�ستثمارات االأخرى،  التح�يالت الراأ�صمالية،   اأ�صل الدين   6  
الخ�ص�م، القرو�س  االإعفاء من الدين  الخ�ص�م، القرو�س   االإعفاء من الدين    

 األف-2: التحويالت—المنح 
    الأخرى فيم� بين الحكوم�ت3

االأ�سول االحتياطية التحويالت الجارية/   االأ�سول االحتياطية  التم�يل اال�صتثنائي    7  
الراأ�سمالية     

ب�ء- مب�دلت الدين بح�س�ص الملكية

ب�ء-1: المب�دلت المب��سرة

المدفوع�ت التي ي�ستحق �سداده� في    
فترة القيد الج�رية4

اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمار المبا�سر،  اال�صتثمارات االأخرى،   التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   8  
الخ�ص�م، القرو�س  ح�س�ص الملكية  الخ�ص�م، القرو�س      

المدفوع�ت المت�أخرة4  
اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمار المبا�سر،  التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة   9  

الخ�ص�م، القرو�س  ح�س�ص الملكية      

اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمار المبا�سر،  التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   10

الخ�ص�م، القرو�س  ح�س�ص الملكية      
المدفوع�ت التي لم ي�ستحق �سداده�4  

اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمار المبا�سر،  اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمار المبا�سر،   اأ�صل الدين   11

الخ�ص�م، القرو�س  ح�س�ص الملكية  الخ�ص�م، القرو�س   ح�س�ص الملكية    
ب�ء-2: المب�دلت غير المب��سرة

مب�دلة خ�سم ي�سدد بمدفوع�ت ث�بتة    
 مقوم ب�لعملة الأجنبية بخ�سم 

في �سكل ودائع مقوم ب�لعملة المحلية5  

المدفوع�ت التي ي�ستحق �سداده�    
في فترة القيد الج�رية4

اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمارات االأخرى،   التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   12

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، العملة   الخ�ص�م، القرو�س      
وال�دائع     

المدفوع�ت المت�أخرة4  

اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمارات االأخرى،  التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة   13

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، العملة       
وال�دائع     

اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمارات االأخرى،  التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   14

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، العملة       

وال�دائع     
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الجدول م:1-1 )ت�بع(

العر�س االأ�صا�صي العر�س التحليلي   ___________________________________ ___________________________________  
مدين دائن  مدين  دائن  ن�ع المعاملة2 

المدفوع�ت التي لم ي�ستحق �سداده�4  

اال�ستثمارات االأخرى،   اال�ستثمارات االأخرى،    اال�ستثمارات االأخرى،     اال�ستثمارات االأخرى،     اأ�صل الدين   15

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، العملة  الخ�ص�م، القرو�س  الخ�ص�م، العملة    
وال�دائع  وال�دائع      

المب�دلة الالحقة لخ�سم في �سكل    
 ودائع مقوم ب�لعملة المحلية 

ب��ستثم�ر في ح�س�ص الملكية

اال�ستثمارات االأخرى،   اال�ستثمار المبا�سر،  اال�ستثمارات االأخرى،    اال�ستثمار المبا�سر،  اأ�صل الدين   16

الخ�ص�م، العملة ح�س�ص الملكية  الخ�ص�م، العملة   ح�س�ص الملكية    
وال�دائع وال�دائع      

 جيم-االقترا�ص لدعم 
     ميزان المدفوعات6

االأ�سول االحتياطية  اال�ستثمارات االأخرى،     االأ�سول االحتياطية  التم�يل اال�صتثنائي  الم�صح�بات من القرو�س الجديدة   17

الخ�ص�م، القرو�س     

االأ�سول االحتياطية   , Portfolio investment االأ�سول االحتياطية  التم�يل اال�صتثنائي  اإ�صدارات ال�صندات   18

liabilities, debt securities     

دال-اإعادة جدولة الدين/اإعادة تمويل الدين

دال-1: اإعادة جدولة الدين

المدفوع�ت التي ي�ستحق �سداده�   
   في فترة القيد الج�رية 

دخل اال�ستثمار،  اال�ستثمارات االأخرى،    دخل اال�ستثمار،    التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة   19

اال�صتثمارات االأخرى  الخ�ص�م، القرو�س  اال�صتثمارات االأخرى     

اال�ستثمارات االأخرى،   اال�ستثمارات االأخرى،    اال�ستثمارات االأخرى،   التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة الم�صتحقة عن الفترة ال�صابقة   20

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، القرو�س  الخ�ص�م، القرو�س     

اال�ستثمارات االأخرى،   اال�ستثمارات االأخرى،    اال�ستثمارات االأخرى،   التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   21

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، القرو�س  الخ�ص�م، القرو�س     

دخل اال�ستثمار،   اال�ستثمارات االأخرى،     دخل اال�ستثمار،   التم�يل اال�صتثنائي  ر�صملة فائدة تاأجيل ال�صداد    22

اال�صتثمارات االأخرى الخ�ص�م، القرو�س  اال�صتثمارات االأخرى     7 
)الفائدة وقت ا�صتحقاق �صدادها(  

المدفوع�ت المت�أخرة  
اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمارات االأخرى،    التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة   23

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، القرو�س      

اال�ستثمارات االأخرى،   اال�ستثمارات االأخرى،    التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   24

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، القرو�س      

المدفوع�ت التي لم ي�ستحق �سداده�    
بعد في فترة القيد الج�رية

اال�ستثمارات االأخرى،   اال�ستثمارات االأخرى،    اال�ستثمارات االأخرى،    اال�ستثمارات االأخرى،   اأ�صل الدين   25

الخ�ص�م، القرو�س  الخ�ص�م، القرو�س   الخ�ص�م، القرو�س   الخ�ص�م، القرو�س     

دال-2: اإعادة تمويل الدين- مبادلة القرو�ص بال�سندات

المدفوعات التي ي�ستحق �سدادها    
في فترة القيد الجارية8

اال�ستثمارات االأخرى،  ا�ستثمارات الحافظة،   اال�ستثمارات االأخرى،     التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة    26

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، �صندات الدين  الخ�ص�م، القرو�س     

اال�ستثمارات االأخرى،   ا�ستثمارات الحافظة،   اال�ستثمارات االأخرى،     التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   27

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، �صندات الدين  الخ�ص�م، القرو�س     
المدفوع�ت المت�أخرة8  

اال�ستثمارات االأخرى،   ا�ستثمارات الحافظة،   التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة   28

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، �صندات الدين      

اال�ستثمارات االأخرى،   ا�ستثمارات الحافظة،    التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   29

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، �صندات الدين      

المدفوع�ت التي لم ي�ستحق �سداده�  
اال�ستثمارات االأخرى،   ا�ستثمارات الحافظة،   اال�ستثمارات االأخرى،    ا�ستثمارات الحافظة،    اأ�صل الدين   30

الخ�ص�م، القرو�س  الخ�ص�م، �صندات الدين   الخ�ص�م، القرو�س   الخ�ص�م، �صندات الدين     

دليل ميزان المدف�عات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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الجدول م:1-1 )تتمة(

العر�س االأ�صا�صي العر�س التحليلي   ___________________________________ ___________________________________  
مدين دائن  مدين  دائن  ن�ع المعاملة2 

 ه�ء-عملي�ت ال�سداد المبكر للدين واإع�دة �سراء الدين    
المدفوع�ت التي لم ي�ستحق �سداده�    

بعد في فترة القيد الج�رية    

االأ�سول االحتياطية التحويالت الراأ�سمالية  االأ�سول االحتياطية  التم�يل اال�صتثنائي  الح�ص�ل على اأم�ال من الجهات المانحة    31

اال�ستثمارات االأخرى،  االأ�سول االحتياطية   التم�يل اال�صتثنائي  االأ�سول االحتياطية  اأ�صل الدين   32

الخ�ص�م، القرو�س      

اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمارات االأخرى،  اأ�صل الدين )با�صتخدام االأ�ص�ل    33

الخ�ص�م، القرو�س االأ�سول، العملة  الخ�ص�م، القرو�س  االأ�سول، العملة   المالية للمدينين عدا  االأ�ص�ل االحتياطية(    
وال�دائع وال�دائع     

واو- تراكم المتاأخرات و�سدادها

واو-1: تراكم المتاأخرات

دخل اال�ستثمار، اال�ستثمارات االأخرى،  دخل اال�ستثمار،  التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة الم�صتحقة في الفترة الجارية    34

اال�صتثمارات االأخرى الخ�ص�م، القرو�س  اال�صتثمارات االأخرى     

ال تدرج اأي معاملة  ال تدرج اأي معاملة  اال�ستثمارات االأخرى،  التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة الم�صتحقة عن الفترة ال�صابقة   35

الخ�ص�م، القرو�س    

ال تدرج اأي معاملة  ال تدرج اأي معاملة  اال�ستثمارات االأخرى،  التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين الذي ا�صتحق �صداده ولم يدفع   36

الخ�ص�م، القرو�س     

واو-2: �سداد المتاأخرات9

اال�ستثمارات االأخرى،  االأ�سول االحتياطية  التم�يل اال�صتثنائي  االأ�سول االحتياطية  الفائدة   37

الخ�ص�م، القرو�س      

اال�ستثمارات االأخرى،  االأ�سول االحتياطية  التم�يل اال�صتثنائي  االأ�سول االحتياطية  اأ�صل الدين   38

الخ�ص�م، القرو�س      
زاي-مبادالت الدين بالتنمية10

المدفوع�ت التي ي�ستحق �سداده�   
في فترة القيد الج�رية  

دخل اال�ستثمار، اال�ستثمارات االأخرى،  دخل اال�ستثمار،   التم�يل اال�صتثنائي  الفائدة   39

اال�صتثمارات االأخرى الخ�ص�م، العملة   اال�صتثمارات االأخرى     
وال�دائع     

اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمارات االأخرى،   التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   40

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، العملة   الخ�ص�م، القرو�س     
وال�دائع     

المدفوع�ت المت�أخرة  
اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمارات االأخرى،   التم�يل اال�صتثنائي  التم�يل اال�صتثنائي  اأ�صل الدين   41

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، العملة       
وال�دائع     

المدفوع�ت التي لم ي�ستحق �سداده�   
بعد في فترة القيد الج�رية      

اال�ستثمارات االأخرى، اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمارات االأخرى،  اال�ستثمارات االأخرى،   اأ�صل الدين   42

الخ�ص�م، القرو�س الخ�ص�م، العملة  الخ�ص�م، القرو�س  الخ�ص�م، العملة     
وال�دائع وال�دائع     

اال�ستثمارات االأخرى، التحويالت الراأ�سمالية  اال�ستثمارات االأخرى،  التحويالت الراأ�سمالية  اال�صتخدام الالحق الأم�ال مبادالت    43

الخ�ص�م، العملة الخ�ص�م، العملة    الدين بالتنمية في االقت�صاد المدين    
وال�دائع وال�دائع      

 في حالة الدين المعاد جدولته اأو تم�يله، اأو الذي تتم مبادلته بح�ص�س ملكية اأو ب�صندات، اأو يتم اإلغاوؤه قبل حل�ل تاريخ ا�صتحقاقه، فاإن التخفي�س في الخ�صم ينبغي عزوه اإلى 
1

االأداة المالئمة في الح�صاب المالي. وفي هذا الجدول، يفتر�س اأن االأداة المعنية هي القرو�س.

 هذا العر�س وارد الأغرا�س الت��صيح، وه� يدرج قي�دا منف�صلة مدينة ودائنة تحت البن�د المعنية في الح�صاب المالي. وفي ال�اقع العملي، ي��صى بالقيد على اأ�صا�س �صاف في حالة 
2

بن�د الح�صاب المالي، وبالتالي فاإن القي�د التي ت�ؤثر على نف�س البند تك�ن قي�دا مقابلة ومن ثم ال تظهر كقي�د منف�صلة في بيان ميزان المدف�عات.  

 تقت�صر على المنح فيما بين الحك�مات المتلقاة لتم�يل احتياجات ميزان المدف�عات. )يتم اإدراج المنح المتلقاة من ح�صابات الدعم التابعة ل�صندوق النقد الدولي، الأن تلك المنح 
3

تعتبر معامالت تم�يل ا�صتثنائي(.

 تقيد هذه المدف�عات با�صتخدام ال�صعر الذي اقتنى به الم�صتثمر غير المقيم مطالبته الجديدة على المدين.
4

 في البداية يق�م البلد المدين بمبادلة الخ�صم المق�م بعملة اأجنبية بخ�صم مق�م بالعملة المحلية. ويعتمد القيد الدائن المالئم على ن�ع الخ�صم التي يتم مبادلته بالخ�صم المق�م 
5

بالعملة االأجنبية؛ وفي هذا الجدول يفتر�س اأن ياأخذ ذلك الخ�صم �صكل وديعة.

 القرو�س )بما في ذلك اإ�صدارات ال�صندات( التي يتم الح�ص�ل عليها من قبل ال�صلطات اأو من قبل قطاعات اأخرى نيابة عن ال�صلطات من اأجل تم�يل احتياجات ميزان المدف�عات.
6

 تقت�صر على فائدة تاأجيل ال�صداد المرتبطة ب�صع�بات في ميزان المدف�عات. وتعاَمل ر�صملة فائدة تاأجيل ال�صداد عندما يتاأخر �صدادها باعتبارها اإعادة جدولة للمدف�عات المتاأخرة.   
7

  تقيد هذه المدف�عات بقيمة المطالبة الجديدة المتلقاة. 
8

 تقت�صر على الت�ص�ية النقدية. 
9

 تتناول الفقرات من م:2-38 اإلى م:2-40 مبادالت الدين بالتنمية.
10

الملحق 1 ♦ معامالت التم�يل اال�صتثنائي
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القي�د  اأما  اأداوؤها.  المدين  على  يتعين  كان  التي  المدف�عات 

الخط  ف�ق  االإبالغ  فترة  في  ج 
َ
فُتدر للمتاأخرات  المقابلة  المدينة 

تحت  الم�صتحقة  الفائدة  قيد  يتم  اأي  المالئمة؛  الح�صابات  �صمن 

وقيد  الجاري،  الح�صاب  في  الدخل  �صمن  المالئمة  الدين  اأداة 

الفائدة  ومتاأخرات  الدين،  اأ�صل  )متاأخرات  االأخرى  المتاأخرات 

�صابقة(  فترات  في  ا�صتحقت  التي  الجارية  الفترة  في  النا�صئة 

م:1-1،  )الجدول  المالي  الح�صاب  في  المالئمة  الدين  اأداة  تحت 

ال�صف�ف من 34 اإلى 36(.

2-   �سداد المتاأخرات

الدين  متاأخرات  �صداد  ُيدَرج  االأ�صا�صي،  العر�س  في  م:23-1 

الدين  اأداة  تحت  مدين  كقيد  المدف�عات  ميزان  احتياجات  لتلبية 

المالئمة في الح�صاب المالي، وُيدَرج قيد دائن مقابل تحت االأ�ص�ل 

متاأخرات  �صداد  اإدراج  فيتم  التحليلي  العر�س  في  اأما  االحتياطية. 

الدين )عن طريق العملة وال�دائع( تحت الخط كقيد مدين تحت �صداد 

تحت  دائن  قيد  اإدراج  مع  اال�صتثنائي،  التم�يل  �صمن  المتاأخرات 

ان 37 و38(. االأ�ص�ل االحتياطية )الجدول م:1-1، ال�صفَّ

دليل ميزان المدف�عات وو�صع اال�صتثمار الدولي
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  الملحق

2
اإعادة تنظيم الدين والمعامالت 

ذات ال�صلة

األف - اإعادة تنظيم الدين

المرجع:

�صندوق  وم�صتخدميها،  لمعديها  مر�صد  الخارجي:  الدين  اإح�صاءات 

تنظيم  اإعادة  الثامن،  الف�صل  اأخرى،  وم�ؤ�ص�صات  الدولي  النقد 

الدين

IMF and others, External Debt Statistics: Guide for Compilers 
and Users, Chapter 8, Debt Reorganization.

م:2-1 يتناول هذا الملحق الأ�شكال المختلفة لإعادة تنظيم الدين 

والمعامالت ذات ال�شلة وكيفية قيدها في ميزان المدفوعات وو�شع 

ال�شتثنائي  التمويل  اإلى  ُي�شار  ينطبق،  وحيثما  الدولي.  ال�شتثمار 

متى ن�شاأت الحاجة اإلى اإعادة تنظيم الدين لتمويل احتياجات ميزان 

المدفوعات، واإلى المعاملة التي�شيرية للديون متى كانت اإعادة تنظيم 

الجدول  ويعر�ض  التي�شير.  هذا  لمنح  تحويالت  على  تنطوي  الدين 

م:1-1 في الملحق 1 بعنوان »معامالت التمويل ال�شتثنائي« موجزا 

والعر�ض  الأ�شا�شي  العر�ض  في  الدين  تنظيم  اإعادة  بيانات  لقيد 

التحليلي لميزان المدفوعات. 

باإعادة  اأي�شا  اإليها  )وي�شار  الدين  تنظيم  اإعادة  ف 
َّ
وُتَعر م:2-2 

)واأطراف  والمدين  الدائن  فيها  يدخل  اتفاقات  باأنها  الدين(  هيكلة 

لخدمة  المثبتة  ال�شروط  تغيير  اأجل  من  الأحيان(  بع�ض  في  اأخرى 

دين قائم. وغالبا ما تدخل الحكومات في عملية اإعادة تنظيم الدين 

اأو �شامن، وقد يدخل القطاع  اأو طرف دائن  باعتبارها طرف مدين 

الخا�ض اأي�شا كطرف في اإعادة تنظيم الدين وذلك على �شبيل المثال 

من خالل مبادلة الدين.

تخفيف  على  عادة  الدين  تنظيم  اإعادة  عملية  وتنطوي  م:3-2 

في  دخل  التي  الدين  للتزامات  الأ�شلية  ال�شروط  من  المدين  اأعباء 

اتفاقات ب�شاأنها. وربما يكون ذلك ا�شتجابة لق�شايا ال�شيولة عندما 

ل يملك المدين الموارد النقدية الكافية ل�شداد مدفوعات خدمة الدين 

الو�شيكة، اأو ا�شتجابة لق�شايا ال�شتمرارية حيث من الأرجح األ يكون 

المدين قادرا على الوفاء بالتزامات ديونه في الأجل المتو�شط. 

بالتزامات ديونه  المدين  القت�شاد  م:2-4 ول يندرج عدم وفاء 

)العجز عن ال�شداد، اأو تاأجيل �شداد الدين من طرف واحد، اإلخ( �شمن 

الدائن  بين  اتفاق  على  ينطوي  ل  لأنه  الدين  تنظيم  اإعادة  عمليات 

والمدين. ويوؤدي عدم الوفاء باللتزامات اإلى ن�شوء متاأخرات، وهي 

اأي�شا من الق�شايا التي يغطيها هذا الملحق. وبالمثل، يمكن للدائن 

تخفي�ض قيمة مطالبات الدين على المدين في دفاتره الخا�شة عن 

طريق عمليات �شطب الدين- وهي اإجراءات من جانب واحد تن�شاأ على 

�شبيل المثال عندما يعتبر الدائن مطالبة معينة غير قابلة لال�شترداد، 

ومرة  دفاتره.  في  قيدها  عن  فيتوقف  المدين،  اإفال�ض  ب�شبب  ربما 

اأخرى ل تندرج هذه الإجراءات تحت اإعادة تنظيم للدين على النحو 

ف في هذا الدليل. 
َّ
الُمَعر

م:2-5 وتنق�شم عملية اإعادة تنظيم الدين اإلى اأربعة اأنواع رئي�شية 

هي: 

)اأ(  تخفي�ض مقدار التزام الدين اأو اإطفاوؤه من جانب الدائن عن 

طريق اتفاق تعاقدي مع المدين. وهذا هو الإعفاء من الدين.

يوؤدي  اأو ل  يوؤدي  الذي قد  القائم  المبلغ  �شروط  التغير في  )ب( 

وتو�شف   
1
الحا�شرة. بالقيمة  الدين  عبء  انخفا�ض  اإلى 

اإعادة  اأو  جدولة  اإعادة  باأنها  الدين  تنظيم  اإعادة  عملية 

تم�يل الدين )اأو مبادلة الدين( ح�شب طبيعة المعاملة.   

قيمة  ذي  ما  �شئ  مقابل  الدين  لمطالبة  الدائن  مبادلة  )ج( 

المدين.  نف�ض  على  اأخرى  دين  مطالبة  عدا  ما  اقت�شادية 

بح�ش�ض  الدين  كمبادلت  الدين  تح�يل  ذلك  وي�شمل 

الدين  ومبادلت  بالعقارات،  الدين  ومبادلت  الملكية، 

، وال�صداد 
2
ببرامج التنمية، ومبادلت الدين بحماية الطبيعة

المبكر للدين )اأو عمليات اإعادة �صراء الدين مقابل النقد(.

عندما  اأخرى  اأطراف  عن  نيابة  الدين  و�صداد  الدين  تحمل  )د( 

يكون هناك طرف اآخر معني اأي�شا. 

 ُت�شمى اأي�شا »القيمة الزمنية للنقود« اأو »التدفق النقدي المخ�شوم«، والقيمة 
1

ب�شعر  المخ�شومة  الم�شتقبلية  الدفعات  اأو  لل�شداد  الحالية  القيمة  هي  الحا�شرة 

فائدة مركب مالئم. 

تعتبر بع�ض التفاقات التي تو�شف باأنها مبادلت للدين مكافئة لالإعفاء من 
 2

الدين من منظور الدائن والمدين. ويلتزم البلد المدين في نف�ض الوقت بالإنفاق على 

المعامالت  هذه  مع  التعامل  وينبغي  وغيرها.  والبيئية  الإنمائية  الجوانب  بع�ض 

باعتبارها تندرج تحت الإعفاء من الدين نظرا لأنها ل ُتَقدَّم اأي قيمة للدائن.    
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اأكثر  الدين  تنظيم  اإعادة  تدابير  مجموعة  تت�شمن  وقد  م:6-2 

من نوع واحد من الأنواع المذكورة اأعاله، على �شبيل المثال، توؤدي 

معظم مجموعات تدابير اإعادة تنظيم الدين التي تنطوي على اإعفاء 

من الدين اأي�شا اإلى اإعادة جدولة جزء الدين الذي لم يتم الإعفاء منه 

اأو اإلغاوؤه.  

1- الإعفاء من الدين

اأ - التعاريف  

ف »الإعفاء من الدين« باأنه الإلغاء الط�عي للتزام 
َّ

 م:2-7  ُيَعر

 ويتم 
3
الدين كليا اأو جزئيا بم�جب اتفاق تعاقدي بين دائن ومدين.

التمييز بين الإعفاء من الدين و�شطب الدين على اأ�شا�ض التفاق بين 

اعتراف  على  بناء  ولي�ض  منفعة،  تحويل  واعتزام  المعنية  الأطراف 

اأن  ح  ُيَرجَّ ول  المبلغ.  اإمكانية تح�شيل  بعدم  واحد  الدائن من طرف 

ين�شاأ اإعفاء من الدين بين كيانات تجارية. ويمكن اأن ي�شمل الإعفاء 

من الدين اإ�شقاط كل المبلغ الأ�شلي القائم اأو جزء منه، بما في ذلك 

في  ا�شتحقت  التي  الفائدة  )مدفوعات  الم�شتحقة  الفائدة  متاأخرات 

من  الإعفاء  ين�شاأ  ول  م�شتحقة.  اأخرى  فوائد  تكاليف  واأي  الما�شي( 

موعد  يحن  لم  التي  الم�شتقبلية  الفائدة  مدفوعات  اإلغاء  من  الدين 

اأدائها ولم ت�شتحق بعد. 

ب-  الإجراءات المحا�سبية للإعفاء من الدين

م:2-8 ويتم قيد الإعفاء من الدين في العر�ض الأ�شا�شي لميزان 

م:6-1  و  م:5-1  الفقرتين  في  اإليه  الم�شار  النحو  على  المدفوعات 

كتحويل  الدين(  من  الإعفاء  لنفاذ  التفاق  في  المحدد  الوقت  )في 

القت�شاد  من  لة  ُمَحوَّ )مدفوعات  المدين  القت�شاد  اإلى  راأ�شمالي 

)تح�شيل  المالي  الح�شاب  في  المدين  التزامات  �شداد  مع  الدائن(، 

 .)11-6 من  ال�شفوف  م:1-1،  الجدول  )راجع  الدائن(.  اأ�شول  في 

واأ�شول  المدين  خ�شوم  خف�ض  الدولي  ال�شتثمار  و�شع  في  ويتم 

الدائن بمقدار الدين الذي يجري الإعفاء منه. وتوؤخذ الأ�شعار ال�شوقية 

من  الإعفاء  بقيمة  يتعلق  فيما  والأر�شدة  التدفقات  لتقييم  اأ�شا�شا 

الدين، با�شتثناء القرو�ض التي ُت�شتخدم القيم ال�شمية ب�شاأنها. 

م:2-9  ويعتمد قيد الإعفاء من الدين اأو عدم قيده �شمن التمويل 

ال�شتثنائي )تحت الخط( في العر�ض التحليلي على ما اإذا كان الدين 

لم  اأو  ال�شداد،  متاأخر  اأو  الجارية،  الإبالغ  فترة  في  ال�شداد  م�شتحق 

وُيَقيَّد   .)11-6 من  ال�شفوف  م:1-1،  )الجدول  بعد  �شداده  ُي�شتحق 

الإعفاء من اللتزامات م�شتحقة ال�شداد في الفترة الجارية تحت الخط 

بالئتمان  مرتبط  ل�شند  الأ�شلي  المبلغ  كل  اأو  بع�ض  من  الإعفاء  ذلك  ي�شمل   
3

الم�شتقة  قيمة  �شداد  التزام  عليه  يقع  الذي  الكيان  على  يوؤثر  حدث  وقوع  نتيجة 

الئتمانية المت�شمنة، والإعفاء من المبلغ الأ�شلي الذي ين�شاأ عند وقوع نوع من 

الأحداث المحددة في عقد الدين، مثل الإعفاء في حالة حدوث نوع ما من الكوارث.

ُيَقيَّد تخفي�ض اللتزامات  كبند دائن �شمن الإعفاء من الدين، بينما 

متاأخرة  التزامات  من  الإعفاء  حالة  وفي  مدين.  كبند  الخط  فوق 

تحت  دائن  قيد  وهما   - القيدين  من  كل  ُيدرج  �شابقة،  فترات  من 

الخط  تحت  المتاأخرات-  اإلغاء  تحت  مدين  وقيد  الدين  من  الإعفاء 

�شمن التمويل ال�شتثنائي. اأما اإذا تم الإعفاء من التزامات لم ُي�شتحق 

واإدراج  ال�شتثنائي،  التمويل  تحت  قيد  اأي  ُيدرج  فال  بعد،  �شدادها 

جميع القيود فوق الخط. 

2- اإعادة جدولة الدين واإعادة تمويله

م:2-10  تنطوي عمليات اإعادة جدولة الدين واإعادة تمويله على 

تكون  جديد  دين  بعقد  عنه  وال�شتعا�شة  قائم  دين  عقد  في  تغيير 

مدفوعات خدمة الدين فيه ممددة بوجه عام. وتنطوي اإعادة جدولة 

الدين على اإعادة التفاق على نف�ض اأداة من نف�ض النوع، بنف�ض قيمة 

اأ�شل الدين ونف�ض الدائن كما في الدين القديم. وت�شتتبع عملية اإعادة 

التمويل اإن�شاء اأداة دين مختلفة وبقيمة مختلفة بوجه عام، وربما تم 

 فعلى 
4
التفاق ب�شاأنها مع دائن مختلف عن الدائن في الدين القديم.

نادي  اتفاقية  �شروط  تطبيق  الدائنين  اأحد  يختار  قد  المثال،  �شبيل 

�شروط  تغيير  )اأي  الدين  جدولة  اإعادة  خيار  خالل  من  اإما  باري�ض 

)منح  التمويل  اإعادة  خالل  من  اأو  المدين(  على  القائمة  المطالبات 

قر�ض جديد اإلى المدين ُي�شتخدم في �شداد الدين القائم(. 

اأ- اإعادة جدولة الدين

التعريف

ثنائي  اتفاق  باأنها  الدين  جدولة  اإعادة  عملية  ف 
َّ

ُتَعر م:11-2 

الدين  خدمة  لمدف�عات  ر�صميا  تاأجيال  ي�صكل  والدائن  المدين  بين 

وتطبيق اآجال ا�صتحقاق جديدة وممددة ب�جه عام. وعادة ما ت�شمل 

فترات  تمديد  التالية:  العنا�شر  اأكثر من  اأو  الجديدة عن�شرا  ال�شروط 

ال�شداد، وخف�ض �شعر الفائدة المتعاقد عليه، واإ�شافة اأو تمديد فترات 

م�شتويات  عند  ال�شرف  �شعر  وتثبيت  الأ�شلي،  المبلغ  ل�شداد  ال�شماح 

المتاأخرات،  �شداد  جدولة  واإعادة  اأجنبية،  بعمالت  للديون  مواتية 

على  ال�شفرية  الق�شائم  ذات  المالية  الأوراق  حالة  وفي  ُوِجدت.  اإن 

وجه التحديد، فاإن تخفي�ض مقدار المبلغ الأ�شلي الواجب دفعه عند 

ال�شترداد اإلى مبلغ ل يزال يزيد على مقدار المبلغ الأ�شلي القائم في 

في  فعليا  تغييرا  باعتباره  ت�شنيفه  يمكن  التفاق  �شريان  بدء  وقت 

�شعر الفائدة التعاقدي، اأو باعتباره تخفي�شا في المبلغ الأ�شلي مع 

اإبقاء �شعر الفائدة التعاقدي بال تغيير. وينبغي قيد هذا التخفي�ض في 

اإعادة تمويل الدين على القترا�ض من   من منظور المدين، قد تنطوي عملية 
4

الدليل بمفهوم  الدين في  اإعادة تمويل  ف 
َّ
للدائن. وُتَعر ال�شداد  اأجل  اآخر من  طرف 

اأ�شيق يعك�ض المعامالت بين المدين ونف�ض الدائن فقط. ويبين الق�شم دال بعنوان 

»القترا�ض لدعم ميزان المدفوعات« في الملحق 1 »معامالت التمويل ال�شتثنائي« 

المعامالت المقترنة بالقترا�ض من طرف اآخر لدعم ميزان المدفوعات. 

دليل ميزان المدفوعات وو�شع ال�شتثمار الدولي
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مدفوعات المبلغ الأ�شلي الواجب اأداوؤها عند حلول اأجل ال�شتحقاق 

اإقرار  حالة  في  الدين  جدولة  اإعادة  اأو  الدين،  من  اإعفاء  باعتباره 

التعاقدي.  الفائدة  �شعر  في  تغيير  بوجود  �شراحة  الثنائي  التفاق 

نادي  اتفاقات  بموجب  الجدولة  اإعادة  خ�شائ�ض  تمييز  ويمكن 

باري�ض باعتبارها عمليات اإعادة جدولة »التدفقات« اأو »الأر�شدة«. 

اإعادة جدولة خدمة دين محددة  اإلى  التدفقات  اإعادة جدولة  وت�شير 

بع�ض  في  وت�شير  معينة،  زمنية  فترة  خالل  الدفع  م�شتحقة  ت�شبح 

هذه  بداية  في  قائمة  معينة  متاأخرات  جدولة  اإعادة  اإلى  الحالت 

  وت�شير اإعادة جدولة الأر�شدة اإلى اإعادة جدولة ر�شيد الدين 
5
الفترة.

القائم في نقطة زمنية محددة. 

الإجراءات المحا�سبية لإعادة جدولة الدين

على  المدفوعات  ميزان  في  الدين  جدولة  اإعادة  ُتعامل  م:12-2 

القائم  الدين  د  وُيَقيَّ جديد.  عقد  واإن�شاء  القائم  العقد  اإطفاء  اأ�شا�ض 

اأدوات( دين  )اأو  اأداة  الذي ينطبق عليه ذلك باعتباره م�شددا واإن�شاء 

قيدا  الأ�شا�شي  العر�ض  في  المدين  ويدرج  جديدة.  ب�شروط  جديدة 

وُيدرج  القديم  الدين  �شداد  تمثل  التي  المالئمة  الأداة  �شمن  مدينا 

جديد  دين  اإن�شاء  تمثل  التي  المالئمة  الأداة  �شمن  دائنا  قيدا 

)الجدول م 1-1، ال�شفوف من 19-25(. ول تنطبق هذه المعاملة 

مع ذلك على متاأخرات الفائدة التي تكون محل اإعادة جدولة عندما 

القائم دون تغيير. وفي هذه الحالة، ل  الدين  ال�شروط في عقد  تظل 

ُينظر اإلى عقد الدين القائم باعتباره خا�شعا لإعادة الجدولة، واإنما 

الدولي  ال�شتثمار  ويمثل و�شع  الفائدة.  متاأخرات  على  ذلك  يقت�شر 

انعكا�شا لمعامالت اإطفاء اأداة الدين القديمة واإن�شاء الأداة الجديدة. 

د المعاملة في الوقت الذي يقيد الطرفان فيه تغيير  م:2-13 وُتقيَّ

اأ�شا�ض قيمة الدين الجديد )وهي  ال�شروط في دفاترهما، وُتَقيَّم على 

واإذا  الدين(.  جدولة  اإعادة  عملية  ظل  في  القديم  الدين  قيمة  نف�ض 

الذي  الوقت  هو  الحا�شم  الوقت  يكون  دقيق،  موعد  تحديد  يتم  لم 

اإعادة جدولة  يقيد الدائن فيه تغيير ال�شروط في دفاتره. واإذا كانت 

اللتزامات التي ُت�شتحق بعد الفترة الجارية مرتبطة با�شتيفاء �شروط 

الجدولة متعددة  اللتزامات )كاإعادة  ا�شتحقاق  معينة بحلول موعد 

ميزان  في  القيود  ُتدرج  باري�ض(،  نادي  ترتيبات  ظل  في  ال�شنوات 

المدفوعات في فترة ا�شتيفاء ال�شروط المحددة فقط.      

م:2-14 ويتوقف قيد معامالت اإعادة جدولة الدين �شمن التمويل 

ال�شتثنائي في العر�ض التحليلي على ما اإذا كان الدين محل اإعادة 

اأو  ال�شداد،  متاأخر  اأو  الراهنة،  الفترة  في  ال�شداد  م�شتحق  الجدولة 

الملحق  في  اإليه  الُم�شار  النحو  على  وذلك  بعد،  �شداده  ُي�شتحق  لم 

التي  اللتزامات  د  وُتَقيَّ ال�شتثنائي.«  التمويل  »معامالت  بعنوان   1

جدولة  اإعادة  معالجة  اأ�شلوب  بنف�ض  المدفوعات  ميزان  في  المعاملة  ُتعالج   
5

ر�شيد الدين في حالة اإعادة جدولة الدين الذي ي�شبح م�شتحقا خالل هذه الفترة. 

ُي�شتحق �شدادها اأثناء فترة الإبالغ �شمن التمويل ال�شتثنائي )كقيود 

المدينة  القيود  وُتدرج  المالئمة(،  الأدوات  �شمن  الخط  تحت  دائنة 

فوق الخط �شمن اأدوات الدين المالئمة في الح�شاب المالي وح�شاب 

ال�شفوف  م:1-1،  )الجدول  الم�شتحقة(  الفوائد  حالة  )في  الدخل 

التمويل  تحت  المتاأخرات  حالة  في  القيدان  وُيدرج   .)22-19 من 

ذات  الأداة  )تحت  الدائنة  البنود  مع  الخط،  تحت  اأي  ال�شتثنائي، 

)الجدول  المتاأخرات(  جدولة  اإعادة  )تحت  المدينة  والبنود  ال�شلة( 

ُي�شتحق  لم  التي  اللتزامات  حالة  وفي   .)24-23 ال�شفان  م:1-1، 

المدينة والدائنة فوق الخط �شمن الأدوات  القيود  ُتدرج  �شداها بعد، 

المالئمة في الح�شاب المالي )الجدول م:1-1، ال�شف 25(.

ب- اإعادة تمويل الدين

التعريف

اأو  اأداة  الدين على ال�صتعا�صة عن  اإعادة تم�يل  تنط�ي  م:15-2 

دين  اأدوات  اأو  باأداة  متاأخرات،  اأي  ذلك  في  بما  قائمة،  دين  اأدوات 

الدين  اأداة  من  النوع  نف�ض  مبادلة  على  تنطوي  اأن  ويمكن  جديدة. 

)مبادلة  الدين  اأدوات  من  مختلفة  اأنواع  اأو  بقر�ض(  قر�ض  )مبادلة 

تحويل  العام  للقطاع  يمكن  المثال،  �شبيل  وعلى  ب�شندات(.  قرو�ض 

مختلف ديون ائتمان ال�شادرات اإلى قر�ض واحد. ويمكن كذلك القول 

اإن اإعادة التمويل قد تمت عند مبادلة المدين ل�شندات القائمة ب�شندات 

جديدة من خالل عرو�ض المبادلة من الطرف الدائن له )ولي�ض تغييرا 

ب�شرف  الدين  تمويل  اإعادة  عملية  حدوث  يمكن  اإذا  ال�شروط(.  في 

النظر عما اإذا كان المدين يمر بم�شاعب في ميزان المدفوعات اأم ل.    

الإجراءات المحا�سبية لإعادة تمويل الدين

م:2-16 ُتعامل اإعادة تمويل الدين في ميزان المدفوعات معاملة 

اإعادة  محل  الدين  اإطفاء  يتم  طالما  الدين  جدولة  لإعادة  م�شابهة 

التمويل وال�شتعا�شة عنه باأداة اأو اأدوات مالية جديدة. غير اأنه على 

على  القديم  الدين  ُيطفاأ  الدين،  جدولة  اإعادة  عند  يحدث  ما  عك�ض 

القابل  غير  الدين  في حالة  عدا  ما  الجديدة  الدين  اأداة  قيمة  اأ�شا�ض 

للتداول الم�شتحق لدائنين ر�شميين.  

مبا�شرة  مبادلة  على  تنطوي  التمويل  اإعادة  كانت  واإذا  م:17-2 

في  مدينة  قيودا  المدين  ُيدرج  ب�شندات،  قرو�ض  مبادلة  مثل  للدين، 

المالي  الح�شاب  في  المالئمة  الدين  اأداة  �شمن  الأ�شا�شي  العر�ض 

وح�شاب الدخل )في حالة الفوائد الم�شتحقة( ويدرج قيدا دائنا �شمن 

خ�شوم ا�شتثمارات الحافظة لبيان ن�شاأة التزام جديد )الجدول م:1-

الدين  اأ�شا�ض قيمة  المعاملة على  وُتَقيَّم  ال�شفوف من 30-26(.   ،1

الجديدة  الأداة  وقيمة  القديم  الدين  قيمة  بين  الفرق  د  وُيَقيَّ الجديد 

اإذا كان الدين م�شتحقا لدائنين  اإعادة التقييم. ومع هذا،  في ح�شاب 

الملحق 2 ♦ اإعادة تنظيم الدين والمعامالت ذات ال�شلة
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على  القديم  الدين  ُيطفاأ  )قر�ض(،  للتداول  قابل  غير  وكان  ر�شميين 

د فرق القيمة عن الأداة الجديدة كاإعفاء  اأ�شا�ض قيمته الأ�شلية وُيَقيَّ

من الدين.

وُي�شتخدم بديل مالئم في حالة عدم توافر �شعر �شوقي  م:18-2 

م�شابها  ال�شند  كان  اإذا  المثال،  �شبيل  فعلى  الجديد.  لل�شند  د  ُمَحدَّ

ال�شوقي ل�شند متداول  ال�شعر  التداول، �شيكون  لل�شندات الأخرى محل 

بديال مالئما لقيمة ال�شند الجديد. واإذا كان الدائن قد اقتنى الدين محل 

المبادلة موؤخرا، �شيكون �شعر اقتنائه بديال مالئما. وفي المقابل، اإذا 

كان �شعر فائدة ال�شند الجديد اأقل من �شعر الفائدة ال�شائد، يمكن اأن 

�شعر  با�شتخدام  لل�شند  الحالية  المخ�شومة  القيمة  هو  البديل  ي�شبح 

الفائدة ال�شائد. ويجوز ا�شتخدام القيمة ال�شمية لل�شند محل الإ�شدار 

كبديل في حالة عدم توافر هذه المعلومات. راجع اأي�شا تحويل الدين 

بح�ش�ض الملكية اأدناه. 

م:2-19 ويمثل و�شع ال�شتثمار الدولي انعكا�شا لمعامالت اإطفاء 

اأداة الدين القديمة واإن�شاء اأداة الدين الجديدة اإلى جانب اأي تغيير في 

التقييم ُيَقيَّد في ح�شاب اإعادة التقييم. وعلى �شبيل المثال، فاإن تنفيذ 

الخ�شوم  انخفا�ض  �شينتج عنها عموما  ب�شند  لمبادلة قر�ض  عملية 

القت�شاد  على  الدائن  مطالبة  )انخفا�ض  المدين  على  الم�شتحقة 

المدين( نظرا لقيد القر�ض بالقيمة ال�شمية مقارنة بالقيمة ال�شوقية 

لل�شند.  

م:2-20 وفي العر�ض التحليلي، ُتَقيَّد عملية مبادلة الدين ب�شند في 

حالة اللتزامات التي ُي�شتحق �شدادها في فترة الإبالغ الجارية تحت 

الخط كقيود دائنة �شمن الأدوات المالئمة في التمويل ال�شتثنائي، 

وُتدرج قيود مدينة فوق الخط �شمن اأدوات الدين المالئمة في الح�شاب 

المالي وح�شاب الدخل )في حالة الفوائد الم�شتحقة( )الجدول م:1-

فهناك  المتاأخرات،  تمويل  اإعادة  حالة  وفي   .)27-26 ال�شفان   ،1

بنود دائنة )تحت الأداة ذات ال�شلة( وبنود مدينة مواِزنة )تحت اإعادة 

جدولة المتاأخرات( �شمن التمويل ال�شتثنائي. وفي حالة اللتزامات 

التي لم يحل اأجل ا�شتحقاقها بعد، ُيدرج القيدان المدين والدائن فوق 

الخط �شمن الأدوات المالئمة في الح�شاب المالي )الجدول م:1-1، 

اآخر،  بدين  دين  لمبادلة  نتيجة  المتاأخرات  اإلغاء  وعند   .)30 ال�شف 

)�شمن  المتاأخرات  اإلغاء  تحت  مدين  قيد  الخط:  تحت  القيدان  ُيدرج 

اأداة الدين ذات ال�شلة في العر�ض الأ�شا�شي( وبند دائن تحت الإعفاء 

من الدين )الجدول م:1-1، ال�شفان 29-28(. 

ل�شداد  الجديد  الدين  متح�شالت  ا�شتخدام  حالة  وفي  م:21-2 

الدين كاإطفاء  اأي جزء متبق من  د  ُيَقيَّ القائم تماما،  الدين  جزء من 

للدين القديم واإن�شاء لدين جديد، ما لم يتم �شداده بالكامل من خالل 

معاملة منف�شلة. 

تي�شيرية،  جديدة  اقترا�ض  عمليات  اأي  �شروط  كانت  واإذا  م:22-2 

يمكن اعتبار اأن الدائن يجري تحويال اإلى المدين. ونتناول المعاملة 

التي�شيرية للدين فيما بعد.     

3- تحويل الدين وال�صداد المبكر للدين

اأ- التعاريف 

 – الدين  مبادلة  ه�  الدين  )مبادلة(  بتح�يل  المق�ص�د  م:23-2 

الملكية،  ح�ص�ص  مثل  دينا  تن�صئ  ل  بمطالبة  بخ�صم-  عادة  وذلك 

�صيا�صة  اأو  م�صروع  تم�يل  في  ا�صتخدامها  يمكن  مقابلة  باأر�صدة  اأو 

خارجي  دين  مبادلة  على  الدين  تحويل  ينطوي  ما  وعادة  معينة. 

وذلك  المحلية،  بالعملة  دينا  ُين�شئ  ل  التزام  مقابل  اأجنبية  بعملة 

الدين بح�ش�ض  الدين مبادلة  الأمثلة على تحويل  بخ�شم. وتت�شمن 

الملكية، ومبادلة الدين بال�شادرات، ومبادلة الدين بحماية الطبيعة، 

ومبادلة الدين ببرامج التنمية. وفي الأ�شا�ض، ُيطفاأ الدين الخارجي 

وين�شاأ التزام غير ُمن�شئ لدين. 

انخفا�ض  الملكية  بح�ش�ض  الدين  مبادلة  عن  وينتج  م:24-2 

القت�شاد  في  الملكية  ح�ش�ض  التزامات  وارتفاع  الدين  التزامات 

بح�ش�ض  الدين  مبادلة  في  ثالث  طرف  ي�شارك  ما  وغالبا  المدين. 

ب�شراء  �شركة،  اأو  حكومية  غير  منظمة  تكون  ما  عادة  الملكية، 

المطالبات من الدائن الأجنبي وا�شتالم اأ�شهم في موؤ�ش�شة ما اأو عملة 

الملكية( من القت�شاد  ا�شتثمارات ح�ش�ض  محلية )ل�شتخدامها في 

المدين. 

كمبادلت  الدين  مبادلت  من  اأخرى  اأنواع  وهناك  م:25-2 

بال�شادرات(  الدين  )مبادلة  بال�شادرات  الخارجي  الدين  التزامات 

اأو مبادلة التزامات الدين الخارجي بالأ�شول المقابلة التي يقدمها 

وال�شحة  البرية  الحياة  حماية  مثل  محدد  لغر�ض  للدائن  المدين 

التنمية  ببرامج  الدين  )مبادلة  البيئة  على  والحفاظ  والتعليم 

الم�شتمرة( وهي كذلك من عمليات تحويل الدين. 

وغير  المبا�شر  التحويل  بين  التمييز  ال�شروري  ومن  م:26-2 

المبا�شر للدين، اأي ما اإذا كانت المبادلة توؤدي بطريقة مبا�شرة اإلى 

اقتناء مطالبة غير ُمن�شئة لدين على المدين، اأو بطريقة غير مبا�شرة 

من خالل مطالبة اأخرى على القت�شاد المعني، مثل وديعة ُت�شتخدم 

لحقا ل�شراء اأ�شهم ملكية. 

ب-  الإجراءات المحا�سبية لتحويل الدين

د المعاملة وقت ت�شجيل الطرفين لمبادلة القيمة في  م:2-27 ُتَقيَّ

الملكية  ح�ش�ض  )مثل  اآخر  ببند  الدين  مبادلة  حالة  في  دفاترهما 

الدين  تقييم  العام  المبداأ  وُيعد  اإنمائية(.  اأر�شدة مقابلة لأغرا�ض  اأو 

دليل ميزان المدفوعات وو�شع ال�شتثمار الدولي
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القديم على اأ�شا�ض قيمة البند الذي تم اقتناوؤه )محول ب�شعر ال�شرف 

بين  اأي فرق  د  وُيَقيَّ اأجنبية(.  بعملة  البند  اإذا كان  ال�شوق  ال�شائد في 

المقدمة  الأر�شدة  اأو  المقابلة  والمطالبة  الإطفاء  محل  الدين  قيمة 

باعتباره تعديال للتقييم في ح�شاب اإعادة التقييم. وُي�شتثنى من ذلك 

قيمة  وتكون  ر�شميين،  لدائنين  م�شتحق  للتداول  قابل  غير  دين  اأي 

المطالبة )الأ�شول( المقابلة اأقل من قيمة الدين، ويتم في هذه الحالة 

القيمة  في  فرق  اأي  وقيد  القديم،  الدين  لمعاملة  الكاملة  القيمة  قيد 

الدين،  اإعفاء من  المقابلة باعتباره  )اأو الأ�شول(  الدين والبنود  بين 

ببرامج  الدين  مبادلت  حالة  في  وينبغي  راأ�شمالي.  تحويل  اأنه  اأي 

محل  الدين  التزامات  نوع  على  المعامالت  قيد  يعتمد  اأن  التنمية 

الإعفاء ولي�ض على ال�شتخدام الالحق لالأر�شدة.

الدين  الدين بح�ش�ض الملكية ومبادلت  م:2-28 وتعد مبادلت 

ببرامج التنمية هي اأكثر اتفاقات تحويل الدين الم�شتخدمة �شيوعا.   

ج- مبادلت الدين بح�س�ص الملكية

التحويل المبا�سر للدين

با�شتثمار  مبا�شرة  مبادلته  تتم  الذي  الدين  حالة  في  م:29-2 

في ح�ش�ض الملكية لدى القت�شاد المدين، ينبغي اإدراج قيود دائنة 

الحافظة -  ا�شتثمار  اأو  الملكية،  المبا�شر- ح�ش�ض  ال�شتثمار  تحت 

ح�ش�ض الملكية. وينبغي قيد هذه المعامالت بقيمة ح�ش�ض الملكية 

الُمقتناة، واإدراج قيود مدينة مواِزنة تحت اأداة الدين المالئمة مقابل 

اإذا  ما  الُمَقيَّدة على  المعامالت  الخ�شوم. وتعتمد معالجة  انخفا�ض 

كان الدين قيد المبادلة ُم�شتحق ال�شداد في الفترة الجارية، اأو متاأخر 

عن ال�شداد، اأو لم ُي�شتحق �شداده بعد )الجدول م:1-1، ال�شفوف من 

.)11-8

الدين م�ستحق ال�سداد في الفترة الجارية

خ�شوم  مثل  مدينة،  قيود  الأ�شا�شي  العر�ض  في  ُتْدرج  م:30-2 

ال�شتثمارات الأخرى، تحت الأداة ذات ال�شلة في حالة مبادلة الدين 

بح�ش�ض الملكية، وتحت ح�شاب الدخل )في حالة الفوائد الم�شتحقة( 

بالن�شبة لجميع المدفوعات التي ي�شتحق �شدادها في الفترة الجارية. 

وت�شاوي قيمة �شداد الدين القديم القيمة ال�شوقية للتزامات ح�ش�ض 

الملكية الجاري مبادلتها، وُيدرج القيد الدائن المقابل في ال�شتثمار 

المبا�شر - ح�ش�ض الملكية، اأو ا�شتثمار الحافظة - ح�ش�ض الملكية. 

الدين  قيمة  من  اأقل  الجديدة  للخ�شوم  ال�شوقية  القيمة  كانت  واإذا 

د تعديل في التقييم �شمن الأداة ذات ال�شلة، مثل التزامات  القديم، ُيَقيَّ

القرو�ض في ح�شاب اإعادة التقييم )راجع اأي�شا الفقرة م:13-1(. 

م:2-31 وفي العر�ض التحليلي، ُتدرج القيود المدينة فوق الخط 

اأو  وُيدرج القيد الدائن المقابل تحت الخط �شمن ال�شتثمار المبا�شر 

ا�شتثمار الحافظة - ح�ش�ض الملكية. 

الدين المتاأخر عن ال�سداد

بح�ش�ض  الدين  مبادلت  ُتدرج  الأ�شا�شي،  العر�ض  في  م:23-2 

الملكية في حالة المتاأخرات كقيد مدين �شمن الأداة ذات ال�شلة في 

الح�شاب المالي، و بقيمة التزامات ح�ش�ض الملكية الجاري تقديمها، 

وُيدرج القيد الدائن المقابل في ال�شتثمار المبا�شر- ح�ش�ض الملكية 

اأو ا�شتثمار الحافظة - ح�ش�ض الملكية. وفي العر�ض التحليلي، ُيدرج 

قيد مدين �شمن التمويل ال�شتثنائي تحت حذف المتاأخرات، وُيدرج 

ال�شتثمار  ال�شتثنائي تحت  التمويل  اأي�شا في  المواِزن  الدائن  القيد 

المبا�شر-ح�ش�ض الملكية اأو ا�شتثمار الحافظة-ح�ش�ض الملكية.

 الدين الذي ُي�ستحق �سداده م�ستقبل

م:2-33  ُتدرج القيود المدينة النا�شئة عن عمليات مبادلة الدين 

م�شتقبال  ال�شداد  م�شتحق  دين  مبادلة  حالة  في  الملكية،  بح�ش�ض 

ب�شعر اأقل من القيمة ال�شمية، في العر�ض الأ�شا�شي كقيد مدين تحت 

الجاري  الملكية  ح�ش�ض  التزامات  وبقيمة  ال�شلة  ذات  الح�شابات 

 - المبا�شر  ال�شتثمار  تحت  المقابل  الدائن  القيد  وُيدرج  توفيرها، 

الملكية(  المبا�شر )حائز ح�ش�ض  الم�شتثمر  اإذا كان  الملكية  ح�ش�ض 

الح�شول  في  الحق  تمنحه  مبا�شرة  حيازة  الملكية  لح�ش�ض  حائزا 

ال�شتثمار  موؤ�ش�شة  في  الأ�شوات  مجموع  من  اأكثر  اأو   %10 على 

ا�شتثمار  تحت  الملكية  ح�ش�ض  مطالبات  قيد  ينبغي  واإل  المبا�شر؛ 

لاللتزامات  ال�شوقية  القيمة  كانت  واإذا  الملكية.  الحافظة-ح�ش�ض 

الجديدة اأقل من قيمة الدين القديم، يتم قيد تعديل في التقييم �شمن 

الأداة ذات ال�شلة، مثل التزامات القرو�ض في ح�شاب اإعادة التقييم 

ُتدرج جميع  التحليلي،  العر�ض  الفقرة م:1-13(. وفي  اأي�شا  )راجع 

القيود فوق الخط على غرار العر�ض الأ�شا�شي. 

في  الملكية  ح�ش�ض  مطالبات  تزيد  الأحوال،  كل  وفي  م:34-2 

ا�شتثمار  اأو  المبا�شر  ال�شتثمار  )�شواء  المبا�شر  ال�شتثمار  و�شع 

تم  التي  الأداة  بقيمة  الديون  التزامات  تنخف�ض  بينما  الحافظة( 

اإطفاوؤها. 

التحويل غير المبا�سر للدين

على  اأي�شا  الملكية  بح�ش�ض  الدين  مبادلة  تنطوي  قد  م:35-2  

خ�شم  مبادلة  ذلك،  على  الأمثلة  ومن  مبا�شر.  غير  تحويل  عملية 

ُي�شدد بمدفوعات ثابتة ومقوما بعملة اأجنبية )ك�شند دين اأو قر�ض( 

المثال،  �شبيل  على  المحلية  بالعملة  كوديعة  محلية  مالية  باأداة 

ا�شتثمار  باإعادة  المقيم  غير  الطرف  ذلك  بعد  ويقوم  بخ�شم.  وذلك 

المتح�شالت في ح�ش�ض ملكية المدين. وُتح�شب قيمة هذه المبادلت 

في ميزان المدفوعات على اأ�شا�ض اأ�شعار ال�شوق.

الأ�شا�شي  العر�ض  في  المعاملة  هذه  المدين  وُيَقيِّد  م:36-2 

باعتبارها زيادة في الخ�شوم )ائتمان( �شمن الأداة المالية المقدمة، 

ويدرج قيدا مدينا مناظرا �شمن الأداة )خ�شم( قيد الإطفاء )الجدول 

م:1-1، ال�شفوف من 12-16(. ويقوم الدائن غير المقيم فيما بعد 

بمبادلة الأداة المالية التي ح�شل عليها با�شتثمار ح�ش�ض الملكية 

الملحق 2 ♦ اإعادة تنظيم الدين والمعامالت ذات ال�شلة
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قيد  المرحلة  هذه  في  وُيْدَرُج  المدين.  لالقت�شاد  تابعة  موؤ�ش�شة  في 

الم�شتثمر  اإذا كان  الملكية،  المبا�شر- ح�ش�ض  دائن تحت ال�شتثمار 

حيازة  الملكية  لح�ش�ض  حائزا  الملكية(  ح�ش�ض  )حائز  المبا�شر 

مجموع  من  اأكثر  اأو   %10 على  الح�شول  في  الحق  تمنحه  مبا�شرة 

قيد مطالبات  ينبغي  واإل  المبا�شر؛  ال�شتثمار  موؤ�ش�شة  الأ�شوات في 

وُيْدَرُج  الملكية.  الحافظة-ح�ش�ض  ا�شتثمار  تحت  الملكية  ح�ش�ض 

القيد المدين المواِزن تحت الأداة ذات ال�شلة محل المبادلة بح�ش�ض 

فتزيد  الدولي،  ال�شتثمار  و�شع  في  اأما  والودائع.  كالعملة  الملكية 

ا�شتثمار  اأو  المبا�شر  ال�شتثمار  )�شواء  الملكية  ح�ش�ض  التزامات 

الحافظة( وتنخف�ض التزامات الديون بقيمة الأداة التي يتم اإطفاوؤها.

م:2-37 وت�شري نف�ض المعاملة في العر�ض التحليلي على النحو 

على  القت�شار  با�شتثناء  للدين  المبا�شر  التحويل  في  و�شفه  الوارد 

الدائن  القيد  ُيدرج  ثم  ومن  �شلة،  ذات  تكون  التي  الأولية  المعاملة 

�شمن الأداة المالية المقدمة ذات ال�شلة ولي�ض تحت ح�ش�ض الملكية.   

د- مبادلت الدين ببرامج التنمية

م:2-38   تنطوي مبادلة الدين ببرامج التنمية على مبادلة التزام 

)وديعة  بمطالبة  قر�ض(  اأو  دين  �شند  )مثل  خ�شم  اأ�شا�ض  على  قائم 

محلية مثال( ُمَجنَّبة لغر�ض اإنمائي محدد في القت�شاد المدين. ومن 

دين  ب�شراء  الحكومية  غير  المنظمات  اإحدى  قيام  ذلك  على  الأمثلة 

من الدائن الأ�شلي بخ�شم كبير م�شتخدمة في ذلك مواردها الذاتية 

مقابل  المدين  البلد  حكومة  اإلى  بيعه  اإعادة  ثم  الأجنبية،  بالعملة 

الحكومية  غير  المنظمة  وتقوم  المحلية.  بالعملة  المعادل  المبلغ 

بدورها باإنفاق تلك الأموال على م�شروع اإنمائي متفق عليه من قبل 

مع حكومة البلد المدين. 

المدين �شوى  الأ�شا�شي، ل يقيد القت�شاد  العر�ض  وفي  م:39-2 

المعاملة مع الدائن )كمنظمة غير حكومية مثال(. وُيَقيِّد المدين زيادة 

اإلى  المقدمة  المالئمة  المالية  الأداة  �شمن  )الئتمان(  الخ�شوم  في 

محل  المالئمة  الدين  اأداة  �شمن  مواِزنا  مدينا  قيدا  وُيدرج  الدائن، 

و�شع  في  اأما   .)43-39 من  ال�شفوف  م:1-1،  )الجدول  الإطفاء 

الإطفاء  محل  الدين  بقيمة  الخ�شوم  فتنخف�ض  الدولي،  ال�شتثمار 

نهاية  في  قائمة  تظل  اأن  �شريطة  الأخرى  المطالبة  بقيمة  وترتفع 

الفترة. 

لتلبية  التنمية ُتجرى  الدين ببرامج  واإذا كانت مبادلة  م:40-2  

على  التحليلي  العر�ض  فيقت�شر  المدفوعات،  ميزان  احتياجات 

اإدراج المعاملة الأولية مع الدائن. ول ُيعامل ا�شتخدام الدائن لحقا 

لالأ�شول الُمقتناة في اأغرا�ض التنمية في القت�شاد المدين باعتباره 

د البنود الدائنة كتحويالت راأ�شمالية )الجدول  تمويال ا�شتثنائيا- ُتَقيَّ

م:1-1، ال�شف 43(. 

هـ-  ال�سداد المبكر للدين

التعاريف

�صراء  اإعادة  من  للدين  المبكر  ال�صداد  عمليات  تتاألف  م:41-2 

الدين، اأو ال�صداد المبكر له، ب�صروط ُمتفق عليها بين المدين والدائن، 

المدين  بين  عليه  متفق  نقدي  مبلغ  �صداد  مقابل  الدين  اإطفاء  اأي 

القيمة  العملية على خ�شم كن�شبة من  والدائن. وعندما تنطوي هذه 

»اإعادة  باعتبارها  المبكر  ال�شداد  عمليات  اإلى  ًي�شار  للدين،  ال�شمية 

بحاجة  مدفوعا  للدين  المبكر  ال�شداد  يكون  اأن  ويمكن  الدين.«  �شراء 

من  ال�شتفادة  خالل  من  ديونه  حافظة  تكاليف  خف�ض  اإلى  المدين 

الأداء القت�شادي اأو اأو�شاع ال�شوق المواتية في اإعادة �شراء الدين، اأو 

لأغرا�ض ميزان المدفوعات كقيد و�شيك على ميزان المدفوعات مثال. 

الإجراءات المحا�سبية لل�سداد المبكر للدين

المدينة  القيود  المدين  ُيدِرج  الأ�شا�شي،  العر�ض  في  م:42-2 

ذات ال�شلة بال�شداد المبكر للدين �شمن الأداة المالئمة في الح�شاب 

واإدراج  مبكرا.  الُم�شدد  الدين  بقيمة  المعامالت  اإجراء  عند  المالي 

والودائع  العملة  تحت  اأو  الحتياطية  الأ�شول  �شمن  الدائنة  القيود 

اأما في و�شع  التمويل.  اأ�شول ح�شب م�شدر  اأخرى-  ا�شتثمارات  في 

الُم�شدد  الدين  بمقدار  المدين  خ�شوم  فتنخف�ض  الدولي،  ال�شتثمار 

ميزان  باحتياجات  مرتبطا  للدين  المبكر  ال�شداد  كان  واإذا  مبكرا. 

الدائنة  البنود  ُتدرج  الحتياطية،  الأ�شول  من  ل  وُيَموَّ المدفوعات 

والمدينة تحت الخط في التمويل ال�شتثنائي والأ�شول الحتياطية، 

النحو  ال�شفان 31-32(، وذلك على  )الجدول م:1-1،  التوالي  على 

التمويل ال�شتثنائي«.  الملحق 1 بعنوان »معامالت  اإليه في  الُم�شار 

وُيَقيَّد فوق الخط ال�شداد المبكر للدين با�شتخدام الأ�شول المالية عدا 

الأ�شول الحتياطية للمدين على النحو المتبع في العر�ض الأ�شا�شي 

لدائنين  الم�شتحق  الدين  حالة  وفي   .)33 ال�شطر  م:1-1،  )الجدول 

ر�شميين والذي ل يكون قابال للتداول )قر�ض(، يمكن اأن تن�شاأ بع�ض 

بناء  يجري  المبكر  ال�شداد  كان  اإذا  – اأي  الدين  من  الإعفاء  عنا�شر 

الفقرة  )راجع  منفعة  تحويل  اعتزام  مع  الأطراف  بين  اتفاق  على 

م:7-2(.

م:2-43 ول ُتَقيَّد معامالت ال�شداد المبكر للدين كتمويل ا�شتثنائي 

الحتياطية  الأ�شول  من  ممولة  كانت  اإذا  اإل  التحليلي  العر�ض  في 

واإدراج في  المدين.  القت�شاد  المدفوعات في  اأغرا�ض ميزان  لتلبية 

هذه الحالة قيود مدينة تحت الخط �شمن الأداة المالئمة في التمويل 

الأ�شول  �شمن  الخط  تحت  مواِزنة  دائنة  قيود  واإدراج  ال�شتثنائي، 

الحتياطية.  

م:2-44 واإذا كانت عملية ال�شداد المبكر ممولة من اأموال جهات 

مانحة خارجية، يمكن اأن توؤدي هذه المعامالت اإلى اإجراء تحليل من 

اإلى القت�شاد المدين الذي ي�شتخدم  مرحلتين في حالة تقديم النقد 

المتح�شالت لحقا في ال�شداد المبكر للدين. 

دليل ميزان المدفوعات وو�شع ال�شتثمار الدولي
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المرحلة الأولى

م:2-45 ُيْدِرُج القت�شاد المدين قيدا دائنا في العر�ض الأ�شا�شي 

تحت التحويالت الراأ�شمالية في الح�شاب الراأ�شمالي م�شاويا لالأموال 

الأ�شول  �شمن  مواِزن  مدين  قيد  وُيْدَرُج  المانحين.  من  المقدمة 

الحتياطية. وُيدِرُج القت�شاد المدين قيدا دائنا في العر�ض التحليلي 

ُيْدِرُج  بينما  ال�شتثنائي،  التمويل  في  التحويالت  �شمن  الخط  تحت 

قيدا مدينا مواِزنا �شمن الأ�شول الحتياطية. 

المرحلة الثانية

م:2-46 حينما يجري ال�شداد المبكر للدين ُيَقيِّد القت�شاد المدين 

اأداة الدين في العر�ض الأ�شا�شي كقيد مدين بالقيمة الُم�شددة،  �شداد 

وُيْدِرج قيدا دائنا مواِزنا في الأ�شول الحتياطية. وُيْدَرُج القيد المدين 

 وُيدرج 
6
في العر�ض التحليلي �شمن اأداة الدين ذات ال�شلة تحت الخط

القيد الدائن �شمن الأ�شول الحتياطية. وتن�شاأ مدخرات في ال�شنوات 

القادمة نتيجة لل�شداد المبكر للدين. وُيْدَرُج القيد المدين تحت الخط 

نظرا لتاأثير المعاملة على الأ�شول الحتياطية في فترة الإبالغ. 

الدولي لالقت�شاد  ال�شتثمار  الأ�شول في و�شع  وتزداد  م:47-2 

معا  الدين  والتزامات  هي  وتنخف�ض  الأولى  المرحلة  خالل  المدين 

عندما يتم ال�شداد المبكر. 

4- تحمل الدين و�صداد الدين نيابة عن اأطراف اأخرى

اأ- تحمل الدين 

التعريف

م:2-48 تحمل الدين ه� اتفاق ثالثي الأطراف بين دائن ومدين 

م�ص�ؤولية  بم�جبه  الجديد  المدين  يتحمل  جديد،  ومدين  �صابق 

ويك�ن  للدائن  والم�صتحقة  ال�صابق  المدين  على  القائمة  اللتزامات 

اأمثلة تحمل  ال�شمان من  تنفيذ  ويعد طلب  الدين.  �صداد  م�ص�ؤول عن 

يجوز  ديونه،  التزامات  �شداد  عن  الأ�شلي  المدين  توقف  واإذا  الدين. 

ال�شامن  تنفيذ  طلب  تجيز  التي  العقد  �شروط  تنفيذ  طلب  للدائن 

اأو  الدين  �شداد  اإما  ال�شامنة  الوحدة  على  يجب  ثم  ومن  لل�شمان. 

تحمل م�شوؤولية الدين باعتبارها المدين الأولى بينما ُتطفاأ التزامات 

المدين الأ�شلي. ويمكن اأن تكون الحكومات هي المدين المتوقف عن 

اأموال  تقديم  ما  حكومة  تعر�ض  اأن  يمكن  كذلك  ال�شامن.  اأو  ال�شداد 

اأخرى  حكومة  على  القائمة  الدين  التزامات  ل�شداد  اتفاق  بموجب 

والم�شتحقة لطرف ثالث. 

  ُتَقيَّد مدفوعات ال�شداد المبكر لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات تحت الخط 
6

)راجع الملحق 1 »معامالت التمويل ال�شتثنائي«(.  

الإجراءات المحا�سبية لتحمل الدين 

م:2-49 اإن المقدار الواجب قيده هو كامل مقدار الدين القائم ما 

الم�شتحق،  الدين  مقدار  خف�ض  على  الدائن  مع  اتفاق  هناك  يكن  لم 

للمدين  العمومية  الميزانية  في  الدين  اإلغاء  وقت  هو  القيد  وتوقيت 

الأ�شلي.

د المعاملة بين الدائن والمدين في العر�ض الأ�شا�شي  م:2-50 وُتَقيَّ

على النحو الوارد و�شفه في الفقرات من 8-42 اإلى 8-45 والإطار 

الجديد.  المدين  على  جديدة  قر�ض  مطالبة  الدائن  وُيَقيِّد   .1-8

ل  الأ�شلي  المدين  كان  اإذا  كمعاملة  الأ�شلي  الدين  اإطفاء  نَّف  وُي�شَ

يزال موجودا، اأو كتغيرات اأخرى في الحجم )مع قيد تحويل راأ�شمالي 

من المدين الجديد اإلى الدائن( اإذا لم يعد للمدين الأ�شلي وجود. 

م:2-51 وُيرجح في كثير من الحالت اأن يكون الكيان المتحمل 

في  كما  القت�شاد،  نف�ض  في  مقيمان  الأ�شلي  المدين  وكذلك  للدين 

التي تتحمل دينا قائما على كيان مقيم. وقد يتغير  حالة الحكومة 

الت�شنيف القطاعي للمدين في مثل هذه الحالت.    

في  متواجدا  للدين  المتحمل  الكيان  كان  اإذا  هذا،  ومع  م:52-2 

موجودا  الأ�شلي  المدين  كان  الذي  القت�شاد  عن  مختلف  اقت�شاد 

فيه، فاإن طبيعة المعامالت الُمْدَرجة تعتمد على ما اإذا كان القت�شاد 

المتحمل للدين قد ح�شل على مطالبة على المدين الأ�شلي، وتعتمد 

�شروط  تت�شمن  اأن  ويجوز  الكيانين.  بين  العالقة  على  ذلك  بخالف 

باأن  ال�شداد  عن  المتوقف  الكيان  على  قانونيا  التزاما  الدين  تحمل 

الأمر  كان  واإذا  تحمله.  يتم  الذي  الدين  مقدار  ال�شامنة  للوحدة  يرد 

كذلك، ُيْدِرج القت�شاد المدين الأ�شلي القيد الدائن والقيد المدين في 

العر�ض الأ�شا�شي �شمن اأداة )اأدوات( الدين ذات ال�شلة في الح�شاب 

الكيان  من  الدين(  من  )اإعفاء  راأ�شمالي  تحويل  وُيْدَرُج  المالي. 

اإن�شاء  عدم  حالة  في  الأ�شلي  المدين  القت�شاد  اإلى  للدين  المتحمل 

بين  مبا�شر  ا�شتثمار  عالقة  هناك  كانت  اإذا  هذا،  ومع  مطالبة.  اأي 

للدين،  المتحمل  القت�شاد  في  ال�شلة  ذي  والكيان  الأ�شلي  المدين 

الم�شتثمر  ملكية  ح�ش�ض  في  ارتفاع  الحالت  هذه  مثل  في  ُيَقيَّد 

في  الأ�شلي(  المدين  هو  الأم  الكيان  كان  اإذا  انخفا�ض  )اأو  المبا�شر 

موؤ�ش�شة ال�شتثمار المبا�شر. وفي حالة اقتناء المدين الجديد لمطالبة 

اإذا يقوم كل من المدين  ل ُتغطي �شوى جزء من الدين الذي تحمله، 

الدين.  اإعفاء من  الفرق باعتباره  الجديد بت�شنيف  الأ�شلي والمدين 

اإذا لم يعد المدين الأ�شلي موجودا،  وُتَقيَّد تغيرات اأخرى في الحجم 

على النحو الوارد و�شفه في الفقرة م:50-2.

الأ�شلي يقيم  والمدين  الجديد  المدين  واإذا كان كل من  م:53-2 

على  التحليلي  العر�ض  في  الدين  تحمل  ُيَقيَّد  مختلف،  اقت�شاد  في 

اقتناء  حالة  في  وذلك  الدين  جدولة  اإعادة  في  متبع  هو  ما  غرار 

المدين الجديد لمطالبة على المدين الأ�شلي. واإن لم يكن الأمر كذلك، 

)اإل في حالة  الدين  الدين على نحو مماثل لالإعفاء من  ُيَقيَّد تحمل 

الملحق 2 ♦ اإعادة تنظيم الدين والمعامالت ذات ال�شلة
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ال�شتثمار المبا�شر على النحو الوارد و�شفه في الفقرة ال�شابقة(. وفي 

حالة اقتناء مطالبة جزئية يتم بناء على ذلك قيد تحمل الدين على 

اأ�شا�ض تنا�شبي بين اإعادة جدولة الدين والإعفاء من الدين. 

ب- �سداد الدين نيابة عن اأطراف اأخرى 

التعريف

اأداء  اأو  معين  قر�ض  �شداد  ما  حكومة  تقرر  اأن  يجوز  م:54-2 

موؤ�ش�شية  وحدة  عن  نيابة  الدين،  تحمل  من  بدل  محددة،  مدفوعات 

اأخرى دون طلب تنفيذ ال�شمان اأو تولي م�شوؤولية الدين. ويظل الدين 

في هذه الحالة مقيدا فقط في الميزانية العمومية للوحدة الموؤ�ش�شية 

الأخرى وهي المدين القانوني الوحيد. ول ُتعتبر هذه العملية اإعادة 

دون  ال�شروط  وظلت  موجودا  القائم  الدين  ظل  طالما  للدين  تنظيم 

مالية  بم�شاعب  يمر  حينما  الموقف  هذا  المدين  يواجه  وقد  تغيير. 

موؤقتة ولي�ض عند مواجهته لم�شكالت مالية م�شتمرة.    

الإجراءات المحا�سبية ل�سداد الدين نيابة عن اأطراف اأخرى

م:2-55 يعتمد قيد المعامالت على ما اإذا كان الكيانان متواجدان 

يت�شلم  الدين  ب�شداد  القائم  الطرف  اإذا كان  وما  القت�شاد،  نف�ض  في 

مطالبة مالية على المدين فيما يخ�ض مدفوعات خدمة الدين التي 

حالة  في  المتبع  النحو  على  وذلك  المدين،  عن  نيابة  باأدائها  قام 

تحمل الدين. 

الأ�شلي  والمدين  الدين  ب�شداد  القائم  الكيان  كان  واإذا  م:56-2 

مقيمان في نف�ض القت�شاد، فال حاجة اإلى اإدراج المعامالت بينهما 

في ميزان المدفوعات. اأما اإذا تواجد كل منهما في اقت�شاد مختلف 

عن الآخر ون�شاأت مطالبة على المدين الأ�شلي، فعلى القت�شاد القائم 

المالية وانخفا�ض في الأ�شول  الدين قيد زيادة في الأ�شول  ب�شداد 

الحتياطية اأو العملة والودائع وذلك ح�شب م�شدر التمويل، واإل يتم 

قيد معاملة تحويل راأ�شمالي اأو ا�شتثمار-ح�ش�ض الملكية على النحو 

الدين  ُتْدَرج مدفوعات خدمة  الدين. ول  المتبع في معامالت تحمل 

القائم  القت�شاد  من  الأ�شلي  المبلغ  اأو  الفائدة  ل�شداد  كمدفوعات 

ميزانيته  في  بخ�شم  المدفوعات  هذه  ارتباط  لعدم  نظرا  بال�شداد 

العمومية. 

م:2-57 وفي حالة عدم اإن�شاء مطالبة مالية ون�شاأة الحاجة اإلى 

اإجراء المعامالت ل�شد احتياجات في ميزان المدفوعات، يدرج البلد 

المدين في العر�ض التحليلي قيدا دائنا تحت الخط �شمن التحويالت 

وقيدا  ال�شتثنائي  التمويل  تحت  الحكومات(  بين  فيما  اأخرى  )منح 

الفوائد  ل�شداد  موؤداة  مدفوعات  اأي  لأداء  انعكا�شا  الخط  فوق  مدينا 

والمبلغ الأ�شلي

  5- حالت خا�صة 

اأ- خدمة الدين الذي ُي�ستحق ال�سداد بين تاريخ المح�سر 

التنفيذ  وموعد  باري�ص  نادي  عن  ال�سادر  عليه  المتفق 
المحدد7

ظل  في  كمجموعة  الدائنة  البلدان  تتو�شل  ما  عادة  م:58-2 

ترتيبات نادي باري�ض لإعادة جدولة الديون اإلى  »المح�شر المتفق 

عليه«، الذي يت�شم بطبيعة غير ملزمة وتقوم بالتوقيع عليه، وين�ض 

هذا المح�شر على اإمكانية عدم اللتزام بالموعد المحدد لل�شداد وفقا 

ل�شريان  المحدد  الموعد  قبل  ال�شداد  ُت�شتحق  التي  الديون  ل�شروط 

هذا  مع  وي�شتمر  باري�ض.  نادي  ظل  في  الثنائية  التفاقية  )تنفيذ( 

تراكم الفوائد بناء على �شروط القر�ض القائم، غير اأن المدفوعات ل 

توؤدى حتى التو�شل اإلى عقد اتفاقية ثنائية ر�شمية. 

تعتبر  فاإنها  المدفوعات  هذه  �شداد  ُي�شتحق  وعندما  م:59-2 

لمعديها  مر�صد  الخارجي:  الدين  )اإح�صاءات  فنية  متاأخرات 

وم�صتخدميها، الفقرة 3-37(. وبالنظر اإلى التفاهم المتبادل الموقع 

بين الدائن والمدين على التعليق الموؤقت لل�شروط الواردة في التفاقية 

الرئي�شية، ُتعامل المتاأخرات الفنية في العر�ض الأ�شا�شي لالقت�شاد 

تحت  نَّف  وُي�شَ جدولته  معاد  الأجل  ق�شير  دين  باعتبارها  المدين 

موعد  يحل  حتى  اأخرى،  دائنة/مدينة  ح�شابات  اأخرى،  ا�شتثمارات 

تن�شاأ  وقد    
8
الجديدة. ال�شروط  وتطبيق  الثنائية  التفاقية  �شريان 

اإعادة ت�شنيف المتاأخرات  اإلى  الحاجة عند تطبيق ال�شروط الجديدة 

الفنية تحت الأدوات المالئمة في الح�شاب المالي.

الخط  التحليلي فوق  العر�ض  المدينة في  القيود  وُتدرج  م:60-2 

القيود  ُتدرج  بينما  الأ�شا�شي،  العر�ض  في  متبع  هو  ما  غرار  على 

تحت  المتاأخرات  تراكم  باعتبارها  الخط  تحت  المناظرة  الدائنة 

التمويل ال�شتثنائي. 

ب- تاأجيل الدائنين لمدفوعات خدمة الدين 

دائن  �شماح  هو  الدين  خدمة  مدفوعات  بتاأجيل  ُيق�شد  م:61-2 

منفرد ر�شميا للمدين بتعليق مدفوعات خدمة الدين التي يحل موعد 

مدفوعات  بتاأجيل  ال�شماح  ويمكن  معينة.  فترة  اأثناء  ا�شتحقاقها 

للبلدان  ال�شماح  مثل  طبيعية،  كوارث  وقوع  حالة  في  الدين  خدمة 

مدفوعات  بتاأجيل   2005 عام  في  ت�شونامي  بزلزال  تاأثرت  التي 

يعني  ول  للر�شائل  ر�شمي  تبادل  على  عادة  وينطوي  الدين،  خدمة 

بال�شرورة عقد اتفاق ر�شمي ثنائي. 

  ت�شتند الإر�شادات في هذا الق�شم اإلى ترتيبات نادي باري�ض نظرا ل�شيوع طرح 
7

الق�شية التي يتناول و�شفها في هذا المنتدى. غير اأن هذه الإر�شادات تنطبق بنف�ض 

القدر على منتديات اأخرى ُتطرح فيها الق�شية ذاتها. 

ت�شع  التي  الأخرى  الدين  جدولة  اإعادة  اتفاقات  على  المنهج  هذا  ينطبق   
8

�شروطا مماثلة.  

دليل ميزان المدفوعات وو�شع ال�شتثمار الدولي
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اأعباء  تخفيف  هو  الإجراء  هذا  من  الق�شد  لأن  ونظرا  م:62-2 

تاأجيل  ت�شنيف  ينبغي  الق�شير،  الأجل  في  المدين  عن  الديون 

مدفوعات خدمة الدين الذي ي�شمح به الدائنون كاإعادة جدولة الدين 

ب�شرط اتخاذ بع�ض الإجراءات الر�شمية التي تثبت التفاق من جانب 

الر�شائل. ول  ال�شداد، مثل تبادل  كل من المدين والدائن على تاأخير 

العر�ض  في  المدين  وُيْدِرج  الحالت.  هذه  مثل  في  متاأخرات  تن�شاأ 

الأ�شا�شي قيدا مدينا تحت الأداة المالئمة التي تمثل �شداد اللتزامات 

عند حلول موعد ا�شتحقاقها وقيدا دائنا تحت نف�ض الأداة التي تمثل 

المدين  لالقت�شاد  التحليلي  العر�ض  في  وُتْدَرج  جديد.  دين  اإن�شاء 

قيود مدينة لاللتزامات التي ُت�شتحق ال�شداد في الفترة الراهنة فوق 

الخط، وُتْدَرج قيود مقابلة كاإعادة جدولة للدين القائم تحت خ�شوم 

ال�شتثمارات الأخرى �شمن التمويل ال�شتثنائي.   

باإعادة تنظيم  ال�صلة  المعامالت ذات   – باء 

الدين

1- ت�صهيالت القرو�ض الجديدة

م:2-63 في ظل بع�ض ترتيبات اإعادة تنظيم الدين بهدف م�شاعدة 

المدفوعات، يتم  التغلب على م�شكالت موؤقتة في ميزان  المدين في 

في  الجديدة  القرو�ض  ت�شهيالت  ا�شتخدام  على  الدائن  مع  التفاق 

المدين  وُيْدِرج  ا�شتحقاقها.  موعد  يحل  التي  الديون  التزامات  �شداد 

الأ�شا�شي  العر�ض  في  الجديدة  القرو�ض  ت�شهيالت  من  ال�شحوبات 

المالئمة،  الأداة  تحت  مواِزنة  مدينة  قيود  وُتْدَرج  دائن،  كقيد 

يحل  التي  الديون  التزامات  �شداد  تم  ومتى  الحتياطية.  كالأ�شول 

موعد ا�شتحقاقها، ُتْدَرج قيود مدينة تحت اأداة الدين للمبالغ الأ�شلية 

التي يحل موعد ا�شتحقاقها وتحت الدخل بالن�شبة للفوائد الم�شتحقة 

خ�شوم  ارتفاع  اإلى  الجديد  القترا�ض  ويوؤدي  الجارية.  الفترة  في 

)اأ�شول( المدين )الدائن( في و�شع ال�شتثمار الدولي.  

المبلغ  لكامل  دائن  قيد  التحليلي  العر�ض  في  وُيْدَرُج  م:64-2 

�شمن  الجديدة  القرو�ض  ت�شهيالت  من  ال�شحوبات  تحت  الُمْقَتَر�ض 

الأ�شول  تحت  المواِزن  المدين  القيد  وُيْدَرُج  ال�شتثنائي،  التمويل 

والمتاأتية  المجدولة  الدين  �شداد  مدفوعات  ُتعتبر  ول  الحتياطية. 

يعني  ما  وهو  ا�شتثنائيا،  تمويال  الجديدة  القرو�ض  متح�شالت  من 

الأ�شول  �شمن  المواِزنة  والقيود  الخط  فوق  المدينة  القيود  اإدراج 

لتلبية  للدين  المبكر  ال�شداد  مدفوعات  ُتْدَرج  بينما  الحتياطية، 

الحتياطية  الأ�شول  من  والمتاأتية  المدفوعات  ميزان  احتياجات 

كبنود مدينة في التمويل ال�شتثنائي تحت الأداة المالية ذات ال�شلة. 

الدائن  اأن  القرو�ض الجديدة تي�شيرية، فذلك يعني  واإذا كانت �شروط 

يقدم تحويال اإلى المدين. ونتناول اأدناه المعاملة التي�شيرية للديون.

2- ف�صخ الدين

للمدين  تتيح  التي  الأ�شاليب  اأحد  هو  الدين  ف�شخ  يعد  م:65-2 

المطابقة التامة بين التدفقات الخارجة لخدمة الدين تحت مجموعة 

تحتها  يندرج  التي  المالية  والأ�شول  ناحية،  من  خ�شومه  من 

اأخرى،  ناحية  من  الدين  لخدمة  الداخلة  التدفقات  من  م�شاو  مقدار 

)راجع  العمومية  والخ�شوم من ميزانيته  الأ�شول  وا�شتبعاد كل من 

اأن  اعتبار  في  المدين  يرغب  قد  وبينما  و31-8(.   30-8 الفقرتين 

الدليل بتاأثير الف�شخ على  اأُْطفئ فعليا، ل يعترف  الدين المف�شوخ قد 

اأي تغيير في اللتزامات  الدين القائم على المدين ما دام لم يحدث 

الدين  ا�شتمرار ظهور  ينبغي  اأخرى،  المدين. وبعبارة  القانونية على 

الأ�شول  جانب  على  المالية  الأ�شول  واإدراج  الخ�شوم  جانب  على 

الأ�شول  بهذه  المقترنة  المعامالت  وقيد  العمومية،  الميزانية  في 

مع  معامالت  تكون  اأن  �شريطة  العمومية  الميزانية  في  والخ�شوم 

الأ�شول  لحيازة  منف�شلة  وحدة  اإن�شاء  حالة  وفي  مقيمين.  غير 

د المعامالت التي تحولت بموجبها الأ�شول والخ�شوم  والخ�شوم، ُتَقيَّ

اإذا كانت الوحدة  اإلى الوحدة الموؤ�ش�شية الثانية في الح�شاب المالي 

في  مقيمتان  الوحدتان  كانت  واإذا  اآخر.  اقت�شاد  في  مقيمة  الثانية 

ُتْدَرُج  مختلفين،  قطاعين  تحت  م�شنفتان  ولكنهما  القت�شاد  نف�ض 

عملية اإعادة ت�شنيف في ح�شاب التغيرات الأخرى في الحجم. 

3- �صطب الدين

م:2-66 يمكن اأن يقرر الدائن من جانب واحد �شطب دين م�شتحق 

الدائن  القت�شاد  ولكن  معامالت  اأي  الحالة  هذه  في  ُتْدَرج  ول  له. 

التغيرات  ح�شاب  خالل  من  المالية  اأ�شوله  في  النخفا�ض  ُيْدِرج 

اأي�شا ا�شتبعاد الخ�شم المناظر  الأخرى في حجم الأ�شول. )وينبغي 

الأخرى  التغيرات  للمدين، من خالل ح�شاب  العمومية  الميزانية  من 

في حجم الأ�شول(. 

4- تي�صير الديون

في  متزايدة  اأهمية  للديون  التي�شيرية  المعاملة  اكت�شبت  م:67-2 

الفقيرة  البلدان  عن  الديون  اأعباء  تخفيف  حول  الدائرة  المناق�شات 

الُمثقلة بالديون. ول يوجد مع هذا تعريف اأو اإجراء مت�شق للمعاملة 

التي�شيرية للديون في الح�شابات القت�شادية. وفي ظل اإعادة تنظيم 

الديون من خالل نادي باري�ض، مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 

�شعر  ُي�شتخدم  ما  عادة  المماثلة،  والتفاقات  )»هيبيك«(  بالديون 

في  والتنمية  التعاون  لمنظمة   )CIRR( المرجعي  التجاري  الفائدة 

الحالية.  بالقيمة  الدين  تخفي�ض  ح�شاب  في   
9
القت�شادي الميدان 

  تتحدد هذه الأ�شعار في اليوم الخام�ض ع�شر من كل �شهر للعمالت المحددة 
9

اأجل  التي يبلغ  الثانوية  ال�شوق  الحكومية في  ال�شندات  العائدات على  اأ�شا�ض  على 

ا�شتحقاقها المتبقي خم�ض �شنوات، اإ�شافة اإلى ثالث �شنوات و�شبع �شنوات للدولر 

الكندي والدولر الأمريكي واليورو.  

الملحق 2 ♦ اإعادة تنظيم الدين والمعامالت ذات ال�شلة
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مقدار  هو  الحا�شرة  وقيمته  للدين  ال�شمية  القيمة  بين  والفرق 

التحويل الراأ�شمالي الناتج عن اتفاقات اإعادة تنظيم الدين. 

 
10

تكميلي كبند  البيانات  هذه  البلدان  تقدم  اأن  ذ  وُيَحبَّ م:68-2 

للعنا�شر الأ�شا�شية حيثما كانت هذه التحويالت كبيرة. وينبغي قيدها 

باعتبارها معاملة ُتجرى لمرة واحدة في وقت اإن�شاء القر�ض بقيمة 

)با�شتخدام  الحالية  وقيمته  ال�شمية  الدين  قيمة  بين  الفرق  تعادل 

و�شوف  المرجعي(.  التجاري  الفائدة  �شعر  مثل  �شوقي  خ�شم  �شعر 

القرو�ض الجديدة توفير معلومات عن  المنهج في حالة  يتطلب هذا 

واعتبار  التعاقدي-  الفائدة  و�شعر  البداية  في  ال�شوقي  الفائدة  �شعر 

التحويل.  قيمة  هو  والفرق  الخ�شم  �شعر  هو  ال�شوقي  الفائدة  �شعر 

م�شادر  جميع  اعتبارها  في  تاأخذ  اأنها  الطريقة  هذه  في  والميزة 

وهي   – للدين  التي�شيرية  المعاملة  اإطار  في  الممكنة  التحويالت 

و�شعر  المدفوعات،  وتواتر  ال�شماح،  وفترة  ال�شتحقاق،  اأجل  فترة 

التقييم  مبادئ  مع  تتفق  اأنها  كما   – الأخرى  والتكاليف  الفائدة، 

التعادل  الطريقة مع  اإلى ذلك، تت�شق هذه  اإ�شافة  للقرو�ض.  ال�شمي 

على  وينطوي  وحدة   100 مثال  يبلغ  ر  ُمَي�شَّ قر�ض  بين  القت�شادي 

عن�شر منحة ُمت�شمن مقداره 35%، وقر�ض تجاري يبلغ 100 وحدة 

التحويل  قيمة  وُتح�شب  وحدة.   35 مقدارها  مبا�شرة  بمنحة  مقترن 

  تتمثل ميزة اإ�شافة بند تكميلي في الح�شابات مقارنة بالبنود الرئي�شية في 
10

لمعدي  ذاته  الوقت  في  وال�شماح  بياناتها  ون�شر  التحويالت  هذه  بقيا�ض  ال�شماح 

البيانات بتطوير مناهجهم بمرور الوقت دون التاأثير على الح�شابات الرئي�شية. 

قيمته  بين  الفرق  اأ�شا�ض  على  الدين،  اإن�شاء  عن  اأي  التنفيذ،  وقت 

ال�شوقي  الفائدة  و�شعر  الدفعات  با�شتخدام  الحالية  وقيمته  ال�شمية 

الحالي باعتباره عامل الخ�شم.  

في  �شابقة  فترة  في  الُمدرجة  التحويالت  تعديل  ويلزم  م:69-2 

حالة ال�شداد الكامل للقر�ض قبل حلول اأجل ا�شتحقاقه وال�شتعا�شة 

اأي تحويالت  قيمة  اأخرى خ�شم  بعبارة  ويتعين  بقر�ض جديد.  عنه 

لم ُت�شتلم بعد ل�شداد المبلغ الأ�شلي للقر�ض الذي تم اإحالله من قيمة 

تقدير  في  مبالغة  هناك  اأ�شبحت  واإل  المح�شوبة:  الأ�شلية  التحويل 

التي�شير المدرج بمرور الوقت.

م:2-70 ويمكن اإجراء ذلك عن طريق اإعادة ح�شاب قيمة التحويل 

في البداية با�شتخدام نتائج الجدول الزمني للمدفوعات الفعلية، بما 

 
11

في ذلك ال�شداد الكامل للقر�ض المتبقي في مرحلة اإعادة الجدولة.

القيمة  بهذه  المح�شوبة  الأ�شلية  القيمة  عن  ال�شتعا�شة  وينبغي 

الُمعاد ح�شابها في �شل�شلة البيانات التكميلية التاريخية بحيث تمثل 

تح�شيلها  تم  التي  الفعلية  للتحويالت  انعكا�شا  التاريخية  البيانات 

لة  الُمَح�شَّ غير  والقيمة  جديد  تي�شيري  تحويل  اأي  بين  الخلط  وعدم 

على المبلغ الأ�شلي للقر�ض عندما ُيحتمل اأن تكون هناك مجموعة 

مختلفة من اأ�شعار الفائدة ال�شائدة في ال�شوق. 

  تت�شمن قيمة ال�شداد الكامل للقر�ض اأي مقدار تم الإعفاء منه نظرا لقيد هذه 
11

الإعفاء كتحويل راأ�شمالي في الفترة المحددة.  

دليل ميزان المدفوعات وو�شع ال�شتثمار الدولي
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  الملحق

3
الترتيبات االإقليمية: اتحادات العملة واالتحادات 

االقت�صادية والبيانات االإقليمية االأخرى 

اأِلف – مقدمة 

وا�ضحا  بدا  الدليل،  من  ال�ضابقة  الطبعة  �ضدور  منذ  م:1-3  

النقدي  التعاون  حتقيق  ت�ضتهدف  التي  الإقليمية  الرتتيبات  تطور 

والقت�ضادي، ومن اأبرز هذه التطورات على وجه اخل�ضو�ص ا�ضتحداث 

الأوروبي الأو�ضع نطاقا. وت�ضمل هذه  اإطار الحتاد  اليورو يف  عملة 

الرتتيبات الإقليمية اإقامة الحتادات اجلمركية، التي تتبنى �ضيا�ضات 

الأع�ضاء  غري  القت�ضادات  مع  م�ضرتكة  اأخرى  وجتارية  جمركية 

�ضيا�ضات  بني  بالتوفيق  تقوم  التي  القت�ضادية،  والحتادات  فيها؛ 

التكامل القت�ضادي؛  اأكرب من  اأجل تعزيز قدر  اقت�ضادية معينة من 

يف  موحدة  نقدية  �ضيا�ضة  ر�ضم  على  تعمل  التي  العملة  واحتادات 

ف�ضول  يف  الواردة  والتو�ضيات  املفاهيم  اأن  ورغم  معينة.  منطقة 

الدليل حول اإعداد بيانات ميزان املدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدويل 

تن�ضحب اأي�ضا على هذه الرتتيبات الإقليمية، هناك ق�ضايا اإح�ضائية 

حمددة ُيعنى هذا امللحق مبعاجلتها.

باتحادات  المرتبطة  الق�ضايا  بمعالجة  الملحق  ويبداأ  م:2-3  

العملة، نظرا لأن هذه التحادات تثير معظم الق�ضايا المنهجية ولأن 

هناك حاجة �ضرورية على م�ضتوى ال�ضيا�ضات اإلى اإح�ضاءات ميزان 

 
1
التحادات. بهذه  الخا�ضة  الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات 

ويت�ضمن الملحق اإر�ضادات حول منهجية اإعداد البيانات على م�ضتوى 

اتحاد العملة واأي�ضا على م�ضتوى القت�ضادات الأع�ضاء فيه. ويغطي 

الملحق اأي�ضا التحادات القت�ضادية والتحادات الجمركية. وح�ضبما 

يت�ضح من الجدول م:3-1، الذي ي�ضرد ق�ضايا منهجية متنوعة يمكن 

ل الق�ضايا ذات ال�ضلة بالن�ضبة  اأن تن�ضاأ عن الترتيبات الإقليمية، ت�ضكِّ

لالتحادات القت�ضادية والتحادات الجمركية اإلى حد كبير مجموعة 

جزئية من الق�ضايا المرتبطة باتحادات العملة.

مثل  الإقليمية،  الرتتيبات  اإح�ضاءات  اإعداد  وي�ضتلزم  م:3-3 

ميزان  يف  تدرج  التي  القت�ضادية،  والحتادات  العملة  احتادات 

اأو  اقت�ضاَدين  بيانات  جتميع  الدويل،  ال�ضتثمار  وو�ضع  املدفوعات 

القت�ضادات  اأحد  باإعدادها  فيقوم  الإقليمية«  »البيانات  اأما   
2
اأكرث.

على  تنطبق  محددة  اإح�ضائية  ق�ضايا  اإلى  اإ�ضارة  اأي�ضا  الق�ضم  هذا  يت�ضمن   
1

اعتماد عملة اأجنبية من جانب واحد )كالدولرة(.

 عبارة “اإقليمية” الواردة في هذا ال�ضياق ل تعني اإقليما داخل اأحد القت�ضادات.
2

)التق�ضيم  املختارة  القت�ضادات  من  جمموعة  مع  معامالته  لعر�ص 

اجلغرايف لالإح�ضاءات(. وُيعَنى اجلزء الأخري من هذا امللحق مبعاجلة 

الق�ضايا املتعلقة بهذه الفئة من البيانات اأي�ضا.

وُتعَر�ص بيانات و�ضع ال�ضتثمار الدويل ح�ضب القت�ضاد  م:4-3 

ال�رشيك وفق منهج املدين/الدائن. واإ�ضافة اإىل ذلك، ُتعزى البيانات 

القومية التي ت�ضهم بها القت�ضادات الأع�ضاء لإعداد بيانات التدفقات 

املالية يف ميزان مدفوعات احتاد العملة والحتاد القت�ضادي وفق 

 
3
الثنائي. التماثل  ل�ضمان  و�ضيلة  باعتباره  املدين/الدائن  منهج 

وتعني هذه القاعدة اأن املعامالت عرب احلدود يف املطالبات املالية 

عرب  املعامالت  واأن  املقيم،  غري  املدين  اإقامة  اقت�ضاد  اإىل  ُتعزى 

احلدود يف اخل�ضوم ُتعزى اإىل اقت�ضاد اإقامة الدائن غري املقيم. 

باء – اتحادات العملة

بيانات كاملة  العملة  اتحاد  تتوفر في  اأن  ال�ضروري  من  م:5-3 

عن ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي من اأجل دعم تحليل 

ال�ضيا�ضات على م�ضتوى التحاد. فال�ضيا�ضة النقدية الموحدة لالتحاد 

على  توؤثر  التي  الأ�ضا�ضية  المتغيرات  عن  معلومات  توفر  تتطلب 

بينها  ومن  ككل،  لالتحاد  الأجنبي  النقد  وظروف  النقدية  الظروف 

اإح�ضاءات ميزان المدفوعات التي ت�ضكل اأهمية بالغة. وبهذا المعنى، 

تكون المتطلبات الإح�ضائية لالتحاد هي نف�ص متطلبات اأي اقت�ضاد 

ُي�ضدر عملته الخا�ضة به.

م�ضتوى  على  تو�ضع  تعد  لم  النقدية  ال�ضيا�ضة  لأن  ونظرا  م:6-3 

�ضرورة  اأقل  الإح�ضائية  المتطلبات  تبدو  فقد  الواحد،  القت�ضاد 

ال�ضيا�ضات  لأن  نظرا  ولكن  العملة.  اتحاد  الأع�ضاء في  لالقت�ضادات 

تزال تتحدد بدرجة كبيرة  العامة ل  المالية  و�ضيا�ضات  القت�ضادية 

حاجة  هناك  اأن  التجربة  اأثبتت  فقد  غالبا،  الوطني  الم�ضتوى  على 

الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  بيان  اإعداد  لموا�ضلة 

المقابل  الطرف  مبداأ  فوفق  المعاملة.  في  المقابل  الطرف  مبداأ  عك�ص  على   
3

اإقامة  اقت�ضاد  اإلى  المطالبات  في  الحدود  عبر  المعامالت  ُتعزى  المعاملة،  في 

اأن تكون  المعاملة(. ويمكن  المقابل في  )الطرف  المعاملة  المقيم في  الطرف غير 

كالأ�ضواق  التحليلية،  الوجهة  من  مهمة  المقابلة  الأطراف  مكان  عن  المعلومات 

التي يتعامل المقيمون فيها اأو معها مثال.
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الجدول م:3-1- الق�صايا المنهجية ذات ال�صلة بمختلف اأنواع التعاون االإقليمي

اتحاد العملة     

)CU( التحاد القت�ضادي  التحاد الجمركي  الق�ضية 

ذات �ضلة ل يوجد  ل يوجد  1. تعريف البنك المركزي لتحاد العملة 

ذات �ضلة ل يوجد  ل يوجد    .2

ذات �ضلة ل يوجد  ل يوجد  3. عزو المطالبات فيما بين البنوك المركزية الوطنية لقت�ضادات اتحاد العملة 

ل يوجد  ل يوجد  4. الأ�ضول الحتياطية 

ذات �ضلة ذات اأهمية  ذات اأهمية  5. المنظمات الإقليمية 

ذات �ضلة ذات اأهمية  ل يوجد  6. الإقليم القت�ضادي 

ذات �ضلة ذات اأهمية  ذات اأهمية                                                                                                   .7

ذات �ضلة ذات اأهمية  ذات اأهمية  8.  العزو الجغرافي لل�ضلع 

 

لالقت�ضادات الأع�ضاء في التحاد. 

يتعين  التي  المحددة  الإح�ضائية  الق�ضايا  وتنق�ضم  م:7-3 

معالجتها اإلى ثالثة اأنواع:

بيان  تتناول  اأي مناق�ضة  في  التعريف وهي محورية  ق�ضايا  	•
باتحاد  الخا�ص  الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان 

العملة. 

اتحادات  على  الأ�ضا�ضية  المدفوعات  ميزان  مفاهيم  تطبيق  	•
العملة.

والفنية  الت�ضغيلية  الجوانب  عن  النا�ضئة  المنهجية  الق�ضايا  	•
لتحاد العملة. 

ق�صايا التعريف  -1

اأ- تعريف اتحاد العملة

م:3-8   يمكن اأن ي�ضبح اعتماد اأكثر من اقت�ضاد واحد ل�ضيا�ضة 

الترتيبات  من  متنوعة  طائفة  خالل  من  ي�ضيرا  اأمرا  موحدة  نقدية 

 )monetary union( النقدي  التحاد  الدليل  هذا  ف 
ِّ
ويعر النقدية. 

من  عدد  بين  موحدة  نقدية  �ضيا�ضة  فيه  توجد  الذي  الو�ضع  باأنه 

 
4
الحكومات. بين  قانوني  اتفاق  عن  نا�ضئا  يكون  القت�ضادات، 

والتحاد النقدي الذي ي�ضتعي�ص عن العمالت الوطنية بعملة م�ضتركة 

لتكوين اتحاد عملة )currency union( يثير ق�ضايا منهجية محددة 

بالن�ضبة لإعداد بيانات ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي. 

وترتيبات  المركزية،  النقدية  ال�ضلطة  معاملة  الق�ضايا  هذه  وت�ضمل 

اإدارة الحتياطيات، وتعريف العملة المحلية. 

 عند اإعداد بيانات التحادات النقدية التي ل تكون في الوقت نف�ضه اتحادات 
4

عمالت، يجب مراعاة الترتيبات الموؤ�ض�ضية المحددة من اأجل تحديد اأي من المبادئ 

المو�ضحة في هذا الملحق يتعين تطبيقه.

اتحاد  باأنه  الإح�صائية،  للأغرا�ض  العملة،  اتحاد  ف 
َّ

يعر م:9-3 

ينتمي اإليه اقت�صادان اأو اأكثر وله هيئة مركزية اإقليمية ل�صنع قرار 

بال�صلحية  تتمتع  ـ  العملة  لتحاد  مركزيا  بنكا  تكون  ما  غالبا  ـ 

القانونية لتنفيذ �صيا�صة نقدية موحدة واإ�صدار عملة التحاد الموحدة. 

وُين�ضاأ اتحاد العملة باتفاق قانوني بين الحكومات )كمعاهدة مثال(. 

ولكي ينتمي اأحد القت�ضادات اإلى اتحاد عملة، يتعيَّن عليه اأن يكون 

عملياتها  في  ي�ضارك  واأن  القرار،  ل�ضنع  المركزية  الهيئة  في  ع�ضوا 

يخ�ضع  واأن  النقدية،  بال�ضيا�ضة  المعنية  القرارات  ل�ضنع  المنتظمة 

الم�ضاركة في عملية  النقدية. وتت�ضمن  المعنية بال�ضيا�ضة  لقراراتها 

الهيئة، والتي  التمثيل والت�ضويت في  النقدية حقوق  القرارات  �ضنع 

يمكن ممار�ضتها بالتناوب.

اقت�ضادات  اأحد  اإليها  يتو�ضل  التي  النقدية  والترتيبات  م:10-3 

مبادئه  ووفق  لالتحاد  المركزي  البنك  عن  )نيابة  العملة  اتحاد 

اأخرى خارج التحاد، كالأقاليم غير  اقت�ضادات  اأي  التوجيهية( مع 

الم�ضتقلة في الخارج مثال، من اأجل تنظيم ا�ضتخدام العملة الموحدة، 

ل توؤدي اإلى تاأهيل تلك القت�ضادات لع�ضوية اتحاد العملة بموجب 

خارج  من  اقت�ضادات،  عدة  اأو  ما،  اقت�ضاد  وقيام  التعريف.  هذا 

اأو  )كالدولرة  واحد  طرف  من  اأخرى  عملة  باعتماد  العملة  اتحاد 

القت�ضاد،  ذلك  لعتبار  كافيا  يعد  ل  المثال(  �ضبيل  على  اليوروة 

لالأغرا�ص  العملة  اتحاد  في  اأع�ضاء،  اأو  القت�ضادات، ع�ضوا،  تلك  اأو 

م�ضتركة  نقدية  منطقة  مختلفة  اقت�ضادات  اأقامت  واإذا  الإح�ضائية. 

ت�ضمح بحرية حركة التمويل وبنظام م�ضترك لمراقبة النقد الأجنبي 

المختلفة عمالت  الوطنية  العمالت  بقاء  ولكن مع  العالم،  باقي  مع 

قانونية في اقت�ضاداتها، حتى واإن كانت اإحداها عملة مرجعية ُتربط 

بها العمالت الأخرى، فاإن هذا الترتيب ل ي�ضتوفي المعايير المذكورة 

نقدية  منطقة  اأي  على  ذلك  وين�ضحب  عملة.  كاتحاد  لتبويبها  اأعاله 

م�ضتركة تقام بين الأع�ضاء بتن�ضيق ربط العملة مع اقت�ضاد ثالث. 

مبداأ المدين/الدائن مقابل مبداأ الطرف المقابل في المعاملة

ذات �ضلة

حالة العملة الم�ضتركة من حيث كونها محلية/اأجنبية

تثير هذه البنود الثالثة اأي�ضا ق�ضايا اإح�ضائية في "القت�ضادات المدولرة"
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ب- البنك المركزي التحاد العملة

القرار  ل�ضنع  الإقليمية  المركزية  الهيئة  تكون  ما  عادة  م:11-3 

لتحاد  المركزي  البنك  هي  اأعاله،  اإليها  والم�ضار  العملة،  اتحاد  في 

البنك  اإقليمية تعمل بو�ضفها  البنك موؤ�ض�ضة مالية  العملة. ويعد هذا 

وهو  العملة.  اتحاد  في  الأع�ضاء  لالقت�ضادات  الم�ضترك  المركزي 

لح�ضابها  وخ�ضوما  اأ�ضول  تمتلك  بذاتها،  قائمة  موؤ�ض�ضية  وحدة 

الخا�ص، ول تقيم في اأي من اقت�ضادات التحاد بل تقيم في اتحاد 

العملة. 

ج – المنظمات االإقليمية

م:3-12  تعد المنظمات الإقليمية، بوجه اأعّم، نوعا من المنظمات 

حكومات  في  اأع�ضاوؤها  يتمثل  موؤ�ض�ضات  من  تتاألف  وهي  الدولية. 

النقدية  ال�ضلطات  اأو  العالم  اإقليم معين في  الواقعة في  القت�ضادات 

لهذه القت�ضادات. وتقام هذه المنظمات، ومن بينها البنك المركزي 

العالقات  جوانب  دعم  بينها  من  كثيرة  لأغرا�ص  العملة،  لتحاد 

وتوجيهها  الإقليم  اقت�ضادات  بين  التكامل  عمليات  اأو  القت�ضادية 

الإقليمية عن طريق ترتيب قانوني  المنظمات  بل وتنظيمها. وُتن�ضاأ 

مالية  منظمات  تكون  اأن  ويمكن  مثال(.  )كمعاهدة  الحكومات  بين 

)كبنوك التنمية الإقليمية مثال( اأو غير مالية )كاأن ترتبط مثال باإدارة 

اأحد التحادات القت�ضادية(. 

د- اتحاد العملة المركزي والالمركزي

اإعداد  وقت  العملة  اتحادات  من  نوعان محددان  يوجد  م:13-3  

اأحد النموذجين، يكون لالتحاد بنك مركزي تملكه  هذا الدليل. وفي 

باإ�ضدار  البنك  هذا  يخت�ص  بحيث  الأع�ضاء،  القت�ضادات  حكومات 

العملة الم�ضتركة فيما تتولى فروعه اأو اأجهزته تنفيذ عمليات البنك 

اإليه بالنموذج  الذي ي�ضار  النموذج،  اقت�ضاد. وهذا  المركزي في كل 

الكاريبي  ومنطقة  اإفريقيا  في  به  المعمول  النوع  هو  »المركزي«، 

وكان قائما وقت ن�ضر الطبعة ال�ضابقة من الدليل.

العملة بنكا مركزيا  اتحاد  الثاني، ي�ضم  النموذج  م:3-14  وفي 

العملة  لتحاد  الوطنية  المركزية  البنوك  جانب  اإلى  العملة  لتحاد 

في القت�ضادات الأع�ضاء والتي تكون مالكة للبنك المركزي لتحاد 

لتحاد  المركزي  للبنك  التابعة  القرار  �ضنع  هيئة  وتتولى  العملة. 

العملة اتخاذ القرارات المعنية بال�ضيا�ضة النقدية واأي�ضا تن�ضيق تنفيذ 

عاتق  على  تقع  التي  الأ�ضا�ضية  الم�ضوؤوليات  اإحدى  وهي  القرارات، 

اإليه  ي�ضار  الذي  النموذج،  وهذا  لالتحاد.  الوطنية  المركزية  البنوك 

في  اليورو  منطقة  اتبعته  الذي  النوع  هو  »الالمركزي«،  بالنموذج 

ت�ضعينات القرن الما�ضي.

م:3-15 وفي بع�ص الحالت تختلف التوجيهات المحددة ب�ضاأن 

اإلى  بيانه، وهو ما يرجع  �ضياأتي  للنموذجين، كما  بالن�ضبة  الإبالغ 

اختالف الترتيبات الموؤ�ض�ضية.  

هـ – تعريف العملة المحلية في اتحاد العملة

م:3-16 يِرد تعريف للعملة المحلية في الفقرة 3-59 من الدليل. 

وتكون العملة ال�ضادرة في اتحاد العملة هي عملته المحلية. وينبغي 

دائما اعتبارها عملة محلية من وجهة نظر كل اقت�ضاد ع�ضو، حتى 

واإن اأ�ضدرتها موؤ�ض�ضة غير مقيمة )اإما اأحد البنوك المركزية الوطنية 

واإحدى  التحاد(.  لهذا  المركزي  البنك  اأو  العملة  لتحاد  الأخرى 

النتائج التي تترتب على ذلك اأنه يمكن، من منظور وطني، اأن تمثل 

5
حيازات العملة المحلية  في التحاد مطالبة على وحدة غير مقيمة.

و- تطبيق المفاهيم االأ�سا�سية لميزان المدفوعات 

االإقامة

الإقامة في اتحاد العملة

الإقليم  من  العملة  لتحاد  القت�ضادي  الإقليم  يتكون  م:17-3 

بنكه  اإلى  بالإ�ضافة  ت�ضمه،  التي  التحاد  لقت�ضادات  القت�ضادي 

المركزي. ويدخل في التحاد اأي منظمات اإقليمية اأخرى ت�ضم نف�ص 

هذه القت�ضادات اأو مجموعة جزئية منها. وتنطبق داخل هذا الإقليم 

نف�ص مبادئ الإقامة الواردة في الفقرات من 4-113 اإلى 144-4.

اتحاد  اقت�ضادات  اأحد  في  وحدة  اأي  اإقامة  فاإن  لذلك،  م:18-3 

بنكه  مع  جنب  اإلى  جنبا  التحاد،  في  اإقامتها  �ضمنا  تعني  العملة 

اإقليم  في  الواقعة  الأخرى  الإقليمية  المنظمات  وتعتبر  المركزي. 

التحاد مقيمة اأي�ضا فيه، ما عدا المنظمات التي تكون القت�ضادات 

ول  التحاد،  في  الأع�ضاء  القت�ضادات  نف�ص  لي�ضت  فيها  الأع�ضاء 

في  مقيمة  غير  اعتبارها  ينبغي  اإذ  منها،  جزئية  مجموعة  ت�ضكل 

التحاد. 

و�ضع اإقامة الموؤ�ض�ضات متعددة الأقاليم الموجودة في اتحاد 

العملة )اأو اتحاد اقت�ضادي(

على  الأقاليم  متعددة  الموؤ�ض�ضات  تاأ�ضي�ص  يوؤدي  قد  م:19-3 

وعزو  الوحدات  اإقامة  تحديد  في  م�ضكالت  اإلى  التحاد  م�ضتوى 

لل�ضركة  توجد  التي  الأع�ضاء  القت�ضادات  مختلف  اإلى  الأن�ضطة 

عمليات بها، وبالتالي خلق �ضعوبات في اإعداد الإح�ضاءات القومية. 

وقد ل يكون من ال�ضهل في بع�ص الحالت عزو مكان تاأ�ضي�ص ال�ضركة 

التي  الخت�ضا�ص  اإذا كانت منطقة  بعينه،  اقت�ضاد  اإلى  ت�ضجيلها  اأو 

اأن  اإل  التحاد.  م�ضتوى  على  عمله  وتنظيم  الكيان  باإن�ضاء  ت�ضمح 

م�ضاألة عزو اإقامة الموؤ�ض�ضات متعددة الأقاليم تن�ضاأ اأي�ضا في ظروف 

من  الفقرات  في  الواردة  المعاملة  تطبيق  ينبغي  وبالتالي  اأخرى، 

في  الموجودة  الأقاليم  متعددة  الموؤ�ض�ضات  على   44-4 اإلى   41-4

اتحاد العملة )اأو التحاد القت�ضادي(.

  ينبغي في حالة »القت�ضاد المدولر« اعتبار النقود الورقية والمعدنية التي 
5

لها قوة اإبراء قانونية عملة اأجنبية، ح�ضبما يرد في الفقرة 96-3.
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العزو اإلى القطاعات الموؤ�س�سية

ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  اإعداد  عند  ينبغي  م:20-3 

اأ�ضا�ص كل حالة  اأو التحاد القت�ضادي، على  العملة  الدولي لتحاد 

القطاعات  ح�ضب  الإقليمية  المنظمات  تبويب  تحديد  حدة،  على 

التي  المنظمات  )والفرعية، متى كان ذلك مالئما(، وهي  الموؤ�ض�ضية 

العملة  اتحاد  في  بل  الأع�ضاء،  القت�ضادات  في  مقيمة  غير  تكون 

العملة،  لتحاد  الدولية  الح�ضابات  في  لكن  القت�ضادي.  التحاد  اأو 

ينبغي دائما عزو البنك المركزي لالتحاد اإلى قطاع البنوك المركزية، 

الإقليمية  ال�ضتثمار  بنوك  اأحد  تبويب  المثال،  �ضبيل  على  ويمكن، 

تحت بند ال�ضركات المالية.

العزو الجغرافي لالأر�سدة والتدفقات

ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  بيان  لإعداد  اإن  م:21-3 

جمع  على  انعكا�ضات  القت�ضادي  التحاد  اأو  العملة  لتحاد  الدولي 

البيانات على الم�ضتوى الوطني، حيث ت�ضبح م�ضاألة العزو الجغرافي 

م�ضاألة  الوطنية،  للبيانات  ال�ضرورية  غير  والتدفقات،  لالأر�ضدة 

الدولي  المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار  اأ�ضا�ضية لإعداد بيانات ميزان 

عن  البيانات  هذه  اإعداد  المالئم  غير  من  و�ضيكون  العملة.  لتحاد 

طريق مجرد تجميع البيانات الوطنية. 

بيانات  اإعداد  يوؤدي  ف�ضوف  لذلك.  اأ�ضباب  عدة  وهناك  م:22-3 

ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي لتحاد العملة عن طريق 

مجرد جمع البيانات الوطنية الإجمالية، اإلى ت�ضخيم اإجمالي تدفقات 

على  اأي�ضا  البيانات  نظرا لحتواء هذه  مبرر  دون  التحاد  واأر�ضدة 

»الداخلية«(.  )المعامالت  التحاد  اأع�ضاء  بين  والمراكز  المعامالت 

والمراكز  المعامالت  �ضافي  على  الجمع  عملية  ق�ضر  اأن  و�ضحيح 

اإل  يقدم  لن  اأنه  اإل  الم�ضكلة،  هذه  �ضيحل  التحاد  لأع�ضاء  الوطنية 

دون  الأر�ضدة،  �ضافي  اإل  عر�ص  يمكن  ل  حيث  المجمالت،  �ضافي 

ف�ضل القيود المدينة عن القيود الدائنة في الح�ضاب الجاري، ودون 

اإلى ذلك،  واإ�ضافة  المالي.  الح�ضاب  الخ�ضوم في  الأ�ضول عن  ف�ضل 

ح للغاية في الواقع العملي األ تلغي المعامالت »الداخلية«  من المرجَّ

في  تماثل  عدم  حالت  لوجود  نظرا  كامل  ب�ضكل  البع�ص  بع�ضها 

الأرقام الثنائية، وهو ما قد ي�ضفر عن اأخطاء في البيانات المجملة.

المدفوعات  ميزان  بيانات  اإعداد  يتم  ذلك،  على  وبناء  م:23-3 

البيانات  بتجميع  عادة  العملة  لتحاد  الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع 

الوطنية التي ت�ضهم بها اقت�ضادات التحاد لإعداد معامالته ومراكزه 

مع غير المقيمين فيه، اأي البيانات التي يطلق عليها بيانات خارج 

التحاد. ونظرا لتجميع البيانات من اقت�ضادات مختلفة، يتعين على 

القت�ضادات الأع�ضاء في التحاد اأن تتبع بات�ضاق المعايير المتفق 

تقدم  واأن  والخ�ضوم،  والأ�ضول  المعامالت  لتبويب  دوليا  عليها 

بيانات و�ضفية كافية ت�ضف منهجيتها.

م:3-24 ويمكن اأن تكون بيانات المعامالت والمراكز »الداخلية« 

�ضرورية اأي�ضا. ومن الأمثلة على ذلك ا�ضتثمارات الحافظة، التي قد 

العملة  اتحاد  في  المقيمين  غير  تجاه  الخ�ضوم  ح�ضاب  فيها  يتعين 

الوطنية  المالية  لالأوراق  الكلية  الخ�ضوم  بين  الفرق  باعتبارها 

الم�ضتحقة لغير المقيمين ومعامالت ومراكز المقيمين في اقت�ضادات 

الُنُظم  اأن  هو  ذلك  و�ضبب  المالية.  الأوراق  هذه  في  الأخرى  التحاد 

الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  بيانات  لجمع  الوطنية 

الأوراق  ومالكو  م�ضترو  كان  اإذا  ما  تحديد  على  قادرة  تكون  ل  قد 

في  اأخرى  اقت�ضادات  في  مقيمين  المقيمين  غير  المحلية  المالية 

 وفي هذه الحالت، �ضيوؤثر عدم التماثل في البيانات 
6
التحاد، اأم ل.

ال�ضتثمار  المدفوعات وو�ضع  »الداخلية« على جودة بيانات ميزان 

الدولي لالتحاد.

م:3-25 وبالن�ضبة لال�ضتثمار المبا�ضر، تبَّوب المعامالت الداخلية 

ال�ضركات  اإحدى  اأو  فروعها  واأحد  اأُم  �ضركة  بين  العملة  اتحاد  في 

التابعة لها والواقعة داخل اقت�ضادات مختلفة في التحاد كمعامالت 

عالقة  تربطها  التي  الكيانات  معاملة  لأن  ونظرا  لالتحاد.  محلية 

ا�ضتثمار مبا�ضر تختلف في الح�ضابات الخارجية عنها في الح�ضابات 

البيانات؛ وعلى  المحلية، قد يتعين حدوث تعاون وثيق بين معدِّي 

في  الكيانات  بين  ا�ضتثمارها  المعاد  الأرباح  د  تقيَّ المثال،  �ضبيل 

مختلف القت�ضادات الأع�ضاء في التحاد كمعامالت عبر الحدود في 

ميزان المدفوعات الوطني، ولكنها ل تقيَّد كمعامالت في الح�ضابات 

القومية لالتحاد. 

)الواردات  ال�ضلع  في  للمعامالت  الجغرافي  العزو 

وال�ضادرات(

ر الملكية في منهجية ميزان المدفوعات  م:3-26  اإن مفهوم تغيُّ

هو المبداأ الذي يحدد نطاق تغطية المعامالت الدولية ووقت قيدها. 

�ضادرات  عزو  ال�ضلع  تجارة  على  المفهوم  هذا  تطبيق  على  ويترتب 

ال�ضلع لإقليم اإقامة المالك الجديد وعزو الواردات لإقليم اإقامة المالك 

في  الدولية  التجارة  لإح�ضاءات  الدولية  المعايير  اأن  غير  ال�ضابق. 

الب�ضائع، وكذلك الإقرارات الجمركية في معظم القت�ضادات، ت�ضتند 

اأو  الوطنية  الحدود  عبر  لل�ضلع  المادية  الحركات  اإلى  ذلك  من  بدل 

التغيرات  مع  بال�ضرورة  الحركات  هذه  قيد  يتزامن  ول  الجمركية، 

في الملكية. 

ُت�ضتخَدم  الجمارك،  بيانات  في  ال�ضلع  قيد  حالة  وفي  م:27-3 

النهائي،  المق�ضد  واقت�ضاد  المن�ضاأ،  اقت�ضاد  مفاهيم:  ثالثة  عادة 

المن�ضاأ«  الفقرة 4-150(. ويعتبر »اقت�ضاد  ال�ضحن )راجع  واقت�ضاد 

مفهومين  )ال�ضادرات(  النهائي«  المق�ضد  و«اقت�ضاد  )الواردات( 

مقارَبين مقبوَلين عموما لمبداأ تغير الملكية. ولكن في �ضياق اتحاد 

الجمركية  الإقرارات  ُت�ضتوفى  حيث  القت�ضادي،  التحاد  اأو  العملة 

في كثير من الحالت في اقت�ضاد ثالث )اقت�ضاد ال�ضحن( ل يح�ضل 

 في حالة الأوراق المالية، قد ل تعرف جهة الإ�ضدار هوية الدائن اأو اإقامته. ول 
6

اأو الدائن. ونظرا لأهمية هذه  اإل من الو�ضيط  يمكن الح�ضول على هذه المعلومات 

المعلومات، تقوم القت�ضادات ب�ضورة متزايدة بو�ضع نظم اإبالغ لر�ضد البيانات 

تعاونية،  جهود  خالل  من  ذلك  يتم  ما  وغالبا  المدين/الدائن،  مبداأ  اأ�ضا�ص  على 

بما في ذلك “الم�ضح المن�ضق ل�ضتثمارات الحافظة” و”الم�ضح المن�ضق لال�ضتثمار 

المبا�ضر” ال�ضادرين عن �ضندوق النقد الدولي.
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الملحق 3 ♦ الترتيبات الإقليمية 

االإطار م:3-1 – قيد المعامالت التجارية في اتحادات العملة واالتحادات االقت�صادية

للتدفقات  مزدوج  قيد  حدوث  ح  يرجَّ ال�ضلع،  ملكية  على  نف�ضه  هو 

اأو  العملة  اتحاد  اإلى  الدخول  ميناء  في  اأول  »الخارجية«؛  التجارية 

التحاد القت�ضادي، وثانيا في اقت�ضاد المق�ضد النهائي. وفي هذه 

الحالت، يتعين الجمع بين هذه المفاهيم الثالثة بما ي�ضمن �ضحة 

قيد بيانات التجارة خارج التحاد وداخله. ويعر�ص الإطار م:1-3 

مثال رقميا لذلك.

م:3-28 ومن منظور القيد، يمكن العتماد على بيانات الجمارك 

تحتفظ  تزال  ل  التي  القت�ضادية  والتحادات  العملة  اتحادات  في 

بحدود جمركية داخلية، مع اعتبار بيانات اقت�ضاد ال�ضحن تكميلية. 

لديها  توجد  ل  التي  القت�ضادية  والتحادات  العملة  اتحادات  اأما 

المبلغين  الأغلب(، فيتعين على  الو�ضع  حدود جمركية وطنية )وهو 

فيها تقديم بيانات عن اقت�ضاد المن�ضاأ واقت�ضاد اآخر مق�ضد معروف 

واقت�ضاد ال�ضحن.

تعريف االأ�سول االحتياطية

في  المدرجة  الحتياطية  الأ�ضول  تت�ضمن  األ  ينبغي  م:29-3 

اإل  العملة  لتحاد  الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان 

الأ�ضول التي )اأ( تمثل مطالبات على غير المقيمين في التحاد )ب( 

اأن  ينبغي  كذلك،  ال�ضاد�ص.  الف�ضل  في  الواردة  المعايير  وت�ضتوفي 

نف�ص  هو  التحاد  م�ضتوى  على  الحتياطية  الأ�ضول  تعريف  يكون 

تعريفها على م�ضتوى القت�ضاد الع�ضو؛ اأي بعبارة اأخرى ينبغي األ 

اإل الأ�ضول التي  تت�ضمن الأ�ضول الحتياطية في البيانات القومية 

7
تتوفر فيها موا�ضفات الأ�ضول احتياطية على م�ضتوى التحاد.

في حالة القت�ضاد المدولر، ينبغي اأن ت�ضتوفي الأ�ضول الحتياطية المدرجة 
7

الفئات  في  الواردة  المعايير  الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  في 

الوظيفية في الف�ضل ال�ضاد�ص.

لإعداد بيانات التجارة، يتم تجميع اإجمالي معامالت القت�ضادات 

التحاد  اأو  العملة  اتحاد  خارج  ال�ضريكة  القت�ضادات  مع  الأع�ضاء 

اتحاد  مدفوعات  ميزان  بيان  باإعداد  المنهج  هذا  وي�ضمح  القت�ضادي. 

وقيود  دائنة  )قيود  اإجمالي  اأ�ضا�ص  على  القت�ضادي  التحاد  اأو  العملة 

مدينة(. ويت�ضح ذلك في المثال التالي، حيث القت�ضاد A غير ع�ضو في 

التحاد، بينما القت�ضادان  و ع�ضوان فيه. ويقوم القت�ضاد  )اقت�ضاد 

اآخر مق�ضد معروف(، فيما  )اقت�ضاد  ال�ضلع لالقت�ضاد   المن�ضاأ( بت�ضدير 

يمثل القت�ضاد  اقت�ضاد ال�ضحن. 

1- ا�صتخدام اقت�صاد المن�صاأ واقت�صاد اآخر مق�صد معروف:

 
________________________      عزو المعامالت اإلى القت�ضاد ال�ضريك

داخل التحاد

    
C القت�ضاد  B القت�ضاد  A القت�ضاد  القت�ضاد القائم بالإبالغ 

_______________________________________________

�ضادرات: 10  القت�ضاد A يقيد   
�صادرات: 10 واردات: 10    االقت�صاد B يقيد 

واردات: 10    االقت�صاد C يقيد 
�ضادرات: 10 واردات: 10    التحاد 

في   ،)C و   B )القت�ضادان  لالتحاد  التجارة  بيانات  اإعداد  يوؤدي 

)الح�ضاب  الحقيقية  قيمتها  من  باأعلى  الواردات  تقدير  اإلى  المثال،  هذا 

المزدوج للواردات من القت�ضاد ( واأي�ضا اإلى اختالل التجارة الداخلية 

)�ضادرات القت�ضاد  اإلى القت�ضاد  ل تقيد كواردات من قَبل القت�ضاد 

(. ولكن اإذا لم تكن في التحاد حدود جمارك داخلية وكانت ال�ضلع يتم 

تخلي�ضها على حدود التحاد الخارجية وُيفَرج عنها للتداول الحر، ففي 

الجمركية  بياناته  المعاملة في  بقيد  القت�ضاد  فقط  الحالة يقوم  هذه 

)واردات من القت�ضاد  ولي�ضت �ضادرات اإلى القت�ضاد (. ويتعين جمع 

بيانات ال�ضلع التي تر�ضل اأو ترد لحقا من خالل م�ضوح الموؤ�ض�ضات.

2- ا�صتخدام اقت�صاد ال�صحن:

________________________      عزو المعامالت اإلى القت�ضاد ال�ضريك
داخل التحاد

    
C القت�ضاد  B القت�ضاد  A القت�ضاد  القت�ضاد القائم بالإبالغ 

_________________________________________________

�ضادرات: 10  القت�ضاد A يقيد  
�صادرات: 10 واردات: 10    االقت�صاد B يقيد 

 االقت�صاد C يقيد                       واردات: 10 
�ضادرات: 10 واردات: 10  واردات: 10   التحاد 

اإذا ا�ضُتخدم، بدل من ذلك، مفهوم اقت�ضاد ال�ضحن، �ضي�ضفر ذلك عن قيد 

التجارة  لبيانات  �ضليم  غير  وقيد  التحاد،  خارج  التجارة  لبيانات  �ضليم 

اإلى  واإ�ضافة  الواقع.  يخالف  بما  تقديرها  في  ُيبالغ  التي  التحاد  داخل 

القت�ضادات  مدفوعات  ميزان  في  للتدفقات  الجغرافي  العزو  يكون  ذلك، 

الأع�ضاء غير دقيق.

3- الجمع بين الطريقتين:

لقت�ضاد  ال�ضلع  معامالت  بقيد  الحالة  هذه  في  القت�ضادات  تقوم 

اإلى  واإ�ضافة  كواردات/�ضادرات.  معروف  مق�ضد  اآخر  واقت�ضاد  المن�ضاأ 

ذلك، تقيَّد معامالت ال�ضلع مع القت�ضادات الو�ضيطة ك�ضلع مر�ضلة/واردة. 

ويمكن اإغفال بيانات ال�ضلع المر�ضلة والواردة عند اإعداد معامالت التحاد 

مع القت�ضادات غير الأع�ضاء فيه.

________________________      عزو المعامالت اإلى القت�ضاد ال�ضريك
داخل التحاد

    
C القت�ضاد  B القت�ضاد  A القت�ضاد  القت�ضاد القائم بالإبالغ 

_________________________________________________

 القت�ضاد A يقيد                          �ضلع مر�ضلة: 10    �ضادرات: 10

�صلع مر�صلة: 10 �صلع واردة: 10    االقت�صاد B يقيد 

 االقت�صاد C يقيد    واردات: 10      �صلع مر�صلة: 10 
واردات: 10   التحاد 

تدفقات  لقيد  الوحيد  ال�ضبيل  هو  الطريقتين  بين  الجمع  يكون  وهكذا 

التجارة بال�ضكل ال�ضليم.

خارج التحاد

خارج التحاد

خارج التحاد
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دليل ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي 

م:3-30  وبالمثل، ينبغي األ تت�ضمن الخ�ضوم المبوبة كخ�ضوم 

تتوفر  التي  الخ�ضوم  اإل  القومية  البيانات  مرتبطة بالحتياطي في 

م�ضتوى  على  بالحتياطي  المرتبطة  الخ�ضوم  موا�ضفات  فيها 

التحاد.

2- ق�صايا مرتبطة بالجوانب الت�صغيلية التحاد 

العملة

م:3-31  تن�ضاأ عن الجوانب الت�ضغيلية لعمل اتحاد العملة ق�ضايا 

القت�ضادات  بين  والمراكز  المعامالت  بعزو  معظمها  في  ترتبط 

بيانات  على  توؤثر  ل  ولكنها  المركزي،  وبنكه  التحاد  في  الأع�ضاء 

ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي لالتحاد.

معاملة الهيئات الوطنية في اتحاد العملة المركزي	-أ

م:3-32 من المتعارف عليه في اتحاد العملة المركزي اأن وظائف 

ال�ضلطة النقدية في كل اقت�ضاد ع�ضو ت�ضطلع بها �ضلطة نقدية وطنية 

مكاتب  له  العملة  لتحاد  المركزي  البنك  يكون  ما  وعادة  )مقيمة(. 

التي  الموؤ�ض�ضية،  الوحدة   وتعمل هذه 
8
اقت�ضاد ع�ضو. وطنية في كل 

القت�ضاد  لذلك  المركزي  البنك  ب�ضفتها  الوطنية«،  »الهيئة  ت�ضمى 

منف�ضلة  موؤ�ض�ضية  كوحدة  معاملتها  الإح�ضائية  لالأغرا�ص  ويتعين 

عن المقر الرئي�ضي للبنك المركزي لتحاد العملة.

في  المقيمة  الوحدات  بين  المعامالت  قيد  ينبغي  ول  م:33-3 

نف�ص القت�ضاد الع�ضو، والتي تتم ت�ضويتها من خالل ح�ضابات لدى 

البنك المركزي لتحاد العملة في ميزان المدفوعات لهذا القت�ضاد، 

واإنما ينبغي عزوها اإلى الهيئة الوطنية باعتبارها معامالت ومراكز 

محلية.

ت�ضويتها  تتم  والتي  المقيمين  غير  مع  المعامالت  اأما  م:34-3 

العملة، فينبغي قيدها كمعامالت  المركزي لتحاد  البنك  من خالل 

طبيعة  ح�ضب  لالقت�ضاد  المدفوعات  ميزان  في  الوطنية  للهيئة 

المعاملة، مع قيام البنك المركزي بعزو القيد المقابل في بند التمويل 

المالئم، كالأ�ضول الحتياطية )ولتو�ضيح هذه النقطة، راجع المثال 

اأ�ضول  في  التغيرات  لأن  ونظرا  الملحق(.  هذا  نهاية  في  الرقمي 

البنك المركزي الحتياطية في النظام المركزي تعك�ص في معظمها 

اأن  ينبغي  الأع�ضاء،  لالقت�ضادات  الأ�ضا�ضية  الخارجية  المعامالت 

في  مدرجة  الحتياطية  الأ�ضول  في  والمراكز  المعامالت  هذه  تظل 

ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي لهذه القت�ضادات.

لح�ضابه  العملة  لتحاد  المركزي  البنك  يعمل  وعندما  م:35-3 

المقيمين معه في ميزان المدفوعات  الخا�ص، ينبغي قيد معامالت 

د  ُتقيَّ المثال،  المعاملة. وعلى �ضبيل  المعني ح�ضب طبيعة  لالقت�ضاد 

اأحد  في  المقيمون  فيها  ويكتتب  البنك  ي�ضدرها  التي  الدين  �ضندات 

موؤ�ض�ضية  وحدة  اإن�ضاء  الإح�ضائية،  لالأغرا�ص  ينبغي،  النادرة،  الحالت  في    
8

لقيد معامالت ومراكز البنك المركزي مع المقيمين في القت�ضاد الم�ضار اإليه في 

هذا الق�ضم. 

اقت�ضادات التحاد كا�ضتثمارات حافظة في ميزان المدفوعات لهذا 

القت�ضاد.

لح�ضابه  العملة  لتحاد  المركزي  البنك  يعمل  وعندما  م:36-3 

التحاد  في  المقيمين  غير  مع  ومراكزه  معامالته  فاإن  الخا�ص، 

لأي  ُيعز  لم  الذي  الحتياطية  الأ�ضول  من  الجزء  على  كالفوائد  ـ 

المركزي  البنك  ي�ضدرها  التي  وال�ضندات  الأع�ضاء،  القت�ضادات  من 

لتحاد العملة ويكتتب فيها غير المقيمين في اتحاد العملة ـ ل ينبغي 

واإنما  الأع�ضاء  القت�ضادات  مدفوعات  موازين  من  اأي  في  تقيَّد  اأن 

ُتدَرج في ميزان مدفوعات التحاد.  

م:3-37 وينبغي اأن يعك�ص اإجمالي اأ�ضول وخ�ضوم القت�ضادات 

اأي  جانب  اإلى  الفترة  بداية  في  المركز  الفترة  نهاية  في  الأع�ضاء 

معامالت وتدفقات اأخرى يتم قيدها خالل الفترة بين المقيمين وغير 

يكون  ما  وعادة  لالتحاد(.  المركزي  البنك  ذلك  في  )بما  المقيمين 

لالقت�ضاد الع�ضو مطالبة �ضافية على البنك المركزي لتحاد العملة 

تمثل ح�ضة هذا القت�ضاد في اأ�ضول البنك الحتياطية. ولكن اإذا كان 

لأحد القت�ضادات مركز خ�ضوم �ضاف، فينبغي في هذه الحالة قيد 

المعامالت في »الخ�ضوم، وال�ضتثمارات الأخرى، والقرو�ص، والبنك 

المرتبطة  »الخ�ضوم  التذكرة  بند  )وفي  الأجل«  وق�ضيرة  المركزي، 

له  المركز  لأن  نظرا  الحتياطية،  الأ�ضول  عدا  ما  بالحتياطي«(، 

طبيعة ال�ضحب على المك�ضوف. 

اأعاله  المذكور  والمراكز  المعامالت  قيد  منهج  ويعك�ص  م:38-3 

المركزية حيث ُيجرى  العملة  اتحادات  المتبعة حاليا في  الممار�ضة 

معدِّي  على  ويتعين  التحاد.  في  ع�ضو  اقت�ضاد  كل  في  نقدي  م�ضح 

الح�ضاب  عدم  من  يتاأكدوا  اأن  التحاد  بيانات  اإعداد  عند  البيانات 

المزدوج لأ�ضول وخ�ضوم البنك المركزي لتحاد العملة.  

اأن  العملة  اتحاد  في  ع�ضو  اقت�ضاد  كل  على  وينبغي  م:39-3 

اأي  لديه  الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  في  ُيدرج 

اأ�ضول يحوزها البنك المركزي لالتحاد نيابة عنه، كالذهب وو�ضع 

الخا�ضة،  ال�ضحب  وحقوق  الدولي  النقد  �ضندوق  في  الحتياطي 

اأعّم الأ�ضول الأجنبية التي ُتعزى لالقت�ضادات الأع�ضاء في  وبوجه 

ُيدرج في  اأن  اأي�ضا  المركزي لالتحاد. وينبغي عليه  البنك  ح�ضابات 

اإليه، كا�ضتخدام ائتمان �ضندوق  ميزان مدفوعاته اأي خ�ضوم ُتعزى 

النقد الدولي.  

االحتياطية  واالأ�سول  الوطنية  الهيئات  معاملة  ب- 

في اتحاد العملة الالمركزي

المركزي  العملة  المو�ضى بها لتحاد  المنهجية  تنطبق  م:40-3 

بنوكه  تقوم  حيث  الالمركزي،  العملة  اتحاد  على  الواقع  بُحْكم 

المركزية الوطنية التي لها اأ�ضول وخ�ضوم خا�ضة بها بتنفيذ اأن�ضطة 

نقدية، داخل كل اقت�ضاد، مع المقيمين في التحاد. 

البنوك  حوزة  في  الحتياطية  الأ�ضول  تكون  وعندما  م:41-3 

في  بالفعل  مقيَّدة  تكون  )اأي  العملة  لتحاد  الوطنية  المركزية 

ميزانياتها العمومية(، قد يوؤدي الو�ضع الموؤ�ض�ضي في حالت معينة 
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فعلية  ب�ضورة  البنوك  هذه  �ضيطرة  على  القيود  بع�ص  وجود  اإلى 

الوطنية  المركزية  البنوك  قدرة  تقت�ضر  قد  اأي  الأ�ضول.  هذه  على 

لتحاد العملة على التعامل في بع�ص الأ�ضول الحتياطية بموافقة 

الحتياطي  اأن�ضطة  تن�ضيق  ل�ضمان  وذلك  لالتحاد،  المركزي  البنك 

اإلى  انتقلت  قد  الملكية  تكن  لم  واإذا  مثال.  �ضليم  ب�ضكل  بينها  فيما 

البنك المركزي لتحاد العملة، وكان اتحاد العملة قادرا على تعبئة 

الأ�ضول الأجنبية المملوكة للبنوك المركزية الوطنية لتحاد العملة 

لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات، اأي اأنها تكون اأ�ضول احتياطية 

مركزي  بنك  كل  يقوم  اأن  الحالة  هذه  في  فينبغي  العملة،  لتحاد 

وطني في التحاد بتبويب هذه الأ�ضول كاأ�ضول احتياطية في ميزان 

المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي لالقت�ضاد التابع له، حتى واإن 

لم تكن له �ضيطرة كاملة على ا�ضتخدامها نتيجة وجود قيود ت�ضغيلية 

على م�ضتوى التحاد. 

ج-  المعامالت والمراكز في النقود الورقية

م:3-42 عند اإعداد اإح�ضاءات ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار 

الدولي لتحاد العملة، ينبغي معاملة المعامالت والمراكز في النقود 

القومية، مع  للبيانات  بالن�ضبة  المتبعة  المبادئ  نف�ص  الورقية وفق 

)قيد  الخارجية  الخ�ضوم  في  كزيادة  المقيمين  غير  م�ضتريات  قيد 

دائن( وت�ضجيل القيد المقابل، كال�ضفر مثال، على النحو المالئم. ومن 

منظور القت�ضاد المعني، تمثل الحيازات من النقود الورقية لتحاد 

في  لالتحاد  التابع  الوطني  المركزي  البنك  ي�ضدرها  التي  العملة 

اأ�ضول خارجية في الوقت ذاته، حتى واإن جرى  اآخر  اقت�ضاد ع�ضو 

تبويب العملة كعملة محلية. 

م:3-43 واإذا كان من الممكن تحديد الجهة التي اأ�ضدرت النقود 

الورقية، كما في اتحادي العملة الإفريقي والكاريبي وقت كتابة هذه 

الدليل، ي�ضبح من الممكن تطبيق المنهجية الواردة في الفقرة م:3-

ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  بيانات  اإعداد  عند  اأعاله   24

كما  الجهة،  هذه  تحديد  يتعذر  حين  اأما  المعني.  لالقت�ضاد  الدولي 

النقود  باإ�ضدار  النظام  يقوم  حيث  مثال،  اأوروبا  في  الآن  الحال  هو 

الورقية ب�ضكل جماعي دون اأي اإ�ضارة اإلى اقت�ضاد المن�ضاأ، فال يمكن 

العملة  اتحاد  اأع�ضاء  بين  بحذافيرها  المنهجية  هذه  تطبيق  عندئذ 

ويتعين ا�ضتخدام قيم تقريبية عند اإعداد البيانات القومية.

د-  مطالبات وخ�سوم اأخرى داخل اتحاد العملة

االكتتاب االأولي في راأ�سمال البنك المركزي التحاد العملة

البنك  راأ�ضمال  في  الأولية  الكتتابات  قيد  ينبغي  م:44-3 

ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  في  العملة  لتحاد  المركزي 

الدولي لالقت�ضادات الأع�ضاء كاأ�ضول، وا�ضتثمارات اأخرى، وح�ض�ص 

اتحاد  الأع�ضاء في  القت�ضادات  اأن تقوم كل  اأخرى. ويتعين  ملكية 

العملة وبنكه المركزي بتبويب هذه المعاملة والمركز بنف�ص الطريقة. 

التحويل االأولي لالأ�سول االحتياطية

اأ�ضول  تحويل  عن  النا�ضئة  المطالبات  تبويب  ينبغي  م:45-3 

اإما  اأخرى  وا�ضتثمارات  كاأ�ضول،  المركزي لالتحاد  للبنك  احتياطية 

طبيعة  ح�ضب  والودائع،  العملة  اأو  الأخرى  الملكية  ح�ض�ص  تحت 

الأكمل  الوجه  على  التحاد  اأع�ضاء  اأحد  يف  لم  واإذا  المطالبة. 

بالتزاماته بتحويل الأ�ضول الحتياطية اإلى البنك، يقوم البنك بقيد 

على  المطالبات  هذه  مثل  تبويب  وينبغي  الع�ضو.  ذلك  على  مطالبة 

الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  في  الع�ضو  القت�ضاد 

 – الدفع  م�ضتحقة  اأخرى  وح�ضابات  اأخرى،  وا�ضتثمارات  كخ�ضوم، 

اأخرى، والبنك المركزي )اأو الحكومة العامة( ق�ضيرة الأجل.

العملة  التحاد  الوطنية  المركزية  البنوك  بين  االأر�سدة 

وبنكه المركزي 

م:3-46 المعامالت والمراكز المقابلة للمطالبات والخ�ضوم بين 

البنوك المركزية الوطنية لتحاد العملة وبنكه المركزي )بما في ذلك 

النا�ضئة عن ترتيبات الت�ضوية والمقا�ضة( ينبغي قيدها بالن�ضبة للبنك 

المركزي تحت ا�ضتثمارات اأخرى، والعملة والودائع اأو قرو�ص )ح�ضب 

الدولي  ال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  في  المطالبة(  طبيعة 

المطالبات  هذه  في  التغيرات  تكن  لم  واإذا  الأع�ضاء.  لالقت�ضادات 

قيود  اإجراء  ينبغي  معامالت،  عن  نا�ضئة  التحاد  داخل  والخ�ضوم 

الدولي.  ال�ضتثمار  و�ضع  في  اأخرى«  »تعديالت  عمود  تحت  مالئمة 

المطالبات والخ�ضوم في  التعوي�ضية على هذه  الفائدة  وينبغي قيد 

تحت  اإجمالي  اأ�ضا�ص  على  كدخل  التحاد  اأع�ضاء  مدفوعات  ميزان 

دخل ال�ضتثمار، وا�ضتثمارات اأخرى.

عزو اأرباح �سك العملة

العملة.  اإ�ضدار  من  نقديا  دخال  العملة  �ضك  اأرباح  تمثل  م:47-3 

القت�ضادات  بين  النقدي  الدخل  عزو  اإعادة  عمليات  قيد  وينبغي 

ل  حين  جاٍر  كتحويل  المركزي  وبنكه  العملة  اتحاد  في  الأع�ضاء 

تكون هناك مراكز اأ�ضول وخ�ضوم اأ�ضا�ضية مثبتة.

توزيع االأرباح

م:3-48  ينبغي تبويب توزيع اأرباح البنك المركزي لتحاد العملة 

القت�ضادات  اكتتابات  اإليه  ُتعزى  الذي  المالي  الأ�ضل  على  كدخل 

الأع�ضاء. 

جيم – االتحادات االقت�صادية

م:3-49 ت�ضع التحادات القت�ضادية متطلبات محددة للبيانات، 

تحقيق  بغر�ص  المدفوعات  ميزان  لإح�ضاءات  متطلبات  بينها  ومن 

هذه  وت�ضاعد  اأع�ضائها.  بين  الكلي  القت�ضادي  والتعاون  التن�ضيق 

ال�ضوق  تكامل  درجة  مثل  الجوانب  بع�ص  تقييم  على  المتطلبات 

الداخلية لالتحاد وح�ضته في التجارة مع القت�ضادات خارجه. 

وح�ضاب  الراأ�ضمالي  والح�ضاب  الجاري  وللح�ضاب  م:50-3 

في  القت�ضادي  التحاد  م�ضتوى  على  اأهمية  المبا�ضر  ال�ضتثمار 

وجود  ا�ضتمرار  مع  اأنه  غير  لالتحاد.  القت�ضادي  الأداء  مراقبة 

بتحديد  المختلفة  النقدية  ال�ضلطات  قيام  ومع  معا،  مختلفة  عمالت 
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دليل ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي 

النقدية  المتغيرات  تطورات  حيث  من  النقدية  �ضيا�ضاتها  اأهداف 

الحافظة  ا�ضتثمارات  فئات  ت�ضبح  ال�ضرف،  واأ�ضعار  الفائدة  واأ�ضعار 

اأقل اأهمية على م�ضتوى التحاد. فعلى �ضبيل  وال�ضتثمارات الأخرى 

المثال، تتمثل الأ�ضول الحتياطية لأي اتحاد بخالف اتحاد العملة 

يمثل  ول  بياناتها  توحيد  دون  الوطنية  الحتياطيات  مجموع  في 

هذه المجموع دللة محددة على م�ضتوى التحاد.

ق�صايا التعريف  -1

اأ- تعريف االتحاد االقت�سادي

ف التحاد القت�ضادي، لالأغرا�ص الإح�ضائية، باأنه 
َّ
م:3-51 ُيعر

اأكثر. وُتن�ضاأ التحادات القت�ضادية  اأو  اإليه اقت�ضادان  اتحاد ينتمي 

ذات  الخت�ضا�ص  اأو مناطق  البلدان،  بين حكومات  قانوني  باتفاق 

القت�ضادي. وت�ضترك  التكامل  اأكبر من  اأجل تعزيز قدر  ال�ضيادة من 

مختلف البلدان، اأو مناطق الخت�ضا�ص المنتمية لالتحاد القت�ضادي 

بالإقليم  المرتبطة  والقت�ضادية  القانونية  الخ�ضائ�ص  بع�ص  في 

داخل  والخدمات  ال�ضلع  حركة  حرية  )اأ(  منها  الوطني،  القت�ضادي 

القت�ضادات  من  للواردات  م�ضترك  �ضريبي  نظام  ووجود  التحاد 

غير الأع�ضاء في التحاد )منطقة التجارة الحرة(؛ )ب( حرية حركة 

)الطبيعيين  الأ�ضخا�ص  حركة  حرية  )ج(  التحاد؛  داخل  التمويل 

اإقليمية محددة  ُتن�ضاأ منظمات   كذلك 
9
والعتباريين( داخل التحاد.

الواردة  بالأمور  يت�ضل  فيما  دوره  لدعم  القت�ضادي  التحاد  داخل 

اأ�ضكال  �ضكل من  )ج(. وعادة ما يكون هناك  اإلى  )اأ(  النقاط من  في 

التعاون والتن�ضيق في �ضيا�ضة المالية العامة وال�ضيا�ضة النقدية داخل 

التحاد. 

ب- االإقامة في االتحاد االقت�سادي

من  القت�ضادي  لالتحاد  القت�ضادي  الإقليم  يتاألف  م:52-3 

الخت�ضا�ص،  مناطق  اأو  البلدان  من  لأع�ضائه  القت�ضادي  الإقليم 

اأو  القت�ضادات  هذه  نف�ص  ت�ضم  التي  الإقليمية  الموؤ�ض�ضات  ومن 

مجموعة جزئية منها والمن�ضاأة لإدارة عمل التحاد. 

م:3-53 لذلك، فاإن الإقامة في اأحد اقت�ضادات التحاد القت�ضادي 

الإقليمية  المنظمات  اأن  كما  التحاد،  هذا  في  الإقامة  �ضمنا  تعني 

اأي�ضا  مقيمة  تعتبر  القت�ضادي  التحاد  اإقليم  تعريف  ي�ضملها  التي 

اقت�ضاداتها  تختلف  التي  الإقليمية  المنظمات  اأما  التحاد.  هذا  في 

الأع�ضاء عن القت�ضادات الأع�ضاء في التحاد، ول ت�ضكل مجموعة 

جزئية منها، فينبغي اعتبارها غير مقيمة في التحاد. 

التحاد  وبالتالي  القت�ضاد،  يت�ضمن  قد  الرابع،  الف�ضل  في  ورد  ح�ضبما   
9

منف�ضلة  قوانين  عليها  ت�ضري  )خا�ضة(  اعتبارية  اأو  طبيعية  مناطق  القت�ضادي، 

اإلى حد ما. 

2- ق�صايا القيد

م:3-54 نظرا لعتماد التحاد القت�ضادي في اإعداد اإح�ضاءات 

اأع�ضاوؤه،  بها  ي�ضهم  التي  القومية  البيانات  على  مدفوعاته  ميزان 

على  يتعين  العملة،  اتحادات  لبيانات  بالن�ضبة  الحال  هي  كما 

اأن تتبع بات�ضاق المعايير المتفق عليها دوليا  اقت�ضاداته الأع�ضاء 

المعامالت والأ�ضول والخ�ضوم، واأن تقدم بيانات و�ضفية  لتبويب 

الفقرتين م:27-3  الواردة في  كافية ت�ضف منهجيتها. والمناق�ضة 

ال�ضلع على تنطبق  الجغرافي للمعامالت في  العزو  وم:3-28 حول 

كذلك على التحادات القت�ضادية. 

دال –  الترتيبات الجمركية

م:3-55 يمكن اأن ياأخذ التكامل الإقليمي �ضكل ترتيبات جمركية 

التي  الترتيبات،  هذه  تثير  ل  عام،  وبوجه  اقت�ضادات.  عدة  بين 

الجمركية تجاه القت�ضادات غير  التعريفة  اأ�ضا�ص توحيد  تقوم على 

الأع�ضاء، ق�ضايا محددة تتعلق بميزان المدفوعات. ولكن حين ُتولِّد 

التحادات الجمركية تدفقات عبر الحدود، من خالل �ضيغة لقت�ضام 

الإيرادات مثال، يتاأثر قيد المعامالت والمراكز في الح�ضابات الدولية 

بالترتيبات الموؤ�ض�ضية والإدارية لالتحاد الجمركي.

اأع�ضاء التحاد الجمركي منهجا تعاونيا في  م:3-56 وقد يتبع 

فر�ص الر�ضوم الجمركية وتح�ضيلها وتوزيع عائداتها، كما هي الحال 

وتوقيت  كيفية  وت�ضكل  اإفريقيا.  جنوب  لدول  الجمركي  التحاد  في 

القيام بهذه المهام اأهمية في تحديد منهج القيد المنا�ضب. وقد ُيعهد 

باإحدى هذه المهام اأو بها جميعا اإلى اقت�ضاد واحد بالتحديد، اأو اإلى 

كل القت�ضادات الأع�ضاء مجتمعة، اأو اإلى هيئة دولية مكلَّفة ُين�ضئها 

التحاد  اقت�ضادات  ت�ضجيع  ذلك  من  والأهم  الغر�ص.  لهذا  الأع�ضاء 

الجمركي على التفاق على طريقة م�ضتركة ومالئمة للقيد الإح�ضائي 

من اأجل تحقيق الت�ضاق واإمكانية المقارنة على الم�ضتوى الإقليمي. 

م:3-57 وتو�ضح الفقرات التالية بع�ص اأنواع الترتيبات الممكنة.

وتوزيع  وتح�صيلها  الر�صوم  لفر�ض  مكلَّفة  هيئة   -1

عائداتها

الر�ضوم  فر�ص  المكلَّفة  للهيئة  ال�ضيناريو، يحق  هذا  في  م:58-3 

مثبتة  الهيئة  كانت  واإذا  عائداتها.  وتوزيع  وتح�ضيلها  الجمركية 

الدولية  الح�ضابات  في  الجمركية  الر�ضوم  تبوب  موؤ�ض�ضية،  كوحدة 

وتقيَّد  الأ�ضا�ضي(،  )الدخل  الهيئة  بهذه  خا�ضة  �ضريبية  كاإيرادات 

ويتم  الر�ضوم،  هذه  ين�ضئ  الذي  الأ�ضا�ضي  القت�ضادي  الحدث  وقت 

مثال(.  المقبو�ضة  )كالنقدية  المالية  الأ�ضول  في  زيادة  قيد  كذلك 

لأن  )نظرا  ال�ضرائب  ا�ضتحقاق  بقيد  الم�ضتوِرد  القت�ضاد  ويقوم 

من  الدفع  م�ضتحقة  تكون  المدفوعات  ميزان  في  الواردات  �ضرائب 
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الملحق 3 ♦ الترتيبات الإقليمية 

في  زيادة  اأو  المالية  الأ�ضول  في  انخفا�ص  وقيد  الم�ضتوِرد(  جانب 

القت�ضادي  الحدث  بعد  الجمركية  الر�ضوم  ُدفعت  فاإذا  الخ�ضوم. 

الأ�ضا�ضي، تقوم الهيئة المكلَّفة بقيد مطالبة في الح�ضابات م�ضتحقة 

ويتم  الم�ضتوِرد،  القت�ضاد  في  الم�ضتوِرد  على  مدين(  )قيد  القب�ص 

قيدها في الح�ضاب المالي. ويقوم القت�ضاد الم�ضتوِرد بقيد خ�ضم في 

الح�ضابات م�ضتحقة الدفع )قيد دائن(. 

الإيرادات  توزيع  ب�ضدد  المكلَّفة  الهيئة  كانت  واإذا  م:59-3 

اقت�ضادي  حدث  اأ�ضا�ص  على  الأع�ضاء  القت�ضادات  على  المجمعة 

اأ�ضا�ضي )ا�ضتيراد ال�ضلع(، فاإنها ت�ضجل قيدا �ضمن التحويالت الجارية 

�ضمن  قيد  بت�ضجيل  الأع�ضاء  القت�ضادات  )وتقوم  مدين(  )قيد 

م�ضتحقة  الح�ضابات  �ضمن  وقيدا  دائن((  )قيد  الجارية  التحويالت 

قيد �ضمن  بت�ضجيل  الأع�ضاء  القت�ضادات  )وتقوم  دائن(  )قيد  الدفع 

الأ�ضا�ضي،  القت�ضادي  الحدث  وقت  القب�ص(  م�ضتحقة  الح�ضابات 

اإذا  ولكن  الإيرادات.  اقت�ضام  اتفاق  طبيعة  على  حجمه  يعتمد  والذي 

تمت التوزيعات طبقا ل�ضيغة تم التفاق عليها والتفاو�ص ب�ضاأنها، 

فينبغي في هذه الحالة قيد التحويل الجاري وقت ح�ضول القت�ضاد 

وتقوم   
10

المكلَّفة. الهيئة  على  م�ضروطة  غير  مطالبة  على  الع�ضو 

)وتقوم  الدفع  م�ضتحقة  الح�ضابات  باإطفاء  التوزيع  وقت  في  الهيئة 

مع  القب�ص(،  م�ضتحقة  الح�ضابات  باإطفاء  الأع�ضاء  القت�ضادات 

)وتقوم  الأجنبية  الأ�ضول  في  النخفا�ص  بقيمة  مقابل  قيد  ت�ضجيل 

القت�ضادات الأع�ضاء بقيد الزيادة في الأ�ضول الأجنبية(.

م:3-60 ويمكن اأن تكون الوحدة الموؤ�ض�ضية هيئة دولية وفي هذه 

الحالة تكون كل المعامالت الواردة في الفقرات ال�ضابقة بين الهيئة 

الدولية والقت�ضادات الأع�ضاء، اأو تكون مقيمة في اأحد القت�ضادات 

الأع�ضاء وفي هذه الحالة تكون كل المعامالت الواردة في الفقرات 

ال�ضابقة بين ذلك القت�ضاد وكل القت�ضادات الأع�ضاء الأخرى. 

االقت�صادات  الر�صوم مع قيام  2- هيئة مكلَّفة لفر�ض 

االأع�صاء بتح�صيلها

م:3-61  في �ضيناريو اآخر، ت�ضطلع القت�ضادات بدور الوكيل عن 

الهيئة المكلَّفة في تح�ضيل الر�ضوم الجمركية من الم�ضتوردين فيها. 

وفي هذه الحالة، يقوم الع�ضو القائم بالتح�ضيل بقيد خ�ضم ل�ضالح 

المالي  الح�ضاب  في  الدفع  م�ضتحقة  الح�ضابات  في  المكلَّفة  الهيئة 

م�ضتحقة  الح�ضابات  في  مطالبة  بقيد  الهيئة  وتقوم  دائن(،  )قيد 

القيد  يعك�ص  و�ضوف  الجمركية.  الر�ضوم  ا�ضتحقاق  وقت  القب�ص 

  في بع�ص الأحيان، ت�ضتند التوزيعات في اإطار اقت�ضام الإيرادات اإلى تقديرات 
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اأولية وتتطلب تعديالت نهائية على الإيرادات الموزعة في مرحلة لحقة. وينبغي 

فيها.  تتم  التي  الفترات  في  الموزعة  الإيرادات  تقديرات  على  التعديالت  هذه  قيد 

وبالتالي، اإذا زادت الإيرادات التي يفتر�ص اأن يح�ضل عليها اأحد القت�ضادات، يتم 

التحويالت الجارية وقيد مدين �ضمن ح�ضابات م�ضتحقة  ت�ضجيل قيد دائن �ضمن 

القب�ص )اأو النقدية اإذا تم الدفع وقت اإجراء التعديل( بمبلغ الزيادة في تلك الفترة؛ 

واإذا انخف�ضت الإيرادات المفتر�ص قب�ضها، يتم ت�ضجيل قيد مدين �ضمن التحويالت 

الدفع  تم  اإذا  النقدية  )اأو  القب�ص  م�ضتحقة  الح�ضابات  �ضالبة تحت  وقيمة  الجارية 

وقت اإجراء التعديل( في تلك الفترة. 

الدفع من  الأ�ضا�ضي( م�ضتحقة  )الدخل  ال�ضرائب  الزيادة في  المقابل 

جانب القت�ضاد الم�ضتوِرد وم�ضتحقة القب�ص للهيئة المكلَّفة. وعندما 

يدفع القت�ضاد الع�ضو المبالغ الم�ضتحقة للهيئة المكلَّفة، فاإنه يقيِّد 

انخفا�ضا في النقدية، مع اإجراء قيد مقابل في الح�ضاب المالي لإزالة 

)لحذف قيمة( خ�ضم الح�ضابات م�ضتحقة القب�ص. 

بتح�ضيل  بالتح�ضيل  القائم  القت�ضاد  ا�ضطلع  واإذا  م:62-3 

اقت�ضاداتهم،  خارج  م�ضتوردين  من  الم�ضتَحقة  الجمركية  الإيرادات 

اأي قام بتح�ضيل ر�ضوم جمركية من م�ضتوردين في اقت�ضادات اأخرى 

للهيئة  الدفع  الجمركي، فاإنه يقيد ح�ضابات م�ضتحقة  داخل التحاد 

المقبو�ضة؛  النقدية  يعك�ص  بما  المالية  الأ�ضول  زيادة  مع  المكلَّفة 

ويقوم القت�ضاد الم�ضتوِرد بقيد �ضرائب م�ضتحقة الدفع لوحدة الهيئة 

الأجنبية(  الخ�ضوم  )زيادة  المالية  الأ�ضول  تخفي�ص  مع  المكلَّفة 

المدفوعة  النقدية  يعك�ص  بما  بالتح�ضيل،  القائم  القت�ضاد  ل�ضالح 

الأ�ضا�ضي(  )الدخل  ال�ضرائب  بقيد  المكلَّفة  الهيئة  وتقوم  مثال؛ 

القب�ص من  والح�ضابات م�ضتحقة  الم�ضتوِرد  القت�ضاد  المح�ضلة من 

القت�ضاد القائم بالتح�ضيل.

م:3-63 وتعاَمل توزيعات الإيرادات من قبل الهيئة المكلَّفة على 

النحو الوارد في الفقرة م:59-3.

لفر�ض  جماعية  حقوق  لها  االأع�صاء  االقت�صادات   -3

الر�صوم وتح�صيلها

م:3-64 اإذا كان لالقت�ضادات الأع�ضاء حقوق جماعية في فر�ص 

اإلى  ُتعزى  التي  الإيرادات  فاإن  التفاق،  بموجب  الجمركية  الر�ضوم 

القت�ضادي  الن�ضاط  مع  متنا�ضبة  تكون  اأن  اإما  ع�ضو  اقت�ضاد  كل 

كل  ويقوم  كذلك.  تكون  ل  اأو  الجمركية،  للر�ضوم  المن�ضئ  الأ�ضا�ضي 

على  وارداته  على  الم�ضتحقة  الجمركية  الر�ضوم  بقيد  ع�ضو  اقت�ضاد 

اأ�ضا�ص ال�ضتحقاق، بغ�ص النظر عن طريقة اقت�ضام الإيرادات اأو مكان 

تح�ضيل الر�ضوم. 

م:3-65 واإذا ما ن�ص التفاق الجمركي على اأن يقوم اأي اقت�ضاد 

ع�ضو بقب�ص ح�ضة من الإيرادات الجمركية المجمعة اأكبر مما ت�ضير 

اإليه الأن�ضطة القت�ضادية الأ�ضا�ضية، ففي هذه الحالة �ضيكون هناك 

عن�ضر تحويالت جارية بين القت�ضادات الأع�ضاء. ويتم قيد التحويل 

الجاري وقت اإن�ضاء المطالبات غير الم�ضروطة، مع اإجراء قيد مقابل 

في الح�ضابات م�ضتحقة القب�ص/الدفع. 

م:3-66 ومن المحتمل اأن تكون موانئ دخول التحاد الجمركي 

اأو في مجموعة �ضغيرة منها.  الأع�ضاء  اأحد القت�ضادات  واقعة في 

التي  الإيرادات  بين  فرق  هناك  يكون  فقد  كذلك،  الأمر  كان  واإذا 

الجمركية  الر�ضوم  في  وح�ضتها  الأع�ضاء  الدول  اإحدى  لها  تح�ضِّ

المجمعة. وفي هذه الحالة، يتم اإجراء قيد تحت الح�ضابات م�ضتحقة 

الدفع  م�ضتحقة  الح�ضابات  وتحت  الم�ضتوِرد(  )القت�ضاد  القب�ص 
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دليل ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي 

 في الوقت الذي يمكن اأن تن�ضاأ فيه 
11

)القت�ضاد القائم بالتح�ضيل(

مثل هذه المطالبة، بحيث يتمثل القيد المقابل في انخفا�ص الأ�ضول 

المالية لالقت�ضاد الم�ضتوِرد وزيادة الأ�ضول المالية لالقت�ضاد الذي 

الر�ضوم  في  ح�ضته  من  اأكبر  الجمركية  الإيرادات  من  قدر  ل  ُيح�ضِّ

بين  الفروق  جمع  حا�ضل  يكون  اأن  وينبغي  المجمعة.  الجمركية 

الجمركي  التحاد  في  ع�ضو  كل  لها  يح�ضِّ التي  الجمركية  الإيرادات 

لأن  نظرا  �ضفرا،  المجمعة  الجمركية  الر�ضوم  في  الكلية  وح�ضته 

لالإيراد  م�ضاوية  تكون  الجمركي  التحاد  لها  يح�ضِّ التي  الإيرادات 

التي �ضيجري اقت�ضامها بين القت�ضادات الأع�ضاء.

لفر�ض  جماعية  حقوق  لها  االأع�صاء  االقت�صادات   -4

لها ع�صو واحد فقط الر�صوم، ولكن ُيح�صِّ

م:3-67  اإذا قام اأحد القت�ضادات الأع�ضاء بتح�ضيل كل الإيرادات 

الجمركية، يكون القيد على النحو الوارد في الفقرات ال�ضابقة. ويقوم 

القت�ضاد القائم بالتح�ضيل فقط بقيد ح�ضابات م�ضتحقة الدفع، حيث 

�ضيكون لكل القت�ضادات الأخرى مطالبات عليه بقيمة ح�ض�ضها في 

الإيرادات الجمركية. 

م:3-68  ويف كل احلالت الواردة اأعاله، اإذا كانت هناك ترتيبات 

اقت�ضادية ت�ضم جمموعة �ضغرية من القت�ضادات، يو�ضى باأن تتفق 

عدم  القيد جتنبا حلدوث حالت  اإجراءات  نف�ص  اتباع  على  جميعها 

ات�ضاق ثنائية.

هاء- البيانات االإقليمية االأخرى

لبيان  اإقليمي  اأ�ضا�ص  على  مماثلة  بيانات  اإعداد  يمكن  م:69-3 

اأو  مع،  القت�ضادي  التحاد  اأو  العملة  الخارجية لتحاد  المعامالت 

مركز اأي منهما تجاه، مجموعة مختارة من القت�ضادات اأو اقت�ضاد 

القت�ضاد  بالبيانات ح�ضب  الدليل  البيانات في  معين. وتعرف هذه 

ال�ضريك وتتناولها الفقرات من 4-146 اإلى 164-4.

1- مبادئ القيد

اأ- مبادئ عامة

الدليل  الواردة في ف�ضول  م:3-70 تنطبق المفاهيم والتو�ضيات 

ب�ضاأن اإعداد بيانات ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي على 

المقيمين  اإلى  المحددة  الإ�ضارات  اأن  غير  اأي�ضا،  الإقليمية  البيانات 

الأجنبية  القت�ضادات  مجموعة  اأو  المعني  الأجنبي  القت�ضاد  في 

المعنية ينبغي اأن ُت�ضتبدل باإ�ضارات عامة اإلى غير المقيمين اأو العالم 

اأ�ضا�ص  اأو القب�ص على    قد يكون من المالئم قيد الح�ضابات م�ضتحقة الدفع 
11

اأكبر  قدر  المجمعة على  الجمركية  الر�ضوم  الع�ضو من  القت�ضاد  اإذا ح�ضل  �ضاف 

ل في الوقت ذاته اإيرادا  )اأقل( مما ت�ضير اإليه الأن�ضطة القت�ضادية الأ�ضا�ضية، ويح�ضِّ

اأكبر )اأقل( من ح�ضته في الإيرادات المجمعة. 

المعامالت  كل  في  هذه  ال�ضتبدال  عملية  اإجراء  وينبغي  الخارجي. 

والمراكز.

ب- الح�سابان الجاري والراأ�سمالي

في  ال�ضلع  تجارة  تبين  ال�ضابقة،  الفقرات  في  ورد  كما  م:71-3 

الملكية  في  التغير  مبداأ  تعك�ص  وهي  ـ  عام  بوجه  الجاري  الح�ضاب 

اإقامة  اإقليم  اإلى  تعزى  التي  ال�ضادرات  ـ  البند  هذا  بتغطية  المرتبط 

المالك الجديد والواردات التي تعزى اإلى اإقليم اإقامة المالك ال�ضابق. 

مقدم  اإقامة  اإقليم  اإلى  العزو  يتم  الخدمات،  في  للتجارة  وبالن�ضبة 

تكون  الذي  الإقليم  اإلى  يعزى  فاإنه  الدخل  اأما  متلقيها.  اأو  الخدمة 

حالة  وفي  تجاهه.  مالية  خ�ضوم  عليه  اأو  مالية  مطالبة  للمقيم 

التحويالت )الجارية اأو الراأ�ضمالية(، فاإنها تعزى اإلى اإقليم المانح اأو 

المتلقي، ح�ضب القت�ضاء.  

ج –  الح�ساب المالي والمراكز 

م:3-72 بالن�ضبة لبيانات الح�ضاب المالي والمركز المالي، ينبغي 

اأن يتم العزو على اأ�ضا�ص مبداأ المدين-الدائن، وفق ما ورد في الفقرة 
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م:4-3.

2- ق�صايا محددة تتعلق بالقيد

اأ- الت�سويات متعددة االأطراف

الخارجي  العالم  المدفوعات تجاه  بيان ميزان  اأن  م:3-73 رغم 

ينبغي اأن يكون في حالة توازن من الناحية المفاهيمية، �ضواء كان 

البيان لأحد القت�ضادات اأو اتحادات العملة اأو التحادات القت�ضادية، 

اأي بيان بالمعامالت مع مجموعة جزئية من غير المقيمين ل  فاإن 

اأحد مقيمي القت�ضاد  اأن  يكون عموما في حالة توازن. ومثال ذلك 

اأو يتلقى من غير مقيم  اإلى غير مقيم  القائم باإعداد البيان قد يقدم 

)مقيم في القت�ضادA ( مدفوعات في �ضكل مطالبة على طرف ثالث 

غير مقيم )مقيم في القت�ضاد B(. وتن�ضاأ هذه الحالة عندما ت�ضتخدم 

الدولية  المعامالت  في  الأجنبية  العمالت  اإحدى  اأخرى  اقت�ضادات 

لت�ضوية المدفوعات. ويوؤدي اإعداد البيان الإقليمي بهذه الطريقة اإلى 

تبيان الفروق الناتجة عن عزو المعامالت في الموارد الحقيقية اإلى 

اإقليم المالك غير المقيم اأو الطرف المقابل في المعاملة غير المقيم، 

غير  المدين  اأو  الدائن  اإقليم  اإلى  المالية  البنود  في  التغيرات  وعزو 

بغر�ص  الأطراف  متعددة  للت�صويات  بند  اإفراد  يجب  ولذلك  المقيم. 

اإذ يعمل هذا البند كقيد موازن للفروق  ا�ضتعادة التوازن المحا�ضبي، 

الموجودة في البيان الإقليمي. ويمكن اعتبار هذا البند، من الناحية 

باإعداد  القائم  القت�ضاد  معامالت  في  لختالل  ت�ضوية  المفاهيمية، 

البيان مع اإقليم معين، اإذ يعك�ص البند تحويال اإلى ذلك الإقليم اأو منه، 

لمطالبات على اأو التزامات نحو اإقليم اأو اأقاليم اأخرى. 

كما ورد اآنفا، يمكن اأن تكون المعلومات على اأ�ضا�ص مبداأ الطرف المقابل في 
12

المعاملة مهمة اأي�ضا من الوجهة التحليلية. 
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 الميزانية العمومية للبنك المركزي التحاد العملة

الخ�ضوم الأ�ضول 

1.600 النقود الورقية   500  الأ�ضول الأجنبية )الأ�ضول 

    الحتياطية( 

400 ودائع بنوك اتحاد العملة   1.500 المطالبات على المقيمين 

2.000 المجموع   2.000 المجموع 

  

 الميزانية العمومية للهيئة الوطنية 

A االقت�صاد

الخ�ضوم الأ�ضول 

1.000 النقود الورقية    300 �ضافي المطالبات على البنك المركزي 

    )الأ�ضول الحتياطية(    

250 ودائع البنوك )المقيمة   950 الأ�ضول المحلية )المقيمون في  

 )A في القت�ضاد      )A القت�ضاد(    

 

1.250 المجموع   1.250 المجموع 

 

 الميزانية العمومية للهيئة الوطنية

B االقت�صاد

الخ�ضوم الأ�ضول 

600 النقود الورقية    200 �ضافي المطالبات على البنك المركزي 

    )الأ�ضول الحتياطية(

150 ودائع البنوك )المقيمة   550 الأ�ضول المحلية )المقيمون في  

)B في القت�ضاد     )B القت�ضاد(    

750 المجموع   750 المجموع 

  

الملحق 3 ♦ الترتيبات الإقليمية

لإعداد  الالزمة  البيانات  تتوفر  ما  نادرا  اأنه  غير  م:74-3 

الإح�ضاءات المتعلقة بالت�ضويات متعددة الأطراف. ولذلك ُي�ضتق البند 

اإل  احت�ضابه  يمكن  ل  اأنه  غير  متبق؛  كبند  عادة  العملي  الواقع  في 

كجزء من بند �ضافي ال�ضهو والخطاأ، وهو اأي�ضا بند متبق اأو موازن. 

عدم  اأوجه  اأو  الأخطاء  من  غيره  اأو  النوع  لهذا  يكون  اأن  ينبغي  ول 

الت�ضاق في تبويب القيود على الم�ضتوى الإقليمي اأي اأثر على البيان 

لأن  الإقليمية،  البيانات  لكل  الكلي  المجموع  يمثل  الذي  ال�ضامل، 

الت�ضويات متعددة الأطراف التي تظهر في فرادى البيانات الإقليمية 

تلغي بع�ضها عند دمج بيانات كل الأقاليم. 

ب–  اختيار االأقاليم

الإقامة  الواردة حول  التوجيهية  المبادئ  يمكن تطبيق  م:75-3 

في الف�ضل الرابع لتحديد اإقامة الكيان. وطبقا لهذه المبادئ، يتاألف 

الإقليم من اإقليم اقت�ضادي اأو مجموعة اأقاليم اقت�ضادية، حيث ُتعزى 

اإقامة اأي كيان اإلى اإقليم اقت�ضادي معين. اأما في حالة المعامالت 

فيكون  القت�ضادية  والتحادات  العملة  اتحادات  تجاه  والمراكز 

تعريف الأقاليم على النحو الوارد اآنفا. 

في  ُمدَرجة  غير  الدولية  المنظمات  معظم  لأن  ونظرا  م:76-3 

اأو الأقاليم وبالتالي ل تعتبر  الإقليم القت�ضادي لأحد القت�ضادات 

للمنظمات  منف�ضل  اإقليم  اإفراد  فاإن  القت�ضاد،  ذلك  في  مقيمة 

التق�ضيم  و�ضيعتمد  العزو.  لأغرا�ص  مالئما  اأمرا  �ضيكون  الإقليمية 

من  معينة  لمجموعة  اأو  القت�ضادات  لأحد  المالئم  الإقليمي 

القت�ضادات بالدرجة الأولى على طريقة ا�ضتخدام البيان. ول يحتوي 

دة بالقت�ضادات اأو الأقاليم التي ينبغي اإعداد  الدليل على قائمة موحَّ

بيانات منف�ضلة لها من جانب القت�ضاد القائم بالإبالغ اأو مجموعة 

القت�ضادات القائمة بالإبالغ. 

مثال رقمي: المعامالت الدولية ومراكز 

ميزان المدفوعات في البيانات القومية الأحد 

االقت�صادات االأع�صاء في اتحاد عملة مركزي

1- الفترة االفتتاحية 

لنفر�ص اأن القت�ضاَدين A وB هما الع�ضوان الوحيدان في اتحاد 

العملة واأن مركزيهما الفتتاحيين كالتالي:

عزو  اقت�ضاد  كل  في  وطنية  نقدية  �ضلطة  اإن�ضاء  على  ويترتب 

الأ�ضول المحلية )الئتمان الممنوح للحكومات والبنوك( والخ�ضوم 

)النقود الورقية( اإلى كل اقت�ضاد على النحو التالي:

ويمتلك البنك المركزي لتحاد العملة اأ�ضول اأجنبية قيمتها 500، 

مجموع  وت�ضكل  احتياطية،  اأ�ضول  الحالة  هذه  في  جميعها  تكون 

ال�ضلطة   
13

مطالبات �ضافي  فاإن  وبالتالي  التحاد.  احتياطيات 

اأي�ضا كل  الأجنبية )وهي  الأ�ضول  البنك تمثل  الوطنية على  النقدية 

الأ�ضول الحتياطية في هذه الحالة( لالقت�ضاد: يمتلك القت�ضادان 

A وB اأ�ضول احتياطية قيمتها 300 و200، على التوالي.

اأي  لالتحاد  المركزي  للبنك  لي�ص  اأن  المثال  هذا  في  وُيفتر�ص 

اأ�ضول اأو خ�ضوم »لح�ضابه الخا�ص« اأي، اأن جميع اأ�ضوله وخ�ضومه 

مرتبطة بمراكزه مع القت�ضادات القومية.

العمليات  تحدث  و3،  و2   1 الزمنية  الفترات  واأثناء 

التالية:

 المق�ضود بعبارة »�ضافي« هنا الفرق بين الأ�ضول والخ�ضوم.
13
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A ميزان مدفوعات االقت�صاد

مدين دائن   

الح�ضاب الجاري

100 ال�ضلع  

الح�ضاب المالي

100 الأ�ضول الحتياطية 

  

 الميزانية العمومية للهيئة الوطنية

A االقت�صاد

الخ�ضوم الأ�ضول 

1.000 النقود الورقية   200  �ضافي المطالبات على البنك المركزي  

   لتحاد العملة )الأ�ضول الحتياطية(   

150 ودائع البنوك )المقيمة    950  الأ�ضول المحلية )المقيمون في 

 ) A في القت�ضاد(       )A القت�ضاد(    

1.150 المجموع   1.150 المجموع 

  

ميزان ميزان    

مدفوعات مدفوعات    

B االقت�صاد  A االقت�صاد  

مدين دائن  مدين  دائن   

الح�ضاب الجاري

120    120 ال�ضلع 

الح�ضاب المالي

120  120 الأ�ضول الحتياطية  

  

 الميزانية العمومية للهيئة الوطنية

A االقت�صاد

الخ�ضوم الأ�ضول 

1.000 النقود الورقية   320 �ضافي المطالبات على البنك المركزي  

  لتحاد العملة  )الأ�ضول الحتياطية( 

270 ودائع البنوك )المقيمة   950 الأ�ضول المحلية )المقيمون في  

)A في القت�ضاد      )A في القت�ضاد   

1.270 المجموع   1،270 المجموع 

  

دليل ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي

2- الفترة 1

)غير   Y االقت�صاد  من   001 بمبلغ  �صلعا   A االقت�صاد  ي�صتورد 

)دوالر  االأجنبي  بالنقد  مقابلها  ويدفع  العملة(  اتحاد  في  ع�صو 

اأمريكي(.

وعادة ما يقتني المقيم في القت�ضاد A العمالت الأجنبية التي 

المحلي.  بنكه  خالل  من  لالتحاد،  المركزي  البنك  من  اإليها  يحتاج 

وتكون المعامالت على الوجه التالي:

• التجاري 	 البنك  في  الم�ضرفي  الح�ضاب  من   )100( ُتخ�ضم 

بمبلغ  اأجنبية  عملة  الم�ضتوِرد  ويقتني  للم�ضتورد  المقيم 

.)100(

• المركزي 	 البنك  من  اأجنبية  عملة  التجاري  البنك  يقتني 

البنك  ح�ضاب  من  المبلغ  وُيخ�ضم   )100( بمبلغ  لالتحاد 

 .)150 اإلى   250 )من  لالتحاد  المركزي  البنك  في  التجاري 

التجاري  البنك  اأن ح�ضاب  الإح�ضائية  و�ضُيفتر�ص لالأغرا�ص 

A، واأنها بالتالي  مفتوح لدى الهيئة الوطنية في القت�ضاد 

تقتني العملة الأجنبية من البنك المركزي لالتحاد. 

• اأ�ضوله 	 من  المبلغ  ب�ضحب  لالتحاد  المركزي  البنك  يقوم 

الحتياطية )من 500 اإلى 400(، وُيخ�ضم المبلغ من ح�ضاب 

الهيئة الوطنية في دفاتر البنك المركزي لالتحاد.

المركزي 	• البنك  على   A القت�ضاد  مطالبات  �ضافي  يتراجع 

لالتحاد نتيجة خ�ضم المبلغ من ح�ضاب الهيئة الوطنية. وهذا 

التراجع في �ضافي المطالبات يعك�ص المعامالت في الأ�ضول 

الحتياطية )من 300 اإلى 200(.

القيد  وُي�ضجل  المقترحة،  للمعالجة  وفقا  الواردات،  تزداد  وهكذا 

تكون معامالت  الحالة  هذه  وفي  الحتياطية.  الأ�ضول  في  المقابل 

النحو  على   ،A لالقت�ضاد  العمومية  والميزانية  المدفوعات  ميزان 

التالي:

3- الفترة 2

ُي�ضدِّر القت�ضاد A نف�ص ال�ضلع اإلى القت�ضادB  مقابل مبلغ 120 

بالعملة المحلية

تتم ت�ضوية المعاملة بالعملة المحلية من خالل الجهاز الم�ضرفي. 

وتكون المعامالت على النحو التالي:

• يقوم بنك الم�ضتوِرد المقيم في القت�ضاد B بت�ضوية المعاملة 	

في  ح�ضابيهما  خالل  من  الم�ضدِّر  بنك  مع  المحلية  بالعملة 

البنك المركزي لتحاد العملة. وبناء على ذلك ُيخ�ضم المبلغ 

المركزي  البنك  في   B لالقت�ضاد  التجاري  البنك  ح�ضاب  من 

البنك  اإلي ح�ضاب  اإلى 30( بينما ي�ضاف  لالتحاد )من 150 

التجاري لالقت�ضاد A )من 150 اإلى 270(. وكما يحدث في 

الفترة 1، ُيفتر�ص لالأغرا�ص الإح�ضائية اأن ح�ضابي البنكين 

التجاريين مفتوحين لدى الهيئة الوطنية في القت�ضاَدين.

• المركزي 	 البنك  على   A القت�ضاد  مطالبات  �ضافي  يزداد 

لالتحاد )من 200 اإلى 320( نتيجة اإ�ضافة المبلغ اإلى ح�ضاب 

 B القت�ضاد  يتراجع �ضافي مطالبات  بينما  الوطنية  الهيئة 

الهيئة  ح�ضاب  من  المبلغ  خ�ضم  نتيجة   )80 اإلى   200 )من 

الوطنية.

المركزي لالتحاد ككل،  للبنك  بالن�ضبة  المعاملة محايدة   تكون 

اأع�ضاء  المطالبات عليه من جانب  ولكنها توؤثر على تكوين �ضافي 

الأ�ضول  التغيرات في  الحالة في  ينعك�ص في هذه  التحاد، وهو ما 

الحتياطية. 

 ،Bو  A القت�ضادين  مدفوعات  لميزان  المقترحة  المعاملة  وفي 

تكون القيود على النحو التالي:
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B ميزان مدفوعات االقت�صاد

مدين دائن   

الح�ضاب الجاري

150 ال�ضلع 

الح�ضاب المالي

150 الأ�ضول الحتياطية  

  

الميزانية العمومية للهيئة الوطنية  
B االقت�صاد  

الخ�ضوم الأ�ضول 

600 النقود الورقية   80 �ضافي المطالبات على البنك المركزي 

لتحاد العملة )الأ�ضول الحتياطية( 

30 ودائع البنوك   550 الأ�ضول المحلية 

 )B المقيمون في القت�ضاد(      )B المقيمون في القت�ضاد(    

630 المجموع   630 المجموع 

  

 الميزانية العمومية للهيئة الوطنية 

B االقت�صاد

الخ�ضوم الأ�ضول 

600 النقود الورقية   230  �ضافي المطالبات على البنك المركزي 

لتحاد العملة )الأ�ضول الحتياطية(  

180 ودائع البنوك   550  الأ�ضول المحلية  

)B المقيمون في القت�ضاد(     )B المقيمون في القت�ضاد(    

780 المجموع   780 المجموع 

   

B االقت�صاد  A االقت�صاد  

مدين دائن  مدين  دائن   

120  150  100  120 الح�ضاب الجاري 

الح�ضاب المالي

30   20 الأ�ضول الحتياطية  

  

 الميزانية العمومية للبنك المركزي التحاد العملة

الخ�ضوم الأ�ضول 

1.600 النقود الورقية   550 الأ�ضول الأجنبية  

    )الأ�ضول الحتياطية(   

450 ودائع بنوك التحاد   1.500 المطالبات على المقيمين في التحاد 

2.050 المجموع   2.050 المجموع 

  

الملحق 3 ♦ الترتيبات الإقليمية

4- الفترة 3

ُي�صدِّر االقت�صاد B نف�ض ال�صلع اإلى االقت�صاد Z )غير ع�صو في 

اتحاد العملة( مقابل مبلغ 150

تتم ت�ضوية المعاملة بالعملة الأجنبية )الدولر الأمريكي(.

• اإلى 	 الأجنبي  النقد  عائدات   B القت�ضاد  في  المقيم  يبيع  ثم 

اإلى ح�ضابه  وي�ضاف   B القت�ضاد  في  المقيم  التجاري  بنكه 

.)150(

• البنك 	 اإلى   )150( قدرها  اأجنبية  عملة  التجاري  البنك  يبيع 

البنك  ح�ضاب  اإلى  المبلغ  هذا  وي�ضاف  لالتحاد  المركزي 

التجاري في البنك المركزي لالتحاد )من 30 اإلى 180(. وكما 

هي الحال في الفترتين 1 و2، ُيفتر�ص لالأغرا�ص الإح�ضائية 

اأن ح�ضاب البنك التجاري مفتوح لدى الهيئة الوطنية. 

• 	 400 )من  الحتياطية  اأ�ضوله  لالتحاد  المركزي  البنك  ُيزيد 

في  الوطنية  الهيئة  ح�ضاب  اإلى  المبلغ  وي�ضاف   ،)550 اإلى 

دفاتر البنك المركزي لالتحاد.

 يزداد �ضافي مطالبات القت�ضاد B على البنك المركزي لالتحاد 

نتيجة اإ�ضافة المبلغ اإلى ح�ضاب الهيئة الوطنية. 

وهكذا، تزداد ال�ضادرات، وفقا للمعالجة المقترحة، وُي�ضجل القيد 

المقابل في الأ�ضول الحتياطية. وتكون معامالت ميزان المدفوعات 

والميزانية العمومية لالقت�ضاد B، على النحو التالي:

5- خاتمة

 Bو  A القت�ضادين  مدفوعات  ميزان  ُيظهر   ،3 الفترة  نهاية  في 

القيود التالية:

وت�ضفر هذه المعامالت عن زيادة في الأ�ضول الحتياطية للبنك 

على  العمومية  ميزانيته  وتغير   50 بمقدار  العملة  لتحاد  المركزي 

النحو التالي:

وكما يت�ضح من هذا المثال الرقمي، ل يعك�ص التغير في الأ�ضول 

الفترة  من   )50+( العملة  لتحاد  المركزي  للبنك  الحتياطية 

المقيمين  غير  مع  المعامالت  اإل   3 الفترة  نهاية  حتى  الفتتاحية 

في التحاد: ا�ضتيراد �ضلع بمبلغ 100 من القت�ضاد Y وت�ضدير �ضلع 

 .Z بمبلغ 150 اإلى القت�ضاد



268

الميزانية العمومية للهيئة الوطنية الميزانية العمومية للهيئة الوطنية    

B القت�ضادالقت�ضاد  A القت�ضاد  

الخ�ضوم الأ�ضول  الخ�ضوم  الأ�ضول 

600  Banknotes  230 �ضافي المطالبات على البنك المركزي    1000 النقود الورقية   320 �ضافي المطالبات على البنك المركزي 

   لالتحاد )الأ�ضول الحتياطية(      لالتحاد  )الأ�ضول الحتياطية(

180 ودائع البنوك    550 الأ�ضول المحلية   270 ودائع البنوك    950 الأ�ضول المحلية  

)B المقيمون في القت�ضاد(      )B المقيمون في القت�ضاد(      )A المقيمون في القت�ضاد(      )A المقيمون في القت�ضاد(    

780 المجموع   780 المجموع   1.270 المجموع   1.270 المجموع 
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الملحق

4
اإح�ساءات اأن�سطة الم�ؤ�س�سات

متعددة الجن�سيات

األف- مقدمة

المراجع:

التو�صيات  دليل  )يورو�ستات(،  الأوروبي  الإح�سائي  المكتب 

حول اإنتاج اإح�صاءات ال�صركات الأجنبية المنت�صبة

منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي، التعريف المرجعي 

الثامن،  الف�سل  الرابعة(،  )الطبعة  المبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار 

ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر والعولمة

حول  كتيب  القت�صادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

الأن�سطة  الثالث،  الف�سل  القت�صادية،  العولمة  موؤ�صرات 

القت�سادية للموؤ�س�سات متعددة الجن�سيات 

الخدمات،  في  الدولية  التجارة  اإح�صاءات  دليل   – المتحدة  الأمم 

الف�سل الرابع، اإح�ساءات تجارة ال�سركات التابعة الأجنبية في 

الخدمات.

Eurostat, Recommendations Manual on the Production 
of Foreign AffiliaTes Statistics.

Organisation for Economic Cooperation and  Development 
(OECD), OECD Benchmark Definition of Foreign 
Direct Investment. (fourth edition), Chapter 8, FDI and 
Globalisation.

OECD, OECD Handbook on Economic  Globalisation Indi�
cators, Chapter 3, The  Economic Activity of Multinational 
Enterprises
United Nations, Manual on Statistics of International Trade 

in Services, Chapter IV, Foreign Affiliates Statistics and 
the International Supply Services.

هذا  يت�سمن  المبا�سر،  ال�ستثمار  اإح�ساءات  جانب  اإلى  م:1-4 

عن  الأجنبية  لل�سيطرة  الخا�سعة  الموؤ�س�سات  عن  معلومات  الدليل 

Activi� الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  )رريق 

التابعة  ال�سركات  واإح�ساءات   )ties of Multinational Enterprises
ترتبط  اإح�ساءات  وهي   ،)Foreign Affiliates Statistics( الأجنبية 

متعددة  الموؤ�س�سات  اإح�ساءات  فتغطي  ب�سابقتها.  وثيقا  ارتباطا 

ال�ستثمار  موؤ�س�سات  عن  المتغيرات  من  مجموعة  الجن�سيات 

المجموعة  هذه  اإعداد  ويتم  اأدناه.  الوارد  النحو  على  وذلك  المبا�سر، 

ميزان  اإح�ساءات  عن  منف�سل  ب�سكل  نطاقا  الأو�سع  البيانات  من 

في  جمعها  يمكن  كان  )واإن  الدولي  ال�ستثمار  وو�سع  المدفوعات 

بالحيازات  ترتبط  لأنها  المبا�سر(،  ال�ستثمار  بيانات  اإعداد  اإطار 

الكلية لموؤ�س�سات ال�ستثمار المبا�سر واأن�سطتها ولي�س مجرد مراكزها 

تهدف  اأخرى،  وبعبارة  ال�سلة.  ذات  الموؤ�س�سات  مع  ومعامالتها 

منظور  توفير  اإلى  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات 

اإ�سافي ب�ساأن اأثر ال�ستثمار المبا�سر يكون مكمال لبيانات التدفقات 

على  عامة  نظرة  اإلقاء  اإلى  الملحق  هذا  ويهدف  الدولية.  والمراكز 

اإح�ساءات  معدي  لإحاطة  اإعدادها  وكيفية  الإح�ساءات  تلك  طبيعة 

ميزان المدفوعات وم�ستخدميها الذين قد يرغبوا في ال�ستفادة بهذا 

النطاق الوا�سع من المعلومات. 

متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  اإنتاج  ويمكن  م:2-4 

في  الكائنة  الأجنبية  لل�سيطرة  الخا�سعة  الموؤ�س�سات  عن  الجن�سيات 

ال�ستثمار  البيانات )مجموعة جزئية تحت  باإعداد  القائم  القت�ساد 

اأن�سطة  اإح�ساءات  با�سم  معروفة  الداخل؛  في  المبا�سر  الأجنبي 

 )»inward AMNE«( الداخل  في  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات 

وعن ال�سركات التابعة الأجنبية الخا�سعة ل�سيطرة القت�ساد القائم 

باإعداد البيانات )مجموعة جزئية تحت ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر 

متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  با�سم  معروفة  الخارج؛  في 

اأي�سا اأن  الجن�سيات في الخارج )»outward AMNE«( ومن الممكن 

الخارج  في  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  تغطي 

اأن�سطة الم�ستثمرين المبا�سرين المقيمين. 

متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  لإح�ساءات  تكون  وقد  م:3-4 

لل�سيطرة  الخا�سعة  الموؤ�س�سات  اأداء  تحليل  في  اأهميتها  الجن�سيات 

بالقيمة  �سواء  الأجنبية،  لل�سيطرة  الخا�سعة  والأخرى  المحلية 

التي  نطاقا  الأو�سع  الإح�سائية  المجتمعات  اإلى  كن�سبة  اأو  المطلقة 

ت�سم الموؤ�س�سات المحلية والأجنبية. وقد تزاول موؤ�س�سات ال�ستثمار 

المحلي  القت�ساد  ي�ستفيد منها  والتطوير  كالبحوث  اأن�سطة  المبا�سر 

الممكن  ومن  المدفوعات.  ميزان  في  كمعامالت  ُتقّيد  ل  قد  لكنها 

اأي�سا اأن توفر بيانات المعامالت في ال�سلع والخدمات )مع المقيمين 

لأن  المدفوعات،  ميزان  لبيانات  اإ�سافيا  منظورا  المقيمين(  وغير 

المعامالت التي تجريها موؤ�س�سات ال�ستثمار المبا�سر مع الأ�سخا�س 

غير المرتبطين بها قد تكون كبيرة. 

م:4-4 وعندما دارت مفاو�سات التفاق العام ب�ساأن التجارة في 

 ومنها 
1
الخدمات، اأربع طرائق لتقديم  الخدمات )غات�س(، تم تحديد 

اأي  التجاري،  الوجود  طريق  عن  الخدمات  تقديم  وهي   ،3 الطريقة 

ال�ستثمار المبا�سر. ومن خالل اإح�ساءات اأن�سطة الموؤ�س�سات متعددة 

الجن�سيات عن الموؤ�س�سات المنتجة للخدمات تتوافر معلومات مفيدة 

العام  التفاق  اإطار  في  التفاقيات  اإبرام  على  التفاو�س  لأغرا�س 

ب�ساأن التجارة في الخدمات وغيرها من التفاقيات التجارية، ف�سال 

تقت�سر  ل  الإح�ساءات  هذه  اأن  غير  التفاقيات.  تلك  متابعة  على 

على مقدمي الخدمات، حيث تغطي اأي�سا اأن�سطة ال�سناعة التحويلية 

والتعدين وغيرها من الأن�سطة. 

 لالطالع على مناق�سة حول التفاق العام ب�ساأن التجارة في الخدمات وعن 
1

طرائق الإمداد، راجع دليل اإح�ساءات التجارة الدولية في الخدمات )الف�سل 

الخام�س بعنوان »طرائق الإمداد«(. 
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م:4-5 وترد مناق�سات وتو�سيات مف�سلة ب�ساأن قيا�س اإح�ساءات 

التابعة  ال�سركات  واإح�ساءات  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة 

دليل اإح�صاءات التجارة الدولية في الخدمات )الف�سل  الأجنبية في 

في  الأجنبية  التابعة  ال�سركات  تجارة  »اإح�ساءات  بعنوان  الرابع 

OECD Handbook on Economic Globalisa� وفي   
2

،للخدمات«(

tion Indicators، وفي الطبعة الرابعة من مطبوعة التعريف المرجعي 
والتنمية  التعاون  ال�سادرة عن منظمة  المبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار 

في الميدان القت�سادي، الف�سل الثامن بعنوان »ال�ستثمار الأجنبي 

المبا�سر والعولمة«. ونورد في هذا الملحق ملخ�سا لتلك المناق�سات 

والتو�سيات.

باء- نطاق التغطية

1- المجتمع الإح�سائي 

الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  تغطي  م:6-4 

موؤ�س�سات ال�ستثمار المبا�سر التي يكون فيها الم�ستثمر المبا�سر )اأو 

اأو  مبا�سر  ب�سكل  م�سيطرا  اأو  حائزا  معا(  الم�ستثمرين  من  مجموعة 

غير مبا�سر على اأغلبية القوة الت�سويتية )اأي على ال�سركات التابعة(. 

نظرا  المبا�سر  ال�ستثمار  موؤ�س�سات  تغطية  نطاق  عن  هذا  ويختلف 

تعريف  الإح�ساءات  هذه  وتتبع  المرتبطة.  الموؤ�س�سات  ل�ستبعاد 

اإلى  )الفقرات من 8-6  الدليل  هذا  يناق�سه  الذي  المبا�سر  ال�ستثمار 

فيها  تكون  التي  الموؤ�س�سات  تغطيتها  نطاق  ي�سمل  حيث   
3
،)24-6

اأو  واحد  م�ستثمر  يد  في  الت�سويتية  للقوة  الأجنبية  الملكية  اأغلبية 

مجموعة من الم�ستثمرين يعملون معا؛ اأي ل تغطى �سوى الموؤ�س�سات 

الخا�سعة لل�سيطرة الأجنبية. 

م:4-7 وقد ترغب البلدان التي يكون في مقدورها القيام بذلك في 

توفير اإح�ساءات تكميلية ت�سمل الحالت التي ُيرى فيها اأن ال�سيطرة 

اأجنبي مبا�سر واحد  الأجنبية موجودة، حتى واإن لم يمتلك م�ستثمر 

ح�سة اأغلبية.

اأن�سطة  اإح�ساءات  في  القت�سادية  المتغيرات   -2

الم�ؤ�س�سات متعددة الجن�سيات

هذا  في  الكبيرة  الأهمية  ذات  الأ�سا�سية  المتغيرات  ت�سمل  قد  م:8-4 

والعمالة؛  الناتج؛  و/اأو  الأعمال(  )رقم  المبيعات  يلي:  ما  ال�ساأن 

وعدد  والخدمات؛  ال�سلع  وواردات  و�سادرات  الم�سافة؛  والقيمة 

الموؤ�س�سات. 

ل�ستكمال  بياناتها  جمع  يمكن  اأخرى  متغيرات  وهناك  م:9-4 

وتعوي�سات  المالية(؛  وغير  )المالية  الأ�سول  ومنها:  البيانات،  هذه 

العاملين؛ و�سافي القيمة؛ و�سافي فائ�س الت�سغيل؛ واإجمالي تكوين 

راأ�س المال الثابت؛ وال�سرائب على الدخل؛ ونفقات البحوث والتطوير؛ 

داخل  والواردات  وال�سادرات  والخدمات؛  ال�سلع  م�ستريات  ومجموع 

كل مجموعة. 

الح�صابات  نظام  في  المتغيرات  هذه  تعاريف  وترد  م:10-4 

القومية لعام 2008 وفي الوثائق الم�سار اإليها اأعاله كمراجع. ومن 

الإح�سائي  المجتمع  مجموع  عن  بيانات  تتوفر  اأن  اأي�سا  المفيد 

 يركز دليل اإح�ساءات التجارة الخارجية في الخدمات على ال�سركات التابعة 
2

فيه  الواردة  التو�سيات  اأن معظم  اإلى  ي�سير  ولكنه  الخدمات،  تنتج  التي  الأجنبية 

المتعلقة باإعداد هذه الإح�ساءات تنطبق على ال�سلع والخدمات على ال�سواء )وهي 

كل التو�سيات عدا ما يتعلق منها بالتق�سيمات ح�سب ال�سناعة/المنتج(.

 والطبعة الرابعة من مطبوعة التعريف المرجعي لال�ستثمار الأجنبي المبا�سر 
3

ال�سادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي. 

وفق  معدة  وتكون  المحلية  لل�سيطرة  الخا�سعة  الموؤ�س�سات  عن  اأو 

نف�س الأ�سا�س المتبع في اإعداد اإح�ساءات اأن�سطة الموؤ�س�سات متعددة 

تت�سنى  كي  وذلك  الداخل،  في  المبا�سر  ال�ستثمار  ب�ساأن  الجن�سيات 

م�ستوى  على  الأجنبية  لل�سيطرة  الخا�سعة  بالموؤ�س�سات  المقارنة 

الأداء. 

جيم- ال�حدات الإح�سائية

اأن�سطة  اإح�ساءات  معظم  جمع  يمكن  المبداأ،  حيث  من  م:11-4 

)ال�سركة(  الموؤ�س�سة  م�ستوى  على  اإما  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات 

وبع�س  المن�ساآت.  فرادى  اأو  الن�ساط  مواقع  فرادى  م�ستوى  على  اأو 

مما  اأكثر  الموؤ�س�سات  من  ُتجمع  الأ�سول،  كمجموع  الموؤ�سرات، 

المبا�سر  ال�ستثمار  اإح�ساءات  وُتجمع  عادة.  المن�ساآت  من  ُتجمع 

اأن�سطة  اإح�ساءات  جمع  فاإن  وبالتالي  العادة،  في  الموؤ�س�سات  من 

الربط  يي�سر  الم�ستوى  هذا  نف�س  على  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات 

قيام  لترجيح  نظرا  اأنه  غير  البيانات.  من  النوعين  هذين  بين 

فاإن  متعددة،  �سناعات  في  باأن�سطة  المن�ساآت،  ولي�س  الموؤ�س�سات، 

البيانات التي تبوَّب ح�سب الن�ساط الأ�سا�سي قد يتعذر تف�سيرها في 

حالة الموؤ�س�سات اأكثر منه في حالة المن�ساآت. وبالتالي هناك مزايا 

وعيوب تتعلق بكل اأ�سا�س من اأ�س�س جمع البيانات، ول ترد في هذا 

وغالبا  المالئمة.  الإح�سائي  الجمع  وحدة  ب�ساأن  تو�سية  اأي  الدليل 

في  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  تو�سع  ما 

الإح�سائية  الوحدات  تكون  والتي  القائمة،  الإح�سائية  النظم  �سياق 

الم�ستخدمة فيها محددة بالفعل، وفي هذه الحالت قد ل يكون هناك 

مجال كبير لختيار الوحدات الم�ستخَدمة. 

دال- وقت القيد والتقييم

الدليل.  في  جاء  ما  مع  والتقييم  القيد  وقت  يت�سق  م:12-4 

فالمتغيرات المتعلقة بالتدفقات، كالناتج اأو القيمة الم�سافة، ينبغي 

اأن تغطي كل الفترة المرجعية )وهي �سنة في العادة(، واأن تقا�س على 

كالأ�سول  بالأر�سدة،  المتعلقة  المتغيرات  اأما  ال�ستحقاق.  اأ�سا�س 

المرجعية.  الفترة  نهاية  في  تكون  اأن  فينبغي  القيمة،  و�سافي 

ومبدئيا، ينبغي قيا�س كل المتغيرات المتعلقة بالمعامالت والمراكز 

بالقيمة ال�سوقية.

هاء- عزو المتغيرات المتعلقة باأن�سطة الم�ؤ�س�سات 

متعددة الجن�سيات

1- العزو الجغرافي

لل�سيطرة  الخا�سعة  الموؤ�س�سات  اإح�ساءات  حالة  في  م:13-4 

الأجنبية الكائنة في القت�ساد القائم باإعداد البيانات )اأي اإح�ساءات 

يكون  اأن  ينبغي  الداخل(،  في  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة 

غير  النهائي.  الم�سيطر  الم�ستثمر  اقت�ساد  ح�سب  الجغرافي  العزو 

ينبغي  المبا�سر،  ال�ستثمار  بيانات  مع  الربط  تي�سير  اأجل  من  اأنه 

فيها  ي�ستند  التي  البيانات  بع�س  توفير  اأي�سا  البيانات  معدِّي  على 

ال�سركة  )اأي  المبا�سرة  الملكية  �ساحب  الم�ستثمر  اقت�ساد  اإلى  العزو 

الموؤ�س�سات الأجنبية  اإح�ساءات  الأم الأجنبية الأقرب(. وينبغي عزو 

الخا�سعة ل�سيطرة الم�ستثمرين المقيمين في القت�ساد القائم باإعداد 

في  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  )اإح�ساءات  البيانات 

الخارج( ح�سب موقع الموؤ�س�سات التي يجري و�سف اأن�سطتها. 
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2- العزو ح�سب الن�ساط وح�سب المنتج

اأن�سطة  متغيرات  كل  عزو  ينبغي  المثالي،  الو�سع  في  م:14-4 

اأو  الموؤ�س�سات متعددة الجن�سيات ح�سب الأن�سطة ال�سناعية للمن�ساأة 

الموحد  ال�صناعي  الدولي  للت�صنيف  وفقا  وذلك  المعنية،  الموؤ�س�سة 

.)ISIC( لجميع الأن�صطة القت�صادية

اأو  اإلى ذلك، هناك متغيرات معينة كالمبيعات  م:4-15 واإ�سافة 

المنتجات  نوع  ح�سب  عزوها  يمكن  والواردات  وال�سادرات،  الناتج، 

المنَتجة والمباعة. والبيانات التي يتم عزوها ح�سب المنتج يمكن اأن 

تبين اأنواع ال�سلع والخدمات المقدمة عن طريق الموؤ�س�سات الخا�سعة 

ال�سهولة  من  درجة  باأق�سى  مقارنتها  ويمكن  الأجنبية  لل�سيطرة 

ببيانات ال�سلع والخدمات التي يتم توفيرها عن طريق التجارة بين 

المقيمين وغير المقيمين، ومقارنتها كذلك ببيانات الإنتاج المحلي. 

غير اأن هناك بع�س المتغيرات، كالقيمة الم�سافة والعمالة، ل يمكن 

عزوها ح�سب نوع المنتجات. 

م:4-16 وينبغي على معدِّي البيانات العمل، في الأجل الأطول، 

من اأجل تق�سيم كل المتغيرات اأو بع�سها على اأ�سا�س المنتج ح�سب ما 

اأو  الأعمال(  )رقم  )كالمبيعات  الأ�سا�س  هذا  على  للعزو  منها  ي�سلح 

اأ�سا�س  الناتج، وال�سادرات والواردات(. فالإح�ساءات الم�سنفة على 

المنتج خالية من م�سكالت التف�سير المتعلقة بالأن�سطة الثانوية، كما 

في  التجارة  حالة  في  الم�ستخدم  الت�سنيف  اأ�سا�س  مع  تت�سق  اأنها 

ال�سلع والخدمات في ميزان المدفوعات. 

واو- ق�سايا اإعداد البيانات

اأن�سطة  اإح�ساءات  لو�سع  اأ�سا�سيان  منهجان  هناك  م:17-4 

مع  بال�سرورة  يتنافيان  ل  وهما  الجن�سيات،  متعددة  الموؤ�س�سات 

بع�سهما البع�س. الأول هو اإجراء م�سوح َتطلب ب�سكل مبا�سر معلومات 

عن عمليات الموؤ�س�سات التي ت�سملها تلك الم�سوح )وهو منهج مالئم 

في  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  حالتي  في 

البيانات  الثاني فيحدد مجموعة  المنهج  اأما  الخارج(.  الداخل وفي 

لدى  والم�سجلة  القائمة  المحلية  بالموؤ�س�سات  الخا�سة  الجزئية 

اأن�سطة  اإح�ساءات  حالة  في  )وذلك  لأجانب  المملوكة  الموؤ�س�سات 

ا�ستخدام  ويمكن  فقط(.  الداخل  في  الجن�سيات  متعددة  الموؤ�س�سات 

�سجالت ال�ستثمار المبا�سر في اأي من الحالتين في تحديد الوحدات 

اأن�سطة  اإح�ساءات  العزو في حالة  اقت�ساد  الواجب تغطيتها )وكذلك 

الموؤ�س�سات متعددة الجن�سيات في الداخل(.

متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  حالتي  وفي  م:18-4 

الم�سوح  اإلى  ت�ساف  اأن  يجوز  الخارج،  وفي  الداخل  في  الجن�سيات 

اأ�سئلة  المبا�سر  ال�ستثمار  ومراكز  معامالت  تغطي  التي  القائمة 

متعددة  الموؤ�س�سات  باأن�سطة  المتعلقة  الأ�سا�سية  المتغيرات  تتناول 

ُتجرى  قد  المبا�سر  ال�ستثمار  م�سوح  لأن  نظرا  اأنه  غير  الجن�سيات. 

الموؤ�س�سات  اأن�سطة  اإح�ساءات  المطلوب لإعداد  اأكثر تواترا من  ب�سكل 

�سنويا(،  ولي�س  �سنة  ربع  كل  مثال  ُتجرى  )كاأن  الجن�سيات  متعددة 

ويتعين اإعدادها �سريعا، ونظرا اأي�سا لأن اإح�ساءات اأن�سطة الموؤ�س�سات 

متعددة الجن�سيات ل تكون مطلوبة اإل عن الجزء الخا�سع لل�سيطرة 

الأن�سب  المبا�سر، فقد يكون من  الإح�سائي لال�ستثمار  المجتمع  من 

اإجراء م�سوح منف�سلة لكل منهما. 

متعددة  الموؤ�س�سات  اأن�سطة  لإح�ساءات  وبالن�سبة  م:19-4 

اإح�ساءات  اأن يكون في الإمكان ربط  الداخل، ينبغي  الجن�سيات في 

ال�ستثمار المبا�سر بالإح�ساءات القت�سادية المحلية القائمة )مثال، 

ا�ستخدام  طريق  عن  القومية(  الح�سابات  لأغرا�س  ُتجمع  كالتي 

الخا�سعة  المقيمة  الموؤ�س�سات  تحديد  في  الملكية  هيكل  معلومات 

ويمكن  المالك.  اإقامة  و�سع  تحديد  وكذلك  الأجنبية،  لل�سيطرة 

الح�سول عندئذ على اإح�ساءات اأن�سطة الموؤ�س�سات متعددة الجن�سيات 

المجتمع  مكونات  ل�ستى  الإح�سائية  المتغيرات  تجميع  طريق  عن 

الإح�سائي للموؤ�س�سات الخا�سعة لل�سيطرة الأجنبية.

ال�ستثمار  م�سوح  اإلى  اأخرى  اأ�سئلة  اإ�سافة  يلزم  وقد  م:20-4 

الموؤ�س�سة الأم  اإذا كان مطلوبا الح�سول على معلومات عن  المبا�سر 

�ساحبة ال�سيطرة النهائية. 
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الملحق

5
تحويالت المغتربين

األف- المفهوم االقت�صادي لتحويالت المغتربين 

وال�صبب في اأهميتها

من  المعي�شية  الأ�شر  دخل  المغتربين  تحويالت  تمثل  م:1-5 

الأفراد  انتقال  نتيجة  اأ�شا�شا  ين�شاأ  والذي  الأجنبية  القت�شادات 

تحويالت  وت�شمل   
1
القت�شادات. تلك  اإلى  دائمة  اأو  موؤقتة  ب�شورة 

المغتربين البنود النقدية وغير النقدية التي تتدفق عن طريق القنوات 

الر�شمية، ك�شبكة التحويالت الإلكترونية مثال، اأو عن طريق القنوات 

غير الر�شمية، كحمل النقود اأو ال�شلع عبر الحدود. وتتاألف في معظمها 

اإلى  هاجروا  اأفراد  يعطيها  اأو  ير�شلها  نقدية  غير  وبنود  اأموال  من 

اقت�شاد جديد واأ�شبحوا مقيمين فيه، ومن �شافي تعوي�شات عمال 

الم�شتخَدمين  العمال  من  غيرهم  اأو  المو�شميين  العمال  اأو  الحدود 

لأجل ق�شير في اقت�شاد لي�شوا مقيمين فيه.

من  الكثير  منظور  من  المغتربين،  تحويالت  وتمثل  م:2-5 

القت�شادات، م�شدرا كبيرا وم�شتقرا من م�شادر الأموال تتجاوز في 

بع�ض الأحيان تدفقات المعونة اأو التدفقات المالية الر�شمية الداخلة 

تاأثير  التحويالت  لتلك  يكون  وقد  المبا�شر.  الأجنبي  ال�شتثمار  من 

القت�شادي  النمو  تمويل  يمكنها  كما  الفقر  حدة  تخفيف  على  مهم 

في القت�شادات المتلقية. 

المدفوعات  ميزان  دليل  من  ال�شاد�شة  الطبعة  وتحدد  م:3-5 

تكميلية  بنودا  وتوفر  الأ�شا�شية  العنا�شر  الدولي  اال�ستثمار  وو�سع 

من اأجل ال�شماح باإعداد مجمالت تحويالت المغتربين. ول يوجد بند 

ب�شكل  ير�شد  المدفوعات  ميزان  اإطار  في  البيانات  بنود  من  واحد 

�شامل المعامالت في تحويالت المغتربين. ويبين هذا الملحق البنود 

المغتربين والعالقات  الالزمة لح�شاب مجمالت تحويالت  المختلفة 

بين مختلف المجمالت. 

بندين  من  اأ�شا�شا  المغتربين  تحويالت  بيانات  وُت�شتق  م:4-5 

العاملون  يكت�شبه  الذي  الدخل  وهما:  المدفوعات،  ميزان  اإطار  في 

عمل  اأرباب  من  عليه  يح�شلون  )اأو  فيها  يقيمون  ل  اقت�شادات  في 

مقيمين  اإلى  ما  اقت�شاد  في  مقيمين  والتحويالت من  مقيمين(  غير 

وكذلك  البندين،  لهذين  تعريفا  اأدناه  ويرد  اآخر.  اقت�شاد  في 

اإلى حد  نطاقا  اأو�شع  المدفوعات  الخا�شة بح�شابات ميزان  التعاريف  تعتبر   
1

اإلى مفاهيم  ت�شتند  لأنها ل  الأ�شخا�ض، وذلك  المرتبطة بحركة  التعاريف  ما من 

الهجرة اأو توظيف العمالة اأو العالقات العائلية.

التعاريف والمفاهيم الأخرى ذات ال�شلة. اأما العنا�شر الأ�شا�شية 

بينما  »باء«  الق�شم  فيتناولها  المغتربين  بتحويالت  المرتبطة 

»دال«  الق�شم  ويحدد  التكميلية.  البنود  »جيم«  الق�شم  يتناول 

�شال�شل البيانات ذات ال�شلة التي غالبا ما تتناولها النقا�شات 

المعنية بتحويالت المغتربين ولكنها غير معرفة على هذا النحو 

الق�شم »هاء« تطبيق مفاهيم ميزان  التعاريف. ويتناول  �شمن 

فينظر  »واو«  الق�شم  اأما  المغتربين،  تحويالت  على  المدفوعات 

في البيانات ح�شب القت�شاد ال�شريك. ويو�شح الجدول م:1-5 

المغتربين وم�شدرها.  الالزمة لإعداد بنود تحويالت  العنا�شر 

ويو�شح الجدول م:5-2 العالقة بين مختلف البنود.

باء- العنا�صر االأ�صا�صية المرتبطة بتحويالت 

المغتربين في اإطار ميزان المدفوعات  

المرجع: 

في  الدولية  المعامالت  بيانات   ،2009 الدولي،  النقد  �شندوق 

)قيد  وم�ستخدميها  لمعديها  مر�سد  العاملين:  تحويالت 

االإ�سدار(.

IMF, 2009, International Transactions in Remittances: Guide 
for Compilers and Users.

ال�شخ�شية«  »التحويالت  و  العاملين«  »تعوي�شات  م:5-5 

هما البندان اللذان يرتبطان ارتباطا كبيرا بتحويالت المغتربين 

في اإطار ميزان المدفوعات. وُيدرج هذان العن�شران الأ�شا�شيان 

في الح�شاب الجاري. 

1- تعوي�صات العاملين

الحدود  عمال  دخل  العاملين  بتعوي�شات  ُيق�شد  م:6-5 

لأجل  الم�شتخَدمين  العمال  من  وغيرهم  المو�شميين  والعمال 

الذين  المقيمين  ودخل  فيه  مقيمين  لي�شوا  اقت�شاد  في  ق�شير 

العاملين   وتمثل تعوي�شات 
2
يعملون لدى كيانات غير مقيمة.

به  ي�شهم  الذي  الإنتاج  عملية  في  العمل  ُمدخل  عن  »تعوي�شا 

وكذلك  الدولية  والموؤ�ش�شات  ال�شفارات  المقيمين  غير  العمل  اأرباب  ي�شمل   
2

بع�ض  وفي   .)134-4 اإلى   131-4 من  )الفقرات  المقيمة  غير  ال�شركات 

القت�شادات،  يكون الدخل المتح�شل عليه من اأرباب عمل غير مقيمين كبيرا.  
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الملحق 5 ♦ تحويالت المغتربين 

الجدول م:5-1: العنا�صر الالزمة الإعداد بنود تحويالت المغتربين وم�صدرها

الم�شدر والو�شف البند 

ح�شاب الدخل الأولي، عن�شر اأ�شا�شي 1- تعوي�شات العاملين 

ح�شاب الدخل الثانوي، عن�شر اأ�شا�شي 2- التحويالت ال�شخ�شية 

ح�شاب ال�شلع والخدمات، بند تكميلي   -3 

   

ح�شاب الدخل الثانوي، بند تكميلي  4- ال�شرائب والم�شاهمات الجتماعية المرتبطة بعمل عمال الحدود 

   والعمال المو�شميين وغيرهم من العمال الم�شتخَدمين لأجل ق�شير

ح�شاب الدخل الأولي )في حالة تعوي�شات العاملين(،   5- تعوي�شات العاملين مطروحا منها الم�شروفات المرتبطة بعمال الحدود  

عن�شر اأ�شا�شي     والعمال المو�شميين وغيرهم من العمال الم�شتخَدمين لأجل ق�شير 

الثانوي  الدخل  وح�شاب  والنقل(  ال�شفر  م�شروفات  حالة  )في  والخدمات  ال�شلع  ح�شاب 

)في حالة ال�شرائب والم�شاهمات الجتماعية(، بنود تكميلية

الح�شاب الراأ�شمالي، بند تكميلي 6- التحويالت الراأ�شمالية فيما بين الأ�شر المعي�شية 

ح�شاب الدخل الثانوي، بند تكميلي 7- المزايا الجتماعية 

ح�شاب الدخل الثانوي، بند تكميلي 8-التحويالت الجارية اإلى الموؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�شر المعي�شية 

الح�شاب الراأ�شمالي، بند تكميلي 9- التحويالت الراأ�شمالية اإلى الموؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�شر المعي�شية 

العالقات المهمة هي كما يلي:

»�شافي« تعوي�شات العاملين )رقم 5(: رقم 1 ناق�شا مجموع رقم 3 ورقم 4

التحويالت ال�شخ�شية من المغتربين: رقم 2 زائدا رقم 5 زائدا رقم 6

مجموع تحويالت المغتربين: رقم 2 زائدا رقم 5 زائدا رقم 6 زائدا رقم 

مجموع تحويالت المغتربين زائدا التحويالت اإلى الموؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�شر المعي�شية: رقم 2 زائدا رقم 5 زائدا رقم 6 زائدا رقم 7 زائدا رقم 8 زائدا رقم 9

تعوي�شات  وُتقيد  الموؤ�ش�شة«.  مع  عمل  بعالقة  يرتبط  ما  فرد 

ال�شرائب وغيرها من  اأي قبل خ�شم  اإجمالي،  اأ�شا�ض  العاملين على 

فيه.  يعمل  الذي  القت�شاد  في  العامل  يتحملها  التي  الم�شروفات 

وتحتوي الفقرات من 11-10 اإلى 11-23 على مزيد من التفا�شيل 

ال�شخ�شية  التحويالت  ا�شتقاق بيانات  اأنه عند  ال�شاأن. )غير  في هذا 

اأ�شا�ض �شاف،  العاملين على  ُت�شتق قيمة تعوي�شات  المغتربين،  من 

وذلك ح�شبما يرد في الفقرة م12-5(. 

2- التحويالت ال�صخ�صية

ال�سخ�سية جميع التحويالت الجارية  ت�سمل التحويالت  م:7-5   

اأ�سر  اإلى  المقيمة  المعي�سية  االأ�سر  تر�سلها  التي  العينية  اأو  النقدية 

التحويالت  ت�سمل  وبالتالي،  منها.  تتلقاها  اأو  مقيمة  غير  معي�سية 

المقيمين  االأفراد  بين  فيما  الجارية  التحويالت  جميع  ال�سخ�سية 

وغير المقيمين )الفقرة 21-21(. ولذلك، تمثل التحويالت ال�شخ�شية 

جميع  تغطي  وهي  الجارية،  التحويالت  من  جزئية  مجموعة 

3
التحويالت الجارية التي ير�شلها الأفراد اإلى اأفراد اآخرين.

م:5-8 وي�شتخدم بند »التحويالت ال�شخ�شية« محل بند »تحويالت 

في  ورد  لما  ووفقا  القيا�شي.  العر�ض  في  الخارج«  في  العاملين 

  قد تقدم العائالت دعما ماليا لالأقارب المتواجدين في اقت�شاد اآخر ولكنهم 
3

غير مقيمين فيه، كالعائالت التي تعول اأقارب من الطلبة اأو المر�شى في الخارج. 

تدرج  ل  ولذلك  القت�شاد،  نف�ض  في  المقيمين  على  المعامالت  تلك  مثل  وتنطوي 

�شمن التحويالت ال�شخ�شية. اأما اإنفاق الأقارب في الخارج فيدرج تحت بند ال�شفر.  

الخارج  في  العاملين  تحويالت  تمثل  الدليل،  من  الخام�سة  الطبعة 

جديدة  اقت�شادات  في  يعملون  مهاجرين  من  جارية  تحويالت 

الزمنية، ت�شتمر  ال�شال�شل  ويعتبرون مقيمين فيها. و�شمانا لت�شاق 

وعلى  تكميلي.  كبند  الخارج  في  العاملين  تحويالت  بند  معاملة 

بمعزل  ال�شخ�شية  التحويالت  تعرف  ال�شابق،  البند  هذا  من  العك�ض 

فيما  والعالقة  للتحويل،  المر�ِشلة  المعي�شية  الأ�شرة  عن م�شدر دخل 

بين الأ�شر المعي�شية، والغر�ض من التحويل. وقد اأدى هذا اإلى تب�شيط 

التعريف وجعله متوافقا مع ممار�شات اإعداد البيانات التي تطبقها 

اقت�شادات كثيرة )والتي ل تاأخذ في الح�شبان عوامل كم�شدر الدخل 

والغر�ض من التحويل(. ولذلك، رغم اأنه من الم�َشلم به اأن التحويالت 

ال�شخ�شية تن�شاأ غالبا من مهاجرين ير�شلون الموارد لإعالة اأقاربهم 

في اقت�شاداتهم الأ�شلية، فاإن التحويالت ال�شخ�شية ح�شب تعريفها 

في هذا الدليل ل تقت�شر على ذلك الن�شاط. 

المرتبطة بتحويالت  التكميلية  البنود  جيم- 

المغتربين 

هناك العديد من بنود البيانات التكميلية في الح�شابات  م:9-5 

ومجموع  المغتربين،  من  ال�شخ�شية  التحويالت  منها  الدولية، 

تحويالت المغتربين، ومجموع تحويالت المغتربين والتحويالت اإلى 

وتمثل  المعي�شية.  الأ�شر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ش�شات 

هذه البنود التكميلية مقايي�ض تراكمية، وذلك على النحو المو�شح في 

 ال�شفر والنقل المرتبطان بعمل عمال الحدود والعمال المو�شميين وغيرهم 

من العمال الم�شتخَدمين لأجل ق�شير
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الجدول م:5-2: العر�ض الجدولي لتعاريف تحويالت المغتربين

مجموع تحويالت المغتربين زائدا التحويالت اإلى الموؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�شر المعي�شية: اأ+ب+ج+د+هـ+و

مجموع تحويالت المغتربين: اأ+ب+ج+د 

_________________________________________________________________________

التحويالت ال�شخ�شية من المغتربين: اأ+ب+ج 

____________________________________________________________

c ج  ب  أ 

 التحويالت ال�شخ�شية )جزء      

     ,  من التحويالت الجارية( 

ملحوظة: تمثل التحويالت ال�شخ�شية بندا اأ�شا�شيا؛ اأما البنود الأخرى فهي بنود تكميلية.

ون�شرها،  باإعدادها  يو�شى  تكميلية  بنودا  ولكونها  الجدول م:2-5. 

على اأن يكون ذلك على اأ�شا�ض طوعي ح�شب احتياجات البيانات لدى 

القت�شاد القائم باإعداد البيانات. 

1- التحويالت ال�صخ�صية من المغتربين

باأنها  المغتربين  من  ال�شخ�شية  التحويالت  تعرف  م:10-5 

بين  فيما  العينية  اأو  النقدية  والراأ�شمالية  الجارية  التحويالت 

تعوي�شات  اإليها  م�شافا  مقيمة،  غير  واأخرى  مقيمة  معي�شية  اأ�شر 

التي  الجتماعية  والم�شاهمات  ال�شرائب  منها  ومطروحا  العاملين، 

العمل، ومطروحا منها  اقت�شاد  المقيمين في  العاملون غير  يدفعها 

نفقات النقل وال�شفر المرتبطة بالعمل في الخارج )الفقرة 27-12(. 

وباخت�شار، ي�شمل هذا البند كل التحويالت فيما بين الأ�شر المعي�شية 

و�شافي اإيرادات العاملين غير المقيمين. 

�شمن  المعي�شية  الأ�شر  بين  فيما  التحويالت  وتدرج  م:11-5 

في  مالئما،  يكون  ح�شبما  الراأ�شمالية،  اأو  الجارية  التحويالت 

ح�شابات ميزان المدفوعات. وعلى معدي البيانات في القت�شاَدين 

المعنيين اأن يكونوا على دراية بقطاع كل طرف من طرفي المعاملة. 

فالتحويالت ال�شخ�شية ُتدرج كبند اأ�شا�شي تحت التحويالت الجارية، 

كبند  المعي�شية  الأ�شر  بين  فيما  الراأ�شمالية  التحويالت  ُتدرج  بينما 

تكميلي في الح�شاب الراأ�شمالي. 

�شمن  المقيمين  غير  العاملين  اإيرادات  اإجمالي  وُيقيد  م:12-5 

ول�شتقاق   الأ�شا�شية.  العنا�شر  اأحد  وهي  العاملين«،  »تعوي�شات 

العن�شر المعني من اأجل ح�شاب التحويالت ال�شخ�شية من المغتربين، 

ال�شرائب،  العاملين عن طريق خ�شم  تعوي�شات  بيانات  تعديل  يتم 

يتحملها  التي  وال�شفر  النقل  ونفقات  الجتماعية،  والم�شاهمات 

عمال الحدود والعمال المو�شميون وغيرهم من العمال الم�شتخَدمين 

يتم  التي  الثالثة  والبنود  اإقامتهم.  اقت�شاد  خارج  ق�شير  لأجل 

خ�شمها جميعها بنود تكميلية في اإطار ميزان المدفوعات. وتعرف 

المحت�شبة  اأو  الفعلية  »الم�شاهمات  باأنها  الجتماعية  الم�شاهمات 

بهدف  الجتماعي  التاأمين  نظم  في  المعي�شية  الأ�شر  تدفعها  التي 

تكوين مخ�ش�شات ُتدفع منها المزايا الجتماعية« )الفقرة 32-12(. 

من  ال�شخ�شية  التحويالت  من  جزءا  العاملين  تعوي�شات  وتعتبر 

المغتربين لأن المق�شود بها هو اإيرادات العاملين المتنقلين جغرافيا 

وت�شتفيد منها الأ�شر المعي�شية الموجودة في اإقليم غير الإقليم الذي 

اإقامة  بمدة  دائما  البيانات  م�شتخدمو  يهتم  ول  العمل.  فيه  ى  يوؤدَّ

بكل  يهتمون  ولكنهم  الإقامة(،  و�شع  تحدد  )التي  المهاجر  العامل 

اإيرادات العاملين المهاجرين التي ت�شتفيد منها اقت�شاداتهم الأ�شلية، 

وذلك ب�شرف النظر عن و�شع اإقامتهم في القت�شاد الم�شيف. 

من  ال�شخ�شية  »التحويالت  اأن  اإلى  الإ�شارة  وينبغي  م:13-5 

عداد  في  يدخلون  ل  اأفراد  من  تحويالت  اأي�شا  ت�شمل  المغتربين« 

التحويالت  هذه  ت�شمل  ل  اأخرى،  ناحية  ومن  المهاجرين.  العاملين 

الإيرادات التي يح�شل عليها الأفراد مقابل تقديم خدمات اإلى اقت�شاد 

يو�شح  العمل  لعالقة  تعريف  على   13-11 الفقرة  وتحتوي  اآخر. 

الفرق بين »تعوي�شات العاملين« والمدفوعات مقابل الخدمات.

2- مجموع تحويالت المغتربين

»التحويالت  مجموع  هو  المغتربين  تحويالت  مجموع  م:14-5 

المزايا  وت�شمل  الجتماعية.  والمزايا  المغتربين«  من  ال�شخ�شية 

�شناديق  تحت  المدرجة  الدفع  م�شتحقة  المزايا   « الجتماعية 

المزايا  التقاعد. وقد تكون  ال�شمان الجتماعي و�شناديق معا�شات 

مجموع  وي�شمل   .)40-12 )الفقرة  عينية«  اأو  نقدية  الجتماعية 

الخارج  في  يعملون  اأفراد  من  المر�َشل  الدخل  المغتربين  تحويالت 

لفترات ق�شيرة، ومن اأفراد يقيمون في الخارج وير�شلون تحويالت، 

الجتماعية  المزايا  وبند  الخارج.  من  المر�َشلة  الجتماعية  والمزايا 

الثانوي.  الدخل  المدفوعات �شمن  اإطار ميزان  تكميلي  في  بند  هو 

اأما مجموع تحويالت المغتربين      فهو بند تكميلي في بيان ميزان 

المدفوعات.

اإلى  والتحويالت  المغتربين  تحويالت  مجموع   -3

االأ�صر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ص�صات 

المعي�صية

المغتربين«  تحويالت  »مجموع  البند  هذا  ي�شمل  م:15-5 

قطاعات  من  قطاع  اأي  من  والراأ�شمالية  الجارية  والتحويالت 

القت�شاد المر�ِشل اإلى الموؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�شر 

المعي�شية. وبالتالي فاإنه ي�شمل التبرعات النقدية اأو العينية المقدمة 

في  الخيرية  المنظمات  اإلى  والموؤ�ش�شات  الحكومة  قطاعات  من 

اقت�شاد اآخر. ولذلك فاإن تعريفه وا�شع جدا ول يرتبط ارتباطا وثيقا 

تعوي�شات العاملين ناق�شا 

ال�شرائب، والم�شاهمات 

الجتماعية، والنقل، وال�شفر

الراأ�شمالية  التحويالت 

فيما 

بين الأ�شر المعي�شية

اإلى  الجارية  التحويالت 

للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ش�شات 

التي تخدم الأ�شر

 المعي�شية

التحويالت الراأ�شمالية اإلى

 الموؤ�ش�شات غير 

الهادفة للربح التي تخدم الأ�شر

 المعي�شية

د

وهـ

المزايا الجتماعية
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بالهجرة. وفي الواقع ُيدرج في هذا البند الكثير من المعونات المقدمة 

من القطاع الخا�ض والجهات الر�شمية وكذلك الرعاية المقدمة عبر 

الحدود لالأن�شطة التعليمية والثقافية )بما في ذلك المنح الدرا�شية(. 

الهادفة  غير  الموؤ�ش�شات  تتلقاها  التي  الجارية  التحويالت  وُتدَرج 

للربح التي تخدم الأ�شر المعي�شية والتحويالت الجارية المر�شلة اإلى 

تلك الموؤ�ش�شات كبندين تكميليين في ح�شاب الدخل الثانوي، بينما 

الهادفة  غير  الموؤ�ش�شات  تتلقاها  التي  الراأ�شمالية  التحويالت  ُتدَرج 

المر�شلة  الراأ�شمالية  والتحويالت  المعي�شية  الأ�شر  تخدم  التي  للربح 

4
اإلى تلك الموؤ�ش�شات كبندين تكميليين في الح�شاب الراأ�شمالي.

م:5-16  ول تخلو م�شاألة تحديد الموؤ�ش�شات غير الهادفة للربح 

هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  الم�شاكل.  من  المعي�شية  الأ�شر  تخدم  التي 

فاإن  الأو�شع نطاقا،  المعي�شية  الأ�شر  الموؤ�ش�شات هي جزء من قطاع 

الموؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم قطاعات اأخرى لي�شت كذلك. 

ال�شحيح  النحو  على  يحددوا  اأن  يمكنهم  البيانات  معدي  اأن  ورغم 

الموؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�شر المعي�شية والمقيمة 

هو  ما  تحديد  في  اأكبر  �شعوبة  �شيواجهون  فاإنهم  اقت�شادهم،  في 

على  وتترتب  ال�شريكة.  القت�شادات  في  الموؤ�ش�شات  تلك  من  كائن 

المدرجة  المدينة  المعامالت  بيانات  اإعداد  في  بالغة  �شعوبة  ذلك 

تحت بند »مجموع تحويالت المغتربين والتحويالت اإلى الموؤ�ش�شات 

غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�شر المعي�شية« لأن التعريف يعتمد 

في جزء منه على تحديد قطاع الطرف المقابل في القت�شاد ال�شريك. 

الموؤ�ش�شات  اإلى  والتحويالت  المغتربين  تحويالت  »مجموع  وُيدَرج 

في  تكميلي  كبند  المعي�شية«  الأ�شر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير 

بيان ميزان المدفوعات. 

دال- �صال�صل البيانات ذات ال�صلة

1- ا�صتثمارات المهاجرين 

اقت�شادهم  في  اأموالهم  المهاجرون  ي�شتثمر  ما  كثيرا  م:17-5 

ب�شورة  غادروه  اأنهم  اأو  اإليه  العودة  يعتزمون  كانوا  �شواء  الأ�شلي، 

الأ�شلي،  بالقت�شاد  الرتباط  ينتقل  الأحيان،  بع�ض  وفي   
5
دائمة.

والرغبة في ال�شتثمار فيه، اإلى الأجيال الالحقة من المهاجرين. وقد 

تتخذ تلك ال�شتثمارات اأ�شكال متعددة، لكن ربما يكون اأكثرها �شيوعا 

وا�شتثمارات  الم�شرفية  الودائع  �شيما  )ل  المالية  ال�شتثمارات  هو 

ال�شغيرة،  الموؤ�ش�شات  فاإن  كذلك  العقارية.  وال�شتثمارات  الحافظة( 

في  اإدارتها  الأقارب  يتولى  والتي  الأ�شلي  القت�شاد  في  القائمة 

في  جديدة  تكميلية  بنودا  تمثل  التي  المغتربين  تحويالت  مجمالت  من   
4

تحويالت  »مجموع  بند  اأن  البيانات  م�شتخدمي  بع�ض  يرى  الدولية،  الح�شابات 

الأ�شر  تخدم  التي  للربح  الهادفة  غير  الموؤ�ش�شات  اإلى  والتحويالت  المغتربين 

المغتربين  لتحويالت  القت�شادي  المفهوم  مع  غيره  من  اأكثر  يتوافق  المعي�شية « 

)راجع الق�شم »األف«(. ويتميز هذا القيا�ض باأنه اأو�شع نطاقا من غيره من مجمالت 

تحويالت المغتربين، لأنه ي�شمل التحويالت الجارية والراأ�شمالية من اأي قطاع من 

قطاعات القت�شاد المر�ِشل )كالأ�شر المعي�شية وال�شركات والحكومات والموؤ�ش�شات 

غير الهادفة للربح(. وبالتالي، على عك�ض مجمالت تحويالت المغتربين التكميلية 

اأموال وبنودا غير نقدية تتدفق على نحو غير مبا�شر  القيا�ض  الأخرى، ي�شمل هذا 

اإلى الأ�شر المعي�شية، عبر موؤ�ش�شات غير هادفة للربح.   

  في هذا الملحق، ي�شير م�شطلح »المهاجر« اإلى �شخ�ض يهاجر من القت�شاد 
5

الأ�شلي لي�شبح مقيما في اقت�شاد اآخر.

المهاجرين.  ا�شتثمارات  ت�شتفيد من  اأن  اأي�شا  يمكن  الأحيان،  بع�ض 

بالتالي  وُتدرج  للحدود،  عابرة  ا�شتثمارات  المعامالت  هذه  وتعتبر 

لها  ال�شتثمارية  التدفقات  هذه  اأن  ورغم  الراأ�شمالي.  الح�شاب  في 

ل  فاإنها  للهجرة،  القت�شادية  الآثار  �شياق  في  التحليلية  اأهميتها 

تمثل تحويالت مغتربين في اإطار ميزان المدفوعات.

م:5-18 غير اأنه في بع�ض الحالت، قد تكون معامالت ال�شتثمار 

التي يجريها المهاجرون و�شيلة لتقديم تحويالت المغتربين. فعندما 

ويكون  الأ�شلي،  القت�شاد  في  ما  اأموال في ح�شاب  المهاجر  يودع 

الأموال  هذه  اعتبار  يمكن  عليها،  الح�شول  في  الحق  اأقاربه  لدى 

تحويال �شخ�شيا. وفي حالة الح�شابات الم�شتركة، يمكن قيد التحويل 

الفقرة  )راجع  �شحبها  عند  ولي�ض  الحدود  عبر  الأموال  انتقال  عند 

اأقاربه دون دفع  المهاجر عقارا وي�شغله  4-145(. وعندما ي�شتري 

الإيجار ال�شائد في ال�شوق، اأو عندما يقيم م�شروعا ويوظف اأقاربه في 

ال�شوق،  في  الدخول  م�شتوى  تفوق  دخول  لهم  ويدفع  الم�شروع  ذلك 

حالة،  كل  وفي  �شخ�شية.  تحويالت  احت�شاب  الحالة  هذه  في  يمكن 

والقيمة  للمعاملة  الفعلية  القيمة  بين  بالفرق  التحويل  قيمة  تح�شب 

تلك  تحديد  في�شعب  العملي  الواقع  في  اأما  ال�شوق.  ل�شعر  المعادلة 

معروفة  اأكبر  اأنماط  هناك  كانت  واإذا  قيمتها.  وح�شاب  التحويالت 

من  كبيرة  اأعداد  مثال  هناك  يكون  كاأن   - البيانات  معدي  لدى 

القت�شاد  في  اأقاربهم  ي�شتخدمها  العقارات كي  ت�شتري  المهاجرين 

الإجمالية  البيانات  اأ�شا�ض  على  تقديرات  و�شع  يمكن  فاإنه   - الأم 

للمعامالت والقواعد المعيارية المطبقة في هذا ال�شدد.

2- ال�صفر

م:5-19 المق�شود بال�شفر هو اقتناء الأفراد الزائرين غير المقيمين 

اأي�شا  وُتدرج  القت�شاد.  ذلك  في  والخدمات  لل�شلع  ما  اقت�شاد  في 

المو�شميين  والعمال  الحدود  عمال  اقتناء  عمليات  ال�شفر  بند  تحت 

في  وخدمات  �شلعا  ق�شير  لأجل  الم�شتخَدمين  العمال  من  وغيرهم 

من  ُي�شتبعد  ولكن   .)89-10 )الفقرة  فيه  يعملون  الذي  القت�شاد 

النفائ�ض وال�شلع ال�شتهالكية المعمرة وغيرها من  ال�شفر اقتناء  بند 

)الفقرة  العامة  الب�شائع  �شمن  ُتدرج  التي  ال�شتهالكية  الم�شتريات 

المغتربين  لتحويالت  التكميلية  التعاريف  اإعداد  ويتطلب   .)90-10

الحدود  عمال  �شفر  م�شروفات  العاملين  تعوي�شات  من  ُتطرح  اأن 

والعمال المو�شميون وغيرهم من العمال الم�شتخَدمين لأجل ق�شير. 

بتوظيف  المرتبط  ال�شفر  بند  ف�شل  عمليا  ال�شعب  من  يكون  وقد 

العمالة عن �شائر اأ�شكال ال�شفر.

هاء- المفاهيم 

1- االإقامة

م:5-20 ي�شتند اإطارا ميزان المدفوعات والح�شابات القومية اإلى 

تحديد المقيمين وغير المقيمين بالن�شبة لالقت�شاد القائم بالإبالغ. 

المغتربين  وتحويالت  ال�شخ�شية  التحويالت  مفهومي  لأن  ونظرا 

مفهوم  فاإن  الهجرة،  و�شع  اإلى  ولي�ض  الإقامة  مفهوم  اإلى  ي�شتندان 



276

دليل ميزان المدفوعات وو�شع ال�شتثمار الدولي 

الهجرة ل يرد تعريفه في ميزان المدفوعات. ويت�شق هذا مع ا�شتخدام 

المدفوعات  ميزان  اإطاري  في  اأخرى  موا�شع  في  الإقامة   معايير 

والح�شابات القومية.

مركز  ح�شب  المعي�شية  الأ�شر  اإقامة  و�شع  ويتحدد  م:21-5 

التوجيهي  المبداأ  ويعد  لأفرادها.  الأغلب  القت�شادية  الم�شلحة 

عام  لمدة  المعي�شية  الأ�شرة  اأفراد  المبداأ - وجود  هذا  لتطبيق  العام 

اأو اعتزام ذلك - كافيا لعتبارهم مقيمين في  اإقليم ما  اأكثر في  اأو 

اإلى  الق�شيرة  الرحالت  توؤدي  فال   .)117-4 )الفقرة  القت�شاد  ذلك 

اقت�شادات اأخرى - للترويح اأو العمل - اإلى تغيير و�شع الإقامة، اأما 

ال�شفر اإلى الخارج بق�شد الإقامة لمدة عام واحد اأو اأكثر فيوؤدي اإلى 

اأ�شرة معي�شية موجودة  اأفراد  تغيير و�شع الإقامة. »فاإذا لم يعد اأحد 

مقيما في الإقليم الذي تقيم فيه الأ�شرة المعي�شية، تنتفي عنه �شفة 

النتماء اإلى تلك الأ�شرة المعي�شية« )الفقرة 4-118(. وبالتالي، فاإن 

مقيمين  ي�شبحون  للعمل  الخارج  اإلى  ي�شافرون  الذين  المهاجرين 

عام  لمدة  البقاء  يعتزمون  اأنهم  )بافترا�ض  الم�شيف  القت�شاد  في 

الأ�شلية  اأ�شرهم  اإلى  الن�شمام  ي�شتطيعون  لكنهم  اأكثر(،  اأو  واحد 

واإلى جانب ذلك، هناك مبادئ توجيهية تتعلق بو�شع  العودة.  عند 

وكذلك  ال�شفن  واأطقم  والمر�شى  الطالب  من  معينة  حالت  اإقامة 

في  العاملين  المدنية  الخدمة  وموظفي  والع�شكريين  الدبلوما�شيين 

عن  النظر  وب�شرف  حكومات.  لولية  التابعة  المناطق  في  الخارج 

الم�شيف، تعتبر هذه المجموعات مقيمة  الإقامة في القت�شاد  مدة 

في اقت�شاد الموطن )راجع الفقرات من 4-120 اإلى 123-4(. 

تحويالت  بيانات  منظور  من  مهمة  الإقامة  وتعتبر  م:22-5 

اإقامة  و�شع  باختالف  المعامالت  قيد  يختلف  حيث  المغتربين 

الفرد في القت�شاد الم�شيف. اأما عمال الحدود والعمال المو�شميون 

يكونون مقيمين  لأجل ق�شير فال  الم�شتخَدمين  العمال  وغيرهم من 

في القت�شاد الذي يعملون فيه ويتم قيد دخلهم الإجمالي تحت بند 

»تعوي�شات العاملين«. ول ُتدَرج اأي قيود في ميزان المدفوعات عن 

اأجور العمال المهاجرين الذين يقيمون ل�شنة واحدة على الأقل، ومن 

ثم يعتبرون مقيمين في نف�ض القت�شاد الذي ينتمي اإليه رب العمل 

)بافترا�ض اأن رب العمل في حالتهم كيان مقيم(. ولكن عندما ير�شل 

ُتقيد  اآخر،  اقت�شاد  في  معي�شية  اأ�شرة  اإلى  مغتربين  هوؤلء تحويالت 

هذه التحويالت تحت بند »التحويالت ال�شخ�شية«. 

توظف  التي  الكيانات  اأن  يفتر�ض  كثيرة،  حالت  وفي  م:23-5 

ى فيه العمل. غير  عمال هي كيانات مقيمة في القت�شاد الذي يوؤدَّ

اأن اأرباب العمل غير المقيمين يمكنهم اإحداث تاأثير كبير على بيانات 

ال�شفارات  المقيمين  غير  العمل  اأرباب  وي�شمل  المغتربين.  تحويالت 

من  والكثير  الدولية،  والمنظمات  الأخرى،  الدبلوما�شية  والبعثات 

الموؤ�ش�شات )راجع الفقرات من 4-131 اإلى 4-144(. وعندما يعمل 

يح�شلون  ما  فاإن  مقيمين،  غير  عمل  اأرباب  لدى  المقيمون  العمال 

عليه من اأجور ومزايا اأخرى ُيقيد تحت بند »تعوي�شات العاملين«.

هناك  والراأ�شمالية،  الجارية  التحويالت  جانب  واإلى  م:24-5 

العمال  اأن  اأهمية تحليلية. فرغم  اأخرى قد تكون لها  تدفقات موارد 

�شمن  تحويالتهم  ُتقيد  م�شيف،  اقت�شاد  في  يقيمون  المهاجرين 

الهدايا  التحويالت  تلك  وت�شمل  الراأ�شمالية.  اأو  الجارية  التحويالت 

اأ�شرهم الأ�شلية. وعند العودة  اإلى  اأو العينية التي ير�شلونها  النقدية 

المهاجرين  من  الكثير  يجلب  الإقامة،  بق�شد  الأ�شلي  الموطن  اإلى 

�شلعا اأو يمتلكون اأ�شول �شوف تمتلكها اأ�شرهم الأ�شلية عند عودتهم. 

غير اأن الأ�شول التي يجلبها المهاجرون معهم عند عودتهم ُت�شتبعد 

ولكن  تحويالت.  تعد  ل  ثم  ومن  المدفوعات،  ميزان  معامالت  من 

التغير في  اأن تتغير الملكية، فاإن  المالك تتغير دون  اإقامة  اإن  حيث 

القت�شاَدين  بين  العقارات(  وملكية  الم�شرفية  )كالأر�شدة  الأ�شول 

المعنيين ُيقيد كتعديل في التبويب ولي�ض كمعاملة. 

و�شع  تبويب  واإعادة  المعاملة  بين  التمييز  اأن  ورغم  م:25-5 

الأ�شر  اأ�شول  مركز  على  ذلك  اأثر  فاإن  النظام،  لهيكل  مهم  الإقامة 

المعنية  الموارد  كانت  �شواء  هو  كما  يبقى  والقت�شادات  المعي�شية 

تاأتي عن طريق تحويالت المغتربين اأو عن طريق المهاجرين العائدين 

يهتمون  ممن  البيانات،  م�شتخدمي  على  وينبغي  الأم.  الوطن  اإلى 

بمعرفة كل الم�شاهمات التي يمكن اأن يوؤديها العمال المهاجرون اإلى 

اأ�شرهم واقت�شاداتهم الأ�شلية، مراعاة عدم التواوؤم المحتمل هذا بين 

ينبغي  المدفوعات، كما  البيانات وتعاريف ميزان  احتياجاتهم من 

عليهم ال�شعي اإلى و�شع التقديرات الإ�شافية المالئمة. 

2- التقييم  

اإلى  المدفوعات  ميزان  اإطار  في  التقييمات  كل  ت�شتند  م:26-5 

القيم ال�شوقية )الفقرة 68-3(.

النقدية،  والرواتب  الأجور  العاملين  تعوي�شات  وت�شم  م:27-5 

الجتماعية.  العمل  اأرباب  وم�شاهمات  العينية،  والرواتب  والأجور 

)الفقرتان  والبدلت  العالوات  اأ�شكال  كل  اأي�شا  �شمنها  وُيدرج 

11-18 و11-19(. وينبغي تقييم كل المعامالت العينية بالأ�شعار 

ال�شوقية الجارية، اأي بالقيمة التبادلية الجارية. 

م:5-28 وينبغي تقييم التحويالت العينية بالقيمة ال�شوقية لل�شلع 

 71-3 الفقرتين  )راجع  المتلقي  الطرف  اإلى  المقدمة  الخدمات  اأو 

و3-72(. وتقييم التحويالت النقدية وا�شح في ذاته، اأما تحويالت 

الأ�شول المالية الأخرى فينبغي قيدها بالقيمة ال�شوقية.

3- التوقيت

م:5-29 ُتقيد تعوي�شات العاملين على اأ�شا�ض ال�شتحقاق )الفقرة 

)ح�شبما  ال�شتحقاق  اأ�شا�ض  على  اأي�شا  التحويالت  وُتقيد   .)16-11

فاإن  الطوعية،  التحويالت  حالة  في  اأما   .)50-3 الفقرة  في  يرد 

)تحتوي  تتطابق  ما  غالبا  الت�شوية  وبيانات  ال�شتحقاق  بيانات 
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الملحق 5 ♦ تحويالت المغتربين

الأمر  لكن  التحويالت(.  قيد  وقت  عن  تفا�شيل  على   52-3 الفقرة 

نفقة  اأو  )كال�شرائب  الطوعية  غير  للتحويالت  بالن�شبة  كذلك  لي�ض 

ا�شتحقاقها،  عند  المبداأ  حيث  من  قيدها  وينبغي  المطلقة(،  الزوجة 

تحويالت  اأما  العملية.  الناحية  من  بذلك  القيام  ي�شعب  قد  اأنه  رغم 

المغتربين فمعظمها تحويالت طوعية. 

واو- البيانات ح�صب االقت�صاد ال�صريك

تدفقات  عن  تكميلي  اأ�شا�ض  على  الإبالغ  يمكن  م:30-5 

تحويالت المغتربين من القت�شادات ال�شريكة الرئي�شية واإليها 

�شمن بيانات ميزان المدفوعات، وخا�شة في حالة »الممرات« 

.)major "corridors"l( الرئي�شية
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الملحق

6�أ
ملخ�ص مو��ضيعي:

�ال�ضتثمار �لمبا�ضر

�ألف- �لغر�ص من �لملخ�ضات �لمو��ضيعية

م:6�أ-1 يطرح الملحقان 6اأ  و6ب المو�شوعات التي ت�شمل مختلف 

الف�شول في هذا الدليل، ويتمثل الهدف منهما في عر�ض نظرة عامة 

عن هذه الموا�شيع، مقارنة بال�شق الأ�شا�شي من هذا الدليل المعد وفق 

بنظام  الملحقين  هذين  اإعداد  تم  وقد  الموا�شيع.  ولي�ض  الح�شابات 

»الالفتات الإ�شارية« – اأي اأنهما ل يقدمان �شوى مقدمة موجزة عن 

معلومات  فيه  المتاحة  الموا�شع  عن  مرجعية  واإ�شارات  الموا�شيع 

اإ�شافية في الف�شول، بدل من ازدواجية تقديم هذه المعلومات.       

باء- نظرة عامة على �ال�ضتثمار �لمبا�ضر

املرجع:

المبا�شر  الأجنبي  لال�شتثمار  المرجعي  التعريف  من  الرابعة  الطبعة 

ال�شادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�شادي

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 
fourth edition.

في  مقيم  م�شتثمر  يقوم  عندما  المبا�شر  ال�شتثمار  ين�شاأ  م:6�أ-2 

من  كبيرة  درجة  اأو  ال�شيطرة  يمنحه  با�شتثمار  القت�شادات  اأحد 

ال�شتثمار  وي�شير  اآخر.  اقت�شاد  في  مقيمة  موؤ�ش�شة  اإدارة  في  النفوذ 

المبا�شر اإلى التدفقات والمراكز المالية التي تن�شاأ بين الأطراف التي 

ترتبط بعالقة ا�شتثمار مبا�شر.

المبا�شر  ال�شتثمار  عالقة  ف 
َّ
تعر الت�شغيلي،  وبالمفهوم  م:6�أ-3 

باعتبارها تن�شاأ حينما يمتلك كيان ما ح�شة ملكية توؤهله للح�شول 

)الفقرة  الموؤ�ش�شة  في  الت�شويتية  القوة  من  اأكثر  اأو  ن�شبة %10    على 

اأو  ال�شيطرة  هذه  تحقيق  كيفية  كذلك  التعريف  ويو�شح   .)12-6

الملكية  اأو  المبا�شرة،  الملكية  طريق  عن  النفوذ  من  العالية  الدرجة 

بدورها  تملك  التي  الموؤ�ش�شات  ملكية  �شل�شلة  ح�شب  المبا�شرة،  غير 

موؤ�ش�شات اأخرى )الفقرة 12-6(.

والمفاهيم  المبا�شر  ال�شتثمار  عالقات  تعريف  ويرد  م:6�أ-4 

المرتبطة بها في الفقرات من 6-8 اإلى 6-24. ويمكن الطالع على 

في  المبا�شر«  ال�شتثمار  عالقات  »اإطار  حول  التفا�شيل  من  مزيد 

»التعريف المرجعي لال�شتثمار الأجنبي المبا�شر ال�شادرة عن منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان القت�شادي«. ويعر�ض الإطار م:6اأ-1 

تعريف بع�ض الم�شطلحات المهمة.

القوة  المبا�شر من حيث  ال�شتثمار  ف عالقة 
ًّ
ُتعر وبينما  م:6�أ-5 

القرو�ض  فيها  بما  والمراكز،  التدفقات  معظم  فاإن  الت�شويتية، 

والئتمان التجاري، يتم تبويبها كا�شتثمار مبا�شر )الفقرات 25-6 

اإلى 6-36(. ول ي�شتبعد من التدفقات والمراكز المالية �شوى الدين 

)الفقرتين  المالية  والم�شتقات  مختارة  منت�شبة  مالية  �شركات  بين 

المبا�شر  ال�شتثمار  تحت  المدرج  الدين  وُيعرف  و29-6(.   28-6

با�شم الإقرا�ض فيما بين ال�شركات )الفقرة 6-26(. وي�شير م�شطلح 

»الأموال العابرة« اأو »الأموال المارة« اإلى الأموال التي يتم تمريرها 

اأخرى، بحيث ل  اإلى موؤ�ش�شات منت�شبة  اقت�شاد ما  عبر موؤ�ش�شة في 

ت�شتقر الأموال في ذلك القت�شاد. وما لم يكن مثل هذا الدين مبوبا 

يدرج  فاإنه  و�شاطة مالية منت�شبة  بين جهات  قائما  دينا  باعتباره 

�شمن بيانات ال�شتثمار المبا�شر، ولكن يجوز تحديده ب�شفة م�شتقلة 

)الفقرتين 6-33 و34-6(.      

الم�شتثمر  من  هو  المبا�شر  لال�شتثمار  المعتاد  والتجاه  م:6�أ-6 

هناك  تكون  قد  اأنه  غير  المبا�شر.  ال�شتثمار  موؤ�ش�شة  اإلى  المبا�شر 

الزميلة،  الموؤ�ش�شات  بين  وفيما  العك�شي،  التجاه  في  تدفقات  اأي�شا 

وبينما   .41-6 اإلى   39-6 الفقرات  في  مناق�شته  وردت  لما  وفقا 

يعتمد الأ�شلوب الأ�شا�شي لعر�ض البيانات في هذا الدليل على ما اإذا 

كان البند مرتبطا باأ�شل اأم بخ�شم، هناك اأ�شلوب عر�ض بديل يعرف 

با�شم مبداأ الوجهة، قائم على اأ�شا�ض اتجاه عالقة ال�شتثمار المبا�شر، 

ويمكن اأن ي�شتمد من عنا�شر البيانات ويت�شم بطابع تحليلي – راجع 

الفقرات 6-42 اإلى 6-45 والإطار 4-6.    

م:6�أ-7  وتتناول الفقرات من 7-14 اإلى 7-25 مناق�شة الق�شايا 

المرتبطة بمراكز ال�شتثمار المبا�شر. وتتناول الفقرات من 7-15 اإلى 

البور�شة. وتناق�ض  الم�شجلة في  الملكية غير  7-19 تقييم ح�ش�ض 

الفقرات من 7-20 اإلى 7-22 الكيانات التي تقتر�ض بالنيابة عن 

�شركاتها المنت�شبة. 

بمعامالت  المرتبطة  الق�شايا  الثامن  الف�شل  ويتناول  م:6�أ-8 

المحا�شبي  القيد  ويعتبر  المبا�شر.  ال�شتثمار  في  المالي  الح�شاب 

اإعادة ا�شتثمار الأرباح هو القيد المقابل لالأرباح المعاد ا�شتثمارها 

الفقرتين  في  بالنقا�ض  تناوله  ويتم  الأولي،  الدخل  ح�شاب  بند  في 

تدفقات  احت�شاب  اإمكانية   17-8 الفقرة  وتتناول  و16-8.   15-8

ال�شتثمار المبا�شر النا�شئة عن ال�شلع اأو الخدمات المعرو�شة بقيمة 

مناق�شة  وتجري  مقابل.  بدون  اأو  ال�شوقية  القيمة  من  اأدنى  اأو  اأعلى 
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في  الأخرى   الهيكلة  اإعادة  وعمليات  ال�شركات  �شفة  تغيير  ق�شايا 

الفقرات 8-19 اإلى 22-8.

م:6�أ-9 ويتناول الف�شل الحادي ع�شر الق�شايا المرتبطة بالدخل 

الأرباح  مناق�شة حول  على  الطالع  ويمكن  المبا�شر.  ال�شتثمار  من 

المعاد ا�شتثمارها في الفقرات 11-33 اإلى 11-36، و11-40 اإلى 

11-47، و11-96 اإلى 102-11.

المحا�شبية  المبادئ  ت�شري  �شبق،  ما  اإلى  واإ�شافة  م:6�أ-10 

الأدوات  وتبويب  والإقامة،  بالوحدات  المتعلقة  والم�شائل  العامة، 

والرابع  الثالث  الف�شول  في  تناولها  ويتم  المبا�شر.  ال�شتثمار  على 

بين  التحويلي  الت�شعير  حالة  وتناق�ض  التوالي.  على  والخام�ض، 

الموؤ�ش�شات المنت�شبة في الفقرتين 3-77 و78-3.

م:6�أ-11 وتتناول الفقرات من 4-26 اإلى 4-52 مناق�شة كيفية 

ال�شورية  والوحدات  للفروع؛  بالن�شبة  الموؤ�ش�شية  الوحدات  تحديد 

اأو  الأخرى  الطبيعية  الموارد  اأو  الأرا�شي  لملكية  بالن�شبة  المقيمة 

ال�شتثمارية  والم�شاريع  الأقاليم؛  متعددة  والموؤ�ش�شات  المباني؛ 

التاأ�شي�ض؛  قبل  بوجودها  ُيعَتَرف  التي  ال�شركات  واأ�شباه  الم�شتركة؛ 

وذلك  الخا�شة،  الأغرا�ض  ذات  والكيانات  ال�شتئمانية؛  وال�شناديق 

فيما يتعلق على وجه الخ�شو�ض بال�شتثمار المبا�شر. 

اأخرى  وبنود  الأ�شا�شية  العنا�شر   9 الملحق  ويعر�ض  م:6�أ-12 

ال�شتثمار  اأنواع  مختلف  اإلى  الموجه  لالهتمام  ونظرا  مختارة. 

الأهمية  ذات  للعنا�شر  اإ�شافية  تق�شيمات  عر�ض  يمكن  المبا�شر، 

اأمثلة  ومن  تكميلي.  اأ�شا�ض  على  وذلك  المعني  لالقت�شاد  الن�شبية 

ذلك بيانات ال�شركاء، وبيانات الدمج وال�شتحواذ، وبيانات الأموال 

وتجري  الخا�شة.  الملكية  وح�ش�ض  الأن�شطة،  وبيانات  العابرة، 

تتناول  بينما   ،50-6 الفقرة  في  الن�شاط  ح�شب  التبويب  مناق�شة 

الفقرة 8-18 مناق�شة كيفية تحديد بيانات الدمج وال�شتحواذ.    

ح�شب  المبا�شر  ال�شتثمار  بيانات  تبويب  ويجوز  م:6�أ-13 

 156-4 الفقرتين  في  مناق�شته  �شبق  لما  وفقا  ال�شريك،  القت�شاد 

اأو  المبا�شر  الم�شتثمر  اأ�شا�ض  على  م�شنفا  يكون  وقد  و157-4. 

الم�شتثمر النهائي اأو الم�شتثمر الم�شيف. 

وو�شع  المدفوعات  ميزان  بيانات  تعر�ض  وبينما  م:6�أ-14 

جانب  يوجد  الدولية،  المالية  والمراكز  التدفقات  الدولي  ال�شتثمار 

الداخلية  المتغيرات  على  الأثر  وهو  المبا�شر  ال�شتثمار  لأثر  اآخر 

كالتوظيف والمبيعات والقيمة الم�شافة واإجمالي تكوين راأ�ض المال 

الموؤ�ش�شات متعددة  »اأن�شطة  با�شم  ُتعرف  الإح�شاءات  الثابت. وهذه 

الجن�شيات« وُتناق�ض في الملحق 4.

ال�شتثمار المبا�شر: هو فئة من فئات ال�شتثمار عبر الحدود الذي 

من  كبيرة  درجة  اأو  بال�شيطرة  يتمتع  ما  اقت�شاد  في  بمقيم  يرتبط 

النفوذ في اإدارة موؤ�ش�شة مقيمة في اقت�شاد اآخر. واإلى جانب ما ينطوي 

عليه ال�شتثمار المبا�شر من ح�ش�ض ملكية من�شئة لل�شيطرة اأو النفوذ، 

فاإنه يت�شمن كذلك الدين )با�شتثناء الدين بين جهات الو�شاطة المالية 

المنت�شبة، المحددة في الفقرة 6-28( و�شندات الدين واأ�شهم راأ�ض المال 

الأخرى بين الموؤ�ش�شات التي لها نف�ض الم�شتثمر المبا�شر.

يقوم  عندما  المبا�شر  ال�شتثمار  ين�شاأ  المبا�شر:  ال�شتثمار  عالقة 

�شيطرة ودرجة كبيرة  يمنحه  با�شتثمار  ما  اقت�شاد  م�شتثمر مقيم في 

 .)9-6 )الفقرة  اآخر  اقت�شاد  في  مقيمة  موؤ�ش�شة  اإدارة  في  النفوذ  من 

ويغطي ال�شتثمار المبا�شر مراكز مالية ومعامالت في ح�ش�ض الملكية 

واأدوات دين مختارة بين كيانات في عالقة ا�شتثمار مبا�شر.

المرتبطة  الكيانات  من  مجموعة  اأو  كيان  هو  المبا�شر:  الم�شتثمر 

قادرة على ممار�شة ال�شيطرة اأو درجة كبيرة من النفوذ على كيان اآخر 

مقيم في اقت�شاد اآخر )الفقرة 11-6(.

ل�شيطرة  الخا�شع  الكيان  يعرف  المبا�شر:  ال�شتثمار  م�ؤ�ش�شة 

ال�شتثمار  موؤ�ش�شة  با�شم  نفوذه  من  كبيرة  درجة  اأو  مبا�شر  م�شتثمر 

المبا�شر )الفقرة 6-11(. وموؤ�ش�شة ال�شتثمار المبا�شر هي اإما موؤ�ش�شة 

تابعة اأو موؤ�ش�شة مرتبطة )الفقرة 15-6(.

المبا�شر  الم�شتثمر  اإذا كان  ال�شيطرة  قيام  يتاأكد  والنف�ذ:  ال�شيطرة 

ال�شتثمار  موؤ�ش�شة  في  الت�شويتية  القوة  من   %50 من  اأكثر  يمتلك 

المبا�شر. وتكون موؤ�ش�شة ال�شتثمار المبا�شر تلك موؤ�ش�شة تابعة. ويتاأكد 

قيام درجة كبيرة من النف�ذ اإذا كان الم�شتثمر المبا�شر يمتلك ما بين 

المبا�شر.  ال�شتثمار  موؤ�ش�شة  في  الت�شويتية  القوة  من   %50 و   %10

الممكن  المبا�شر تلك موؤ�ش�شة مرتبطة. ومن  وتكون موؤ�ش�شة ال�شتثمار 

تحقيق ال�شيطرة اأو النفوذ مبا�شرة )عن طريق امتالك القوة الت�شويتية( 

اأو على نحو غير مبا�شر )عن طريق امتالك القوة الت�شويتية في موؤ�ش�شة 

ويمكن  المعنية(.  الموؤ�ش�شة  في  ت�شويتية  قوة  بدورها  لديها  اأخرى 

الطالع على تفا�شيل اإ�شافية حول تحديد قيام ال�شيطرة والنفوذ في 

الفقرات 6-11 اإلى 14-6(.

اإذا كانت  اأخرى  الموؤ�ش�شة زميلة لموؤ�ش�شة  الزميلة: تكون  الم�ؤ�ش�شة 

المبا�شرة  الملكية  �شاحب  المبا�شر  الم�شتثمر  ذات  لهما  الموؤ�ش�شتان 

ملكية  ذي  مبا�شر  م�شتثمر  اإحداهما  تكون  اأن  دون  المبا�شرة،  غير  اأو 

مبا�شرة اأو غير مبا�شرة في الأخرى )الفقرة 17-6(.

الم�ؤ�ش�شة المنت�شبة: الكيانات التي تقوم فيما بينها عالقة ا�شتثمار 

ذات  لها  يكون  التي  اأو  مبا�شرة،  غير  اأو  مبا�شرة  ملكية  ذات  مبا�شر 

هي  المبا�شرة  غير  اأو  المبا�شرة  الملكية  �شحاب  المبا�شر  الم�شتثمر 

الموؤ�ش�شات  اأن  اأي  البع�ض.  بع�شها  اإلى  منت�شبة  موؤ�ش�شات  جميعا 

المنت�شبة لموؤ�ش�شة ما تتاألف من الم�شتثمر )الم�شتثمرين( فيها �شاحب 

ال�شتثمار  )موؤ�ش�شات(  وموؤ�ش�شة  المبا�شرة،  غير  اأو  المبا�شرة  الملكية 

وموؤ�ش�شتها  المبا�شرة،  غير  اأو  المبا�شرة  الملكية  �شاحبة  لها  المبا�شر 

)موؤ�ش�شاتها( الزميلة.

ال�شتثمار العك�شي: ين�شاأ ال�شتثمار العك�شي عندما تمتلك موؤ�ش�شة 

من   %10 من  اأقل  ولكنه  الت�شويتية،  القوة  من  قدرا  مبا�شر  ا�شتثمار 

الملكية  �شاحب  المبا�شر  م�شتثمرها  في  الت�شويتية،  القوة  مجموع 

المبا�شرة اأو غير المبا�شرة اأو تقر�شه اأموال )الفقرة 40-6(

�الإطار م:6�أ م�ضطلحات �ال�ضتثمار �لمبا�ضر

الملحق 6اأ ♦ ملخ�ض موا�شيعي: ال�شتثمار المبا�شر
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الملحق

6ب
ملخ�ص موا�ضيعي: 

عقود الت�أجير التمويلي

المرجع:	

نظام	الح�سابات القومية لعام 2008،	الف�ضل	ال�ضابع	ع�ضر:	ق�ضايا	جامعة	واأخرى	

خا�ضة.

2008 SNA, Chapter 17 Cross-Cutting and Other Special 
Issues

الموؤجر  بموجبه  يقوم  عقد  هو  التمويلي  التاأجير  عقد  م:6ب-1	

ب�سفته المالك القانوني للأ�سل بتحويل كافة مخاطر ومزايا ملكية 

الأ�سل تقريبا للم�ستاأجر.	ويتمثل	الطابع	االقت�ضادي	لهذا	الترتيب	في	

قيام	الموؤجر	بتقديم	قر�ض	ي�ضمح	للم�ضتاأجر	بالح�ضول	على	مخاطر	

ومزايا	الملكية،	مع	احتفاظ	الموؤجر	بحق	الملكية	القانونية	ك�ضمان	

للقر�ض.	وبالتالي	فاإن	عقد	التاأجير	التمويلي	هو	مثال	على	الحاالت	

التي	تختلف	فيها	الملكية	االقت�ضادية	عن	الملكية	القانونية.	ويعامل	

ي�ضدد	 بقر�ض،	 ممولة	 ال�ضلة	 ذي	 االأ�ضل	 في	 كمعاملة	 الترتيب	 هذا	

بالكامل	اأو	معظمه	بموجب	مدفوعات	يوؤديها	الم�ضتاأجر.	ويطلق	على	

عقود	التاأجير	التمويلي	اأي�ضا	عقود	التاأجير	المالي	اأو	عقود	التاأجير	

راجع	 التعريف،	 حول	 اإ�ضافية	 تفا�ضيل	 على	 ولالطالع	 الراأ�ضمالي.	

الفقرتين	5-56		و57-5.	

التاأجير	 عقود	 عن	 التمويلي	 التاأجير	 عقود	 وتختلف	 م:6ب-2	

الت�ضغيلي	)راجع	الفقرات	10-153	اإلى	10-157(	التي	ال	يطراأ	فيها	

وُت�ضجل	 االقت�ضادية،	 الملكية	 وال	 القانونية	 الملكية	 على	 تغيير	 اأي	

االأ�ضا�ضية،	 االقت�ضادية	 االإجراءات	 حيث	 ومن	 كخدمات.	 االإيجارات	

رغم	اأن	كال	عقود	التاأجير	الت�ضغيلي	والتمويلي	لها	نف�ض	ال�ضكل،	نجد	

بينما	 قر�ض،	 بمثابة	 يعتبر	 جوهره	 في	 التمويلي	 التاأجير	 عقد	 اأن	

جهة	 اأن	 اأي	 خدمات.	 تقديم	 بمثابة	 الت�ضغيلي	 التاأجير	 عقد	 يعتبر	

تقديم	التاأجير	الت�ضغيلي	هي	جهة	لديها	مخزون	من	االأ�ضول	وترغب	

من	 متفاوتة	 درجات	 لذلك	 تقدم	 وهي	 اأخرى،	 لكيانات	 تقديمه	 في	

الدعم	على	�ضبيل	الم�ضاندة.	وفي	المقابل،	نجد	اأن	جهة	تقديم	التاأجير	

حد	 اإلى	 كمقر�ض	 وتعمل	 تمويلية،	 جهة	 العادة	 في	 هي	 التمويلي	

كبير	با�ضتثناء	اأن	الموؤجر	يحتفظ	ب�ضمان	اإ�ضافي	متمثل	في	الملكية	

القانونية	لالأ�ضل.	وتوؤكد	المعايير	المحا�ضبية	اأي�ضا	هذا	االختالف.

م:6ب-3	ونتيجة	لهذه	المعاملة،	فاإن	عقد	التاأجير	التمويلي	عبر	

الحدود	�ضيكون	من�ضئا	للقيود	التالية	في	الح�ضابات	المختلفة:

على	 الموؤجر	 قر�ض	 واأ�ضل	 الم�ضتاأجر	 قر�ض	 خ�ضم	 ي�ضجل	 	•
المبلغ	 ويظهر	 اقتناوؤه.	 يتم	 الذي	 لالأ�ضل	 الكلية	 القيمة	

الم�ضتحق	في	و�ضع	اال�ضتثمار	الدولي	)راجع	الفقرة	57-7(.	

في	 )بما	 الالحقة	 �ضداده	 ومدفوعات	 القر�ض	 ن�ضوء	 ُي�ضجل	 	•
قيام	 اأو	 الموؤجر	 اإلى	 االأ�ضل	 اإعادة	 من	 ا�ضتحقاقه،	 عند	 ذلك،	

الح�ضاب	 في	 القرو�ض	 معامالت	 تحت	 ب�ضرائه(	 الم�ضتاأجر	

المالي.

قد	 الم�ضتاأجر	 كاأن	 التاأجير	 لعقد	 الخا�ضع	 االأ�ضل	 ويعتبر	 	•
االقت�ضادية	 الملكية	 في	 تغيير	 يحدث	 وبالتالي	 ا�ضتراه،	

واإذا	 الم�ضتاأجر.	 اإلى	 الموؤجر	 من	 العادة(	 في	 )ال�ضلع	 لالأ�ضل	

كان	عقد	التاأجير	عبر	الحدود	وكان	ينطوي	على	اأ�ضل	منَتج،	

والخدمات	 ال�ضلع	 ح�ضاب	 في	 الملكية	 في	 التغيير	 هذا	 يظهر	

اإلى	 المنتج	 االأ�ضل	 اأعيد	 ما	 واإذا	 10-17)و((.	 الفقرة	 )راجع	

الم�ضتاأجر	في	تاريخ	ا�ضتحقاق	العقد،	يحدث	تغيير	في	الملكية	



281

ال�ضلع	 ح�ضاب	 في	 اأي�ضا	 وي�ضجل	 الموؤجر،	 اإلى	 الم�ضتاأجر	 من	

والخدمات.

وتترتب	على	القر�ض	ر�ضوم	�ضريحة	ور�ضوم	خدمات	الو�ضاطة	 	•
المالية	المقي�ضة	ب�ضورة	غير	مبا�ضرة	اإذا	كان	المقر�ض	�ضركة	

الفقرات	 )راجع	 المالية	 الخدمات	 في	 المبالغ	 هذه	 وُتدرج	 مالية	

10-118	اإلى	136-10(.

الفقرة	 )راجع	 القر�ض	 على	 الفوائد	 وتترتب	 	•
.)73-11

الو�ضاطة	 خدمات	 	18.6 منها	 	65.1 هي	 الم�ضتحقة	 الفوائد	

قيمة	 خال�ضة.	 فوائد	 و46،5	 مبا�ضرة	 غير	 ب�ضورة	 المقي�ضة	 المالية	

دين	القر�ض	هي	855.1	في	نهاية	ال�ضنة	االأولى	)930	+	18.6	+	

)140-	46.5

.	.	.

مدين دائن  ال�ضنة الع��ضرة 

الح�ساب الجاري:

32.8 ال�ضلع 

الخدمات	-	الخدمات	المالية	)خدمات	الو�ضاطة	المالية	المقي�ضة	

3.2 ب�ضورة	غير	مبا�ضرة(  

8.1 الدخل	االأولي	-	دخل	اال�ضتثمار  

الح�ساب المالي:   

161.55 اال�ضتثمارات	االأخرى	-	القرو�ض  

	اال�ضتثمارات	االأخرى	-	العملة 

140 والودائع 

________________________________________

المالية	 الو�ضاطة	 خدمات	 	3.2 منها	 	،11.3 هي	 الم�ضتحقة	 الفوائد	

المتبقية	 القيمة	 خال�ضة.	 فوائد	 و8.1	 مبا�ضرة	 غير	 ب�ضورة	 المقي�ضة	

من	ال�ضلعة	الم�ضتراة	هي	32.8	وت�ضجل	كمعاملة	في	ال�ضلع	اإذا	اأعيدت	

ال�ضلعة	للموؤجر	)كما	في	المثال(	بدال	من	اأن	ي�ضتريها	الم�ضتاأجر.

الإط�ر م:6ب-1  مث�ل رقمي على عقد الت�أجير التمويلي 

م�ضتوردة	 معدات	 قطعة	 بتوفير	 مقيمة	 غير	 مالية	 �ضركة	 قامت	

قيمتها	1000	بموجب	عقد	تاأجير	تمويلي.	ويبداأ	العقد	في	اأول	يناير،	

لمدة	 عام	 كل	 دي�ضمبر	من	 في	31	 قدرها	140	 دفعة	 �ضنويا	 وتدفع	

المعدات	 قطعة	 ب�ضراء	 عندها	 الم�ضتاأجر	 يقوم	 اأن	 على	 اأعوام،	 ع�ضرة	

ب�ضعر	متفق	عليه.وي�ضتند	العقد	اإلى	�ضعر	فائدة	قدره	7%	�ضنويا،	بينما	

�ضعر	الفائدة	المرجعي	هو	5%	�ضنويا.		

بالن�ضبة	القت�ضاد	الم�ضتاأجر،	تقيد	البنود	التالية	في	اأول	�ضنتين	

وفي	ال�ضنة	االأخيرة:

مدين دائن  ال�ضنة الأولى 

الح�ساب الجاري:

1.000 	 	 ال�ضلع

الخدمات	-	الخدمات	المالية	)خدمات	الو�ضاطة	المالية	المقي�ضة	

20 	 	 ب�ضورة	غير	مبا�ضرة(

50 	 	 الدخل	االأولي	-	دخل	اال�ضتثمار

	 	 	 الح�ساب المالي:

70 	1.000 اال�ضتثمارات	االأخرى	-	القرو�ض	

	اال�ضتثمارات	االأخرى	-	العملة	

140 						والودائع	

_____________________________________________

المالية	 الو�ضاطة	 خدمات	 	20 منها	 	،70 هي	 الم�ضتحقة	 الفوائد	

المقي�ضة	ب�ضورة	غير	مبا�ضرة	و50	فوائد	خال�ضة.	قيمة	دين	القر�ض	

هي	930	في	نهاية	ال�ضنة	االأولى	)1000	+	20	+	50	– 140(

____________________________________________

مدين دائن  ال�ضنة الث�نية 

الح�ساب الجاري:

الخدمات	-	الخدمات	المالية	)خدمات	الو�ضاطة	المالية	المقي�ضة	

18.6 	 	 ب�ضورة	غير	مبا�ضرة(

46.5 	 	 الدخل	االأولي	-	دخل	اال�ضتثمار

الح�ساب المالي:

74.9 	 	 اال�ضتثمارات	االأخرى	-	القرو�ض

اال�ضتثمارات	االأخرى	-	العملة

140 والودائع	

_____________________________________________

	ملخ�ض	موا�ضيعي:	عقود	التاأجير	التمويلي ♦	 الملحق	6ب



282

الملحق

6ج
ملخ�ص موا�ضيعي: 

نظم التاأمين ومعا�ضات التقاعد 

وال�ضمانات الموحدة

ق�ضايا عامة األف- 

المرجع:

ال�ضابع ع�ضر: ق�ضايا  الف�ضل  لعام 2008،  القومية  الح�سابات  نظام 

جامعة واأخرى خا�ضة

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Special 
Issues.

م:6ج-1 يوفر التاأمين الحماية المالية من تبعات وقوع اأحداث 

اإلى  واإ�ضافة  معينة.  لمخاطر  المعر�ضة  الموؤ�ض�ضية  للوحدات  معينة 

الأموال  ت�ضتثمر  مالية  و�ضاطة  التاأمين كجهات  �ضركات  تعمل  ذلك، 

التي يتم تح�ضيلها من حملة وثائق التاأمين في اأ�ضول مالية وغيرها 

   
1
لتلبية مطالبات م�ضتقبلية.

م:6ج-2 وتن�ضاأ نظم معا�ضات التقاعد بغر�ض تقديم مزايا التقاعد 

مجموعات  اإلى  العمل  في  لال�ضتمرار  ال�ضالحية  عدم  اأو  العمل  من 

اإما �ضندوق  التقاعد  يدير نظم معا�ضات  الموظفين. وقد  محددة من 

قد  اأو  العمل،  لرب  تابع  �ضندوق  اأو  م�ضتقلة  ب�ضورة  موؤ�ض�ض  تقاعد 

التاأمين من  ل�ضركات  م�ضابهة  التقاعد  تكون غير ممولة. و�ضناديق 

عن  نيابة  الأموال  ل�ضتثمار  مالية  و�ضاطة  كجهات  العمل  حيث 

الم�ضتفيدين واإعادة توزيع بع�ض المخاطر

�ضركات  ت�ضغيل  اأ�ضلوب  في  م�ضتركة  �ضمات  وهناك  م:6ج-3 

ما  بينها من حيث  التمييز  يمكن  ولكن  التقاعد،  التاأمين و�ضناديق 

تنطوي عليه نظم التاأمين على الحياة و�ضناديق التقاعد من عن�ضر 

)بما  الحياة  غير  التاأمين على  الهدف من  يتمثل  بينما  كبير،  توفير 

في ذلك التاأمين على الحياة محدد الأجل( اإلى حد كبير في تجميع 

المخاطر.

م:6ج-4 ومن بين المعامالت التي ت�ضطلع بها �ضركات التاأمين 

وعلى  الأموال.  وا�ضتثمار  المطالبات  ودفع  التاأمين  اأق�ضاط  تح�ضيل 

تح�ضيل  التقاعد  معا�ضات  �ضناديق  معامالت  تت�ضمن  الغرار،  نف�ض 

ال�ضتراكات ودفع المزايا وا�ضتثمار الأموال. وبغر�ض تحليل الطبيعة 

هذه  ترتيب  اإعادة  يتعين  العمليات،  لهذه  الأ�ضا�ضية  القت�ضادية 

والتحويل  ال�ضتثمار  ودخل  الخدمات  عنا�ضر  لتحديد  العمليات 

 في �ضياق التاأمين، ي�ضتخدم م�ضطلح »مطالبة« اأي تعهد بالدفع من �ضركة 
1

التاأمين لحامل وثيقة التاأمين بموجب �ضروط الوثيقة عند وقوع الحدث الموؤمن 

�ضده.  وي�ضتخدم الم�ضطلح »مطالبة« في هذا الدليل اأي�ضا بمعنى اأ�ضل مالي. 

الم�ضتخدمون فائدة في الطالع على بيانات  وال�ضتثمار. وقد يجد 

هذا  يتناولها  التي  التعديالت  قبل  التاأمين  معامالت  حول  تكميلية 

)يقدم  والمطالبات.  الأق�ضاط  البيانات عن  �ضيما  بالنقا�ض، ل  الق�ضم 

الخدمات  بنود  ح�ضاب  كيفية  لعر�ض  رقميا  مثال  م:6ج-1  الإطار 

ودخل ال�ضتثمار والتحويالت وال�ضتثمار(.

التاأمين  جوانب  الدليل  هذا  من  ف�ضول  عدة  وتتناول  م:6ج-5 

المختلفة:

باعتبارها  التقاعد  و�ضناديق  التاأمين  �ضركات  ف 
َّ
وُتعر 	•

قطاعات فرعية موؤ�ض�ضية في الفقرتين 4-88 و89-4.

وُتعرَّف احتياطيات التاأمين، والم�ضتحقات التقاعدية، ومخ�ض�ضات  	•
وُتدرج   68-5 اإلى   62-5 الفقرات  في  الموحدة  ال�ضمانات  نظم 

في  الأخرى  لال�ضتثمارات  الوظيفية  الفئة  من  جزءا  باعتبارها 

الفقرة 61-6.

وتتناول الفقرات 7-63 اإلى 7-68 كيفية قيا�ض احتياطيات  	•
التاأمين في و�ضع ال�ضتثمار الدولي.

اإلى   46-8 الفقرات  في  المالي  الح�ضاب  قيود  وتناق�ض  	•
.49-8

وتتناول الفقرة 9-24 مناق�ضة التغيرات الأخرى في الحجم  	•
الم�ضاحبة لحتياطيات التاأمين والمخ�ض�ضات.

الفقرات  في  التقاعد  ومعا�ضات  التاأمين  خدمات  وُتناق�ض  	•
10-109 اإلى 117-10.

دخل  مناق�ضة   84-11 اإلى   77-11 الفقرات  وتتناول  	•
ال�ضتثمار الذي ُيعزى اإلى حملة الوثائق والم�ضتركين.

من  الفقرات  في  النظم  لهذه  الم�ضاحبة  التحويالت  وُتناق�ض  	•
12-41 اإلى 12-46 والفقرة  24-13.

م:6ج-6 وي�ضيع ال�ضتعانة بخدمات التاأمين العابرة للحدود على 

وجه التحديد في المجالت المتخ�ض�ضة مثل اإعادة التاأمين والبنود 

ال�ضفن والطائرات. وبالن�ضبة لبع�ض  التاأمين على  عالية القيمة مثل 

لديها  المخاطر  مجمع  حجم  �ضاآلة  اأن  نجد  ال�ضغيرة،  القت�ضادات 

يعني اأن هناك مجموعة اأكبر من البنود غالبا ما تكون موؤمنة لدى 

كيانات غير مقيمة. ومع حرية انتقال ال�ضكان على الم�ضتوى الدولي، 

يمكن كذلك اأن تقوم خدمات التاأمين على الحياة ومعا�ضات التقاعد 

عبر الحدود على نطاق وا�ضع. 
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الملحق 6ج ♦ نظم التاأمين ومعا�ضات التقاعد وال�ضمانات الموحدة 

 1- معلومات اأ�ضا�ضية

ذات  وت�ضري  المقيمين؛  غير  التاأمين  وثائق  حملة  مع  المقيمة  التاأمين  �ضركات  �ضيا�ضات  المثال  هذا  يغطي    

المبادئ على �ضركات التاأمين غير المقيمة مع حملة الوثائق المقيمين، رغم اأن م�ضتوى توافر البيانات اأقل في الواقع 

العملي، وبالتالي قد يلزم ال�ضتعانة بن�ضب لبع�ض البنود، وفقا لما تمت مناق�ضته في الإطار 4-10

اإجمالي الأق�ضاط م�ضتقة القب�ض من الخارج = 135

اإجمالي الأق�ضاط المح�ضلة من الخارج = 150

الحتياطيات المرتبطة بالمدفوعات الم�ضبقة – بداية الفترة = 40

الحتياطيات المرتبطة بالمدفوعات الم�ضبقة – نهاية الفترة = 55

�ضافي الزيادة في الحتياطيات المرتبطة بالمدفوعات الم�ضبقة = 15

دخل ال�ضتثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق غير المقيمين - 8

المطالبات م�ضتحقة الدفع في الخارج = 160

المطالبات المدفوعة في الخارج = 155  

الحتياطيات المرتبطة بالمطالبات القائمة – بداية الفترة = 10  

الحتياطيات المرتبطة بالمطالبات القائمة – نهاية الفترة = 15  

�ضافي الزيادة في الحتياطيات المرتبطة بالمطالبات القائمة ولكنها لم ُتدفع = 5  

التعديل مقابل التقلبات في قيمة المطالبات م�ضتحقة الدفع = -40

)اأي اأن م�ضتوى المطالبات المتوقعة على المدى الطويل �ضيكون 120، اأي 40-160(   

2- البنود الم�ضتقة

ح�ضاب ال�ضلع والخدمات:

   خدمات التاأمين )دائن( 

   = اإجمالي الأق�ضاط م�ضتحقة الدفع زائد مكمالت الأق�ضاط ناق�ضا المطالبات المتوقعة )اأي اأن المطالبات 

المتوقعة تكون م�ضتقة كمطالبات فعلية م�ضتحقة الدفع زائد التعديل مقابل التقلبات  

120 – 8 + 135 =  

   23 =    

 )ملحوظة: عدم مراعاة التقلبات �ضوف يوؤدي اإلى قيمة �ضالبة من الخدمات: -17(

ح�ضاب الدخل الأولي:

   دخل ال�ضتثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق )مدين( = 8

ح�ضاب الدخل الثانوي:

   �ضافي الأق�ضاط م�ضتحقة القب�ض )دائن(

  = اإجمالي الأق�ضاط م�ضتحقة القب�ض ناق�ضا الخدمات = 135 + 8 – 23 = 120

المطالبات م�ضتحقة الدفع )مدين( = 160

الح�ضاب المالي:

احتياطيات التاأمين )زيادة في الخ�ضوم الم�ضتحقة لحملة الوثائق( = 20 )= 15 + 5(

العملة والودائع )زيادة في اأ�ضول �ضركات التاأمين المقيمة( = -5 )= 150 – 155(

و�ضع ال�ضتثمار الدولي - الخ�ضوم

احتياطيات التاأمين )المدفوعات الم�ضبقة والمطالبات القائمة( – بداية الفترة = 50 )= 40 + 10(

احتياطيات التاأمين )المدفوعات الم�ضبقة والمطالبات القائمة( – نهاية الفترة = 70 )= 55 + 15(

الإطار م:6ج-1 مثال رقمي لكيفية اإجراء الح�ضابات بالن�ضبة للتاأمين على غير الحياة

باء- التاأمين على غير الحياة

المرجع

ال�ضابع ع�ضر: ق�ضايا  الف�ضل  القومية لعام 2008،  الح�سابات  نظام 

جامعة واأخرى خا�ضة، الجزء الأول

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Special 
Issues.

1- اأنواع التاأمين على غير الحياة

التاأمين �ضد  الحياة،  التاأمين على غير  اأنواع  تت�ضمن  م:6ج-7 

الأجل؛  محدد  الحياة  على  والتاأمين  ال�ضحي؛  والتاأمين  الحوادث 

�ضد  والتاأمين  الأخرى؛  النقل  وخدمات  والجوي  البحري  والتاأمين 

والتاأمين  بالممتلكات؛  تلحق  التي  الأ�ضرار  من  وغيرها  الحرائق 

والتاأمين  العامة؛  الم�ضوؤولية  على  والتاأمين  المالية؛  الخ�ضارة  �ضد 

الئتماني.

م:6ج-8 التاأمين المبا�ضر هو تاأمين بين �ضركة تاأمين والجمهور. 

من  التاأمين  وثيقة  طرفا  فيه  يكون  تاأمين  فهو  التاأمين  اإعادة  اأما 

اأن اإعادة التاأمين ت�ضمح بانتقال  اأي  جهات تقديم خدمات التاأمين. 

مخاطر التاأمين من جهة تاأمين اإلى اأخرى. ويعمل العديد من جهات 

تن�ضاأ  وقد  تاأمين.  اإعادة  وجهات  مبا�ضر  تاأمين  كجهات  التاأمين 

اإعادة تاأمين  اإلى جهة  �ضال�ضل من انتقال المخاطر من جهة تاأمين 

تكون  ما  وغالبا  ذلك.  �ضابه  وما  ثانوية،  تاأمين  اإعادة  جهة  اإلى 

�ضركات اإعادة التاأمين وحملة وثائقها من المقيمين في اقت�ضادات 

والهدف  التاأمين  اإعادة  لوظائف  المتخ�ض�ض  للطابع  نظرا  مختلفة 
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دليل ميزان المدفوعات وو�ضع ال�ضتثمار الدولي 

بنقل  مبا�ضر  تاأمين  جهة  تقوم  وقد  المخاطر.  توزيع  في  المتمثل 

تماثل  المبا�ضر  التاأمين  جهة  اأن  )اأي  المخاطر  من  كاملة  مجموعة 

المطالبات  مخاطر  نقل  اأو  المخاطر،  من  ن�ضبة  اأو  التجزئة(،  تاجر 

المثال نتيجة حدوث خ�ضارة  التي تزيد عن مبلغ معين )على �ضبيل 

التاأمين  اإعادة  التاأمين. ونظرا لأن  اإعادة  اإحدى جهات  اإلى  كارثية( 

غالبا ما ت�ضتخدم كوقاية من التعر�ض لخ�ضائر كبيرة، فاإنها تكون 

عر�ضة على الأرجح للمعامالت المركزة.

م:6ج-9 وتت�ضابه مبادئ قيا�ض خدمات اإعادة التاأمين والتاأمين 

المبا�ضر. وتظهر كبنود م�ضتقلة على اأ�ضا�ض تكميلي، مثلما هو الحال 

بالن�ضبة لعنا�ضر اأخرى كالخدمات الم�ضاعدة وال�ضمانات الموحدة.

غير  على  التاأمين  اأ�ضكال  اأحد  ال�ضحن  تاأمين  ويعد  م:6ج-10 

ال�ضلع. وعلى غرار  لتقييم  بالن�ضبة  يثير ق�ضايا معينة  الذي  الحياة 

خدمات ال�ضحن، على النحو المو�ضح في الفقرة 10-78، فاإن تحديد 

الطرف الذي يدفع قيمة التاأمين وما اإذا كانت تدخل في �ضعر ال�ضلعة 

ال�ضفينة  ظهر  فوق  الت�ضليم  باأ�ضعار  التقييم  مفهوم  يحدده  اأمر  هو 

)فوب(، على النحو الذي تجري مناق�ضته في الفقرة 116-10.

التاأمين  عن  الحياة  غير  على  التاأمين  تمييز  م:6ج-11 ويتم 

اأي  الموؤمن.  الحدث  اإل عند وقوع  المزايا  باأنه ل يدفع  الحياة  على 

اأ�ضا�ضا لتجميع المخاطر، ولي�ض  اأن التاأمين على غير الحياة م�ضمم 

الحياة  التاأمين على غير  ُت�ضجل مطالبات  ال�ضبب،  كا�ضتثمار. ولهذا 

و�ضافي اأق�ضاطه كتحويالت، بينما ُت�ضجل مطالبات واأق�ضاط التاأمين 

الحياة،  التاأمين على  المالي. وعلى عك�ض  الح�ضاب  الحياة في  على 

فاإن مزايا التاأمين على الحياة محدد الأجل ل تكون م�ضتحقة الدفع 

الحياة  التاأمين على  فاإن  وبالتالي  الموؤمن،  اإعاقة  اأو  اإل عند وفاة 

محدد الأجل يدرج في التاأمين على غير الحياة.

2- دور الحتياطيات في التاأمين

قيمة  فاإن  مقدما،  التاأمين  وثائق  قيمة  ُتدفع  بينما  م:6ج-12 

ن �ضدها، واأحيانا  الموؤمَّ الأحداث  اإل بعد وقوع  ُتدفع  المطالبات ل 

تلك  الفنية  التاأمين  احتياطيات  وتمثل  طويلة.  بفترة  ذلك  بعد 

الم�ضبق  الت�ضديد  لحت�ضاب  التاأمين  �ضركات  تحددها  التي  المبالغ 

اأن  اأي  بعد.  ُتدفع  لم  ولكنها  القائمة  والمطالبات  التاأمين  لأق�ضاط 

المحا�ضبة  لمبادئ  تطبيق  بمثابة  تعتبر  اأن  يمكن  الحتياطيات 

التي تم  المطالبات  اأ�ضا�ض ال�ضتحقاق. وبالن�ضبة لحتياطيات  على 

الإبالغ بها ولم ت�ضو بعد، وتقديرات المطالبات التي ن�ضاأت ولكن لم 

اإدراجها يعد مالئما نظرا لرتباطها بالأحداث  ـ فاإن  ُيبلغ بها بعد 

الموؤمنة التي وقعت بالفعل.

بع�ض  في  التاأمين  �ضركات  تقوم  اأن  كذلك  ويجوز  م:6ج-13 

لتغطية  الالزمة  اأخرى، كالمبالغ  احتياطيات  القت�ضادات بتجنيب 

التقلبات في قيمة المطالبات بين الفترات )كالزيادة في المطالبات 

اأي  تن�ضاأ  لم  اإذا  اأنه  غير  طبيعية(.  كارثة  وقوع  حالة  في  مثال 

م�ضتحقات لأي اأطراف على هذه الحتياطيات، لن يكون في الإمكان 

ر�ضدها كاأ�ضول لحملة الوثائق.

م:6ج-14وتحتفظ �ضركات التاأمين بالأ�ضول للوفاء بالتزاماتها 

اإزاء حملة الوثائق والممثلة بالحتياطيات. وتعد اإدارة هذه الأ�ضول 

المالية وغير المالية جزءا اأ�ضا�ضيا من �ضناعة التاأمين. وللدخل الذي 

التي يتعين  الأق�ضاط  اأثر كبير على م�ضتوى  ال�ضتثمارات  تدره هذه 

على �ضركات التاأمين تح�ضيلها )وفي الواقع، �ضمحت هذه ال�ضركات 

التي  الأق�ضاط  اإجمالي  المطالبات  تتجاوز  باأن  الحالت  بع�ض  في 

ا�ضتثمار  من  المكت�ضب  الدخل  يعامل  وبالتالي،  بتح�ضيلها(.  قامت 

الذين  الوثائق  لحملة  القب�ض  م�ضتحق  باعتباره  الحتياطيات 

كمكمالت  التاأمين  ل�ضركات  ي�ضددونها  باعتبارهم  لحقا  يعاملون 

لأق�ضاط التاأمين.

3-  قيمة مخرجات خدمات التاأمين

م:6ج-15 يمثل دخل الأق�ضاط وال�ضتثمار تدفق الموارد الداخلية 

اإلى �ضركة التاأمين، بينما تمثل المطالبات القائمة الموارد المخ�ض�ضة 

والتدفقات  الداخلة  التدفقات  هذه  بين  والهام�ض  الوثائق.  لحملة 

الخارجة هو المبلغ المتاح ل�ضركة التاأمين لتغطية تكاليفها وتحقيق 

فائ�ض ت�ضغيل. ويمثل هذا الهام�ض قيمة خدمات التاأمين المقدمة.

التاأمين  خدمات  مخرجات  عن قيمة  التعبير  ويمكن  م:6ج-16 

على غير الحياة بالمعادلة التالية:

اإجمالي الأق�ضاط المكت�ضبة؛

+ مكمالت اأق�ضاط التاأمين؛

- المطالبات م�ضتحقة الدفع؛

- التعديل مقابل التقلبات في قيمة المطالبات عند   

2
ال�ضرورة.  

اأ- اإجمالي الأق�ساط المكت�سبة

تلك  اإلى  المكت�ضبة«  الأق�ضاط  »اإجمالي  م�ضطلح  ي�ضير  م:6ج-17 

الفترات  اأو  الحالية  الفترة  في  الدفع  م�ضتحقة  الأق�ضاط  من  الأجزاء 

ال�ضابقة التي تغطي المخاطر القائمة خالل الفترة المحا�ضبية. وتقوم 

تختلف  فهي  وبالتالي  ال�ضتحقاق،  اأ�ضا�ض  على  المكت�ضبة  الأق�ضاط 

 وبدل من ذلك يمكن التعبير عن المعادلة على النحو التالي:
2

جمالي الأق�ضاط المكت�ضبة؛ 
اإ

 مكمالت الأق�ضاط؛
+

  المطالبات المتوقعة
–

مع  اأجال،  الأطول  المطالبات  مقايي�ض  على  المتوقعة  المطالبات  ت�ضتند  حيث 

ا�ضتبعاد اأثر التقلبات.

كذلك يمكن التعبير عن المعادلة من حيث المدفوعات:

اإجمالي الأق�ضاط المكت�ضبة؛ 
 

+ مكمالت الأق�ضاط؛
 

– المطالبات المدفوعة؛  

  - �ضافي الزيادة في الحتياطيات الفنية )بما في ذلك 
 

الحتياطيات لمواجهة تقلبات المطالبات(.

حيث تراعي الحتياطيات الفنية الت�ضديد الم�ضبق لأق�ضاط التاأمين والتاأخيرات في 

�ضداد المطالبات بالإ�ضافة اإلى ا�ضتبعاد اآثار التقلبات.   

راجع الإطار م:6ج-1 لالطالع على نموذج رقمي لهذه الح�ضابات.
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م�ضبقا.  تدفع  ما  عادة  التاأمين  وثائق  لأن  المح�ضلة  الأق�ضاط  عن 

وفي حالة �ضركة اإعادة التاأمين التي تقبل المخاطر على اأ�ضا�ض عقود 

خ�ضم  بعد  المكت�ضبة  الأق�ضاط  اإجمالي  ي�ضجل  ن�ضبية،  تاأمين  اإعادة 

المبا�ضر.  التاأمين  ل�ضركة  الدفع  م�ضتحقة  التاأمين  اإعادة  عمولت 

الأخرى عن طريق  التاأمين  اأق�ضاط  اإجمالي  ينبغي ح�ضاب  وبالمثل، 

خ�ضم اأي خ�ضومات م�ضتحقة الدفع لحامل وثيقة التاأمين.

م:6ج-18 ونظرا لأن اأق�ضاط التاأمين ُتدفع م�ضبقا في العادة، فاإن 

عن  المدفوعة  الأق�ضاط  عن  يختلف  ال�ضتحقاق  اأ�ضا�ض  على  القيا�ض 

الم�ضتقبل  في  التاأمينية  للتغطية  الم�ضبقة  المدفوعات  خ�ضم  طريق 

فترات  �ضدادها في  تم  التي  الراهنة  للفترة  تاأمينية  وي�ضيف تغطية 

�ضابقة. 

ب- مكمالت اأق�ساط التاأمين

الم�ضتثمرة  الأ�ضول  من  المكت�ضب  ال�ضتثمار  دخل  اإن  م:6ج-19 

للوفاء بمخ�ض�ضات �ضركات التاأمين هو  دخل يعزى اإلى حملة وثائق 

وردت  لما  وفقا  الأولي  الدخل  ح�ضاب  في  الدخل  وي�ضجل  التاأمين. 

م:6ج-26.  والفقرة   84-11 اإلى   77-11 الفقرات  في  مناق�ضته  

�ضركات  اإلى  ردها  تم  قد  كان  لو  كما  بالتالي  القيمة  نف�ض  وتعامل 

اإلى  التاأمين في �ضكل مكمالت الأق�ضاط. وت�ضاف مكمالت الأق�ضاط 

الأق�ضاط عند ح�ضاب قيمة خدمات التاأمين، مثلما يت�ضح في الإطار 

م:6ج-1.

ج-  المطالبات م�ستحقة الدفع

اأحداث  عن  مطالبات  هي  الدفع  م�ضتحقة  المطالبات  م:6ج-20 

الدفع  م�ضتحقة  المطالبات  وت�ضتمل  المحا�ضبية.  الفترة  في  وقعت 

م�ضافا  المحا�ضبية  الفترة  خالل  المدفوعة  المطالبات  تلك  على 

اإليها التغييرات في الحتياطيات لتغطية المطالبات القائمة. اأي اأن 

عند  م�ضتحقة  باعتبارها  تدرج  ال�ضتحقاق  اأ�ضا�ض  على  المطالبات 

وقوع الحدث المن�ضئ لمطالبة �ضليمة، �ضواء تم دفعها اأو ت�ضويتها اأو 

الإبالغ بها خالل تلك الفترة اأم لم ل. 

د-  التعديل مقابل التقلبات في قيمة المطالبات

قيمة  في  التقلبات  مقابل  التعديالت  اإدراج  ينبغي  م:6ج-21 

للتقلبات.  المعر�ضة  التاأمين  لخطوط  الح�ضاب  عند  المطالبات 

والأعا�ضير  كالزلزل  الكبرى  الكوارث  اأن  نجد  المثال،  �ضبيل  على 

فاإذا  �ضنوات.  عدة  كل  مرة  المتو�ضط  في  حدوثها،  يتوقع  اأن  يمكن 

ا�ضتحقت في فترة محا�ضبية واحدة فقط  التي  المطالبات  ا�ضتخدمت 

الناتجة  التاأمين  خدمات  قيم  تكون  اأن  الممكن  فمن  المعاملة،  في 

وكذلك  الكوارث،  فترات  في  �ضالبة  تكون  قد  اأنها  بل  خاطئة،  قيما 

وت�ضعيره.  التاأمين  لإنتاج  الكافي  غير  القيا�ض  اإلى  بالن�ضبة  الحال 

الم�ضتحقة  للمطالبات  تعديل  اإجراء  ينبغي  الحالت،  هذه  مثل  وفي 

ليقدم �ضورة اأطول اأجال عن �ضلوكيات المطالبات، على نحو يتوافق 

مع عملية �ضنع القرار التاأميني. وفي الفترات التي ت�ضتحق فيها قيم 

كبيرة من المطالبات، يكون التعديل �ضالبا )اأي يوؤدي اإلى زيادة قيمة 

الخدمات(، بينما يكون التعديل موجبا في الفترات الأخرى )ومن ثم 

يخف�ض قيمة الخدمات(. غير اأنه بالن�ضبة لبع�ض اأنواع التاأمين نجد 

اأن التقلبات تكون محدودة ول يتعين اإجراء اأي تعديالت. 

م:6ج-22 وتو�ضح التعديالت مقابل التقلبات في قيمة المطالبات 

الفعلية في فترة محددة وم�ضتوى المطالبات  الفرق بين المطالبات 

المتوقعة عادة. ويمكن ح�ضاب م�ضتوى المطالبات المتوقعة وفق اأحد 

الأ�ضاليب التالية:

للمطالبات  تفدير  اأ�ضا�ض  على  يقوم  الذي  التوقعات  منهج  )اأ(  

لإجمالي  �ضابقة  تقريبية  اأرقام  م�ضتخدما  المتوقعة، 

لإجمالي  �ضابقة  تقريبية  ن�ضب  اأو  الم�ضتحقة  المطالبات 

على  تطبيقها  مع  الأق�ضاط،  اإلى  الم�ضتحقة  المطالبات 

ال�ضابق  النموذج  المنهج  هذا  ويحاكي  الحالية.  الأق�ضاط 

على  اأق�ضاطها،  لت�ضعير  التاأمين  �ضركات  ا�ضتخدمته  الذي 

المخاطر  التاأمين  �ضركات  قبول  ولدى  توقعاتها.  اأ�ضا�ض 

وقيامها بتحديد الأق�ضاط، فاإنها تراعي توقعاتها للخ�ضارة 

والدخل؛

اأو منهج المحا�ضبة الذي ي�ضتند اإلى التغييرات التي تطراأ   )ب( 

على احتياطيات الت�ضوية لدى �ضركات التاأمين والتغييرات 

في مواردها الذاتية لمراعاة التقلبات في قيمة المطالبات. 

وعك�ض منهج التوقعات، ي�ضتخدم منهج المحا�ضبة البيانات 

الالحقة، اأي المطالبات الم�ضتحقة الم�ضجلة. وجدير بالذكر 

اأنه اإذا ما تم ا�ضتخدام التغييرات في الموارد الذاتية في فترة 

معينة للتخفيف من حدة التقلبات في قيمة المطالبات في 

حالة وقوع كارثة، فاإن اإعادة بناء الموارد الذاتية بعد هذه 

اأي�ضا )باإ�ضارة معكو�ضة( في المعادلة  الفترة �ضوف يتدخل 

ح�ضاب  ممار�ضات  وتتباين  التالية.  الفترات  اإلى  بالن�ضبة 

كافية  تكون  ل  قد  فاإنها  وبالتالي  الت�ضوية،  احتياطيات 

لتغطية كافة التقلبات في قيمة المطالبات؛   

اأو منهج مجموع التكاليف م�ضافا اإليه الأرباح »العادية«  )ج(  

كمجموع  للناتج  قيا�ض  على  الح�ضول  على  ينطوي  الذي 

»العادية«. وعادة ما  الأرباح  اإليه تقدير  التكاليف م�ضافا 

الأرباح  ا�ضتخدام  على  »العادية«  الأرباح  تقديرات  تنطوي 

هذا  فاإن  وبالتالي  التقريب.  وجه  على  ال�ضابقة  الفعلية 

التوقعات.  لمنهج  م�ضابه  العملية،  الناحية  من  المنهج، 

 + الأق�ضاط  ت�ضاوي  الأمر،  واقع  في  »العادية«،  والأرباح 

مكمالت الأق�ضاط المعدلة - المطالبات المعدلة - التكاليف. 

هـ-  اإعادة التاأمين

م:6ج-23 وفقا لما �ضبق �ضرحه في الفقرة م:6ج-8، فاإن اإعادة 

اأخرى.  اإلى  التاأمين من جهة تاأمين  التاأمين ت�ضمح بانتقال مخاطر 

وت�ضجل المعامالت بين جهة التاأمين المبا�ضر وجهة اإعادة التاأمين 
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كمجموعة م�ضتقلة تماما من المعامالت ول يتم الدمج بين معامالت 

جهة التاأمين المبا�ضر باعتبارها جهة اإ�ضدار الوثائق لعمالئها من 

ناحية  من  التاأمين  اإعادة  جهة  لدى  التاأمين  وثيقة  وحملة  ناحية 

لقيا�ض  مماثل  نحو  على  التقييم  اإعادة  مخرجات  وتقا�ض  اأخرى. 

بع�ض  هناك  اأن  غير  الحياة.  غير  على  المبا�ضر  التاأمين  مخرجات 

التاأمين. وتتمثل هذه  الخ�ضو�ضية بالن�ضبة لإعادة  المدفوعات ذات 

المبا�ضر  التاأمين  اإلى جهة  الدفع  العمولت م�ضتحقة  المدفوعات في 

بموجب اإعادة التاأمين على اأ�ضا�ض تنا�ضبي واقت�ضام الأرباح في ظل 

تجاوز خ�ضارة اإعادة التاأمين. ولدى مراعاة هذه الأمور يمكن ح�ضاب 

مخرجات اإعادة التاأمين كالتالي:      

مجموع الأق�ضاط المكت�ضبة الفعلية مخ�ضوما منه  

م�ضتحقة الدفع؛ العمولت    

+ مكمالت اأق�ضاط التاأمين؛

المطالبات القائمة المعدلة واقت�ضام الأرباح.  –

4- �ضادرات وواردات خدمات التاأمين

التاأمين  الإنتاج في خدمات  م:6ج-24 تت�ضمن معادلة مجموع 

والمو�ضحة في الفقرة م:6ج-16 العنا�ضر التي قد ل يجوز ل�ضركات 

التاأمين اإدراجها اإل على هيئة مجمالت. وبالن�ضبة لخدمات التاأمين 

لمجموعة  المقدمة  المخرجات  تمثل  التي  والم�ضتوردة،  الم�ضدرة 

لتحديد  اإ�ضافية  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  يتعين  الوثائق،  حملة  من  فرعية 

المجاميع.  

التقديرات.  الن�ضب لو�ضع  ا�ضتخدام  العادة، يمكن  م:6ج-25 وفي 

لأن  نظرا  خا�ضة،  ب�ضفة  بال�ضعوبة  تت�ضم  الواردات  حالة  اأن  غير 

باإعداد  القائم  القت�ضاد  في  مقيمة  كيانات  لي�ضت  التاأمين  �ضركات 

البيانات مقيدا. وفي كل من هذه  فاإن جمع  الإح�ضاءات، وبالتالي 

الحالت، يتمثل الهدف في اإيجاد نتيجة مت�ضقة مع الأ�ضلوب الكلي، 

بعد مراعاة اأي من المعلومات هي المتاحة في تلك الظروف. ويمكن 

 114-10 الفقرة  في  الممكنة  لالأ�ضاليب  مناق�ضة  على  الطالع 

والإطار 4-10. 

5- دخل ال�ضتثمار الذي يعزى اإلى حملة وثائق 

التاأمين )ح�ضاب الدخل الأولي(

الم�ضتثمرة  الأ�ضول  من  المكت�ضب  ال�ضتثمار  دخل  م:6ج-26 

للوفاء بمخ�ض�ضات �ضركات التاأمين هو دخل يعزى اإلى حملة وثائق 

وردت  لما  وفقا  الأولي  الدخل  ح�ضاب  في  الدخل  وي�ضجل  التاأمين. 

القيمة  نف�ض  وتعامل   .84-11 اإلى   77-11 الفقرات  في  مناق�ضته 

�ضكل  في  التاأمين  �ضركات  اإلى  ردها  تم  قد  كان  لو  كما  بالتالي 

يت�ضح  مثلما  التاأمين،  خدمات  قيمة  ح�ضاب  عند  الأق�ضاط  مكمالت 

في الفقرة م:6ج-19 والإطار م:6ج-1 )وبالتالي توؤدي اإلى زيادة 

قيمة  منه  مخ�ضوما  الأق�ضاط  اإجمالي  وهو  الأق�ضاط،  �ضافي  قيمة 

خدمات التاأمين(.

6-  �ضافي اأق�ضاط التاأمين )ح�ضاب الدخل 

الثانوي(

م:6ج-27 �ضافي اأق�ضاط التاأمين هو اإجمالي الأق�ضاط المكت�ضبة 

في  الأق�ضاط  اإجمالي  مناق�ضة  )�ضبق  الخدمة.  ر�ضوم  منه  مخ�ضوما 

عر�ض  ويتم  الخدمة.(  ر�ضوم  ا�ضتقاق  �ضياق  في  م:6ج-17  الفقرة 

الطالع  ويمكن  جارية.  كتحويالت  التاأمين  اأق�ضاط  �ضافي  بيانات 

على مناق�ضة ب�ضاأنها في الفقرتين 12-41 و42-12.

7-  المطالبات م�ضتحقة القب�ص اأو م�ضتحقة 

الدفع )ح�ضاب الدخل الثانوي(

عام  بوجه  الفترة  اأثناء  الم�ضتحقة  المطالبات  ُتدرج  م:6ج-28 

اإلى   44-12 الفقرات  بالنقا�ض  وتتناولها  جارية.  كتحويالت 

12-46 والفقرة م:6ج-20 في �ضياق ا�ضتقاق ر�ضوم الخدمة. وفي 

لما  وفقا  راأ�ضمالية،  كتحويالت  تبويبها  يجوز  ا�ضتثنائية،  حالت 

وردت مناق�ضته في الفقرة 13-24. ويقيد ر�ضيد المطالبات القائمة 

)راجع  الدولي  ال�ضتثمار  و�ضع  في  ويدرج  مالي  كخ�ضم  اأو  كاأ�ضل 

الفقرات 5-64 ومن 7-63 اإلى 68-7(.  

جيم- التاأمين على الحياة والتاأمين الدخاري

المرجع:

ال�ضابع ع�ضر: ق�ضايا  الف�ضل  لعام 2008،  القومية  الح�سابات  نظام 

جامعة واأخرى خا�ضة، الجزء الأول – دال

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Special 
Issues, Part 1.D.

م:6ج-29  تعر�ض الفقرة م:6ج-11 كيفية التمييز بين التاأمين 

على الحياة والتاأمين على غير الحياة. فالتاأمين على الحياة ينطوي 

على دفعات يوؤديها حامل الوثيقة مقابل ح�ضوله على مبلغ اإجمالي 

في نهاية مدة الوثيقة. اأما التاأمين الدخاري فهو احتياطي، وينطوي 

على دفعات توؤديها جهة التاأمين مقابل مبلغ اإجمالي في بداية مدة 

حد  على  التاأمين  واإعادة  المبا�ضر  التاأمين  خدمات  وتتوفر  الوثيقة. 

�ضواء بالن�ضبة للتاأمين على الحياة والتاأمين الدخاري.

م:6ج-30 وتت�ضابه مبادئ قيا�ض التاأمين على الحياة والتاأمين 

ُت�ضجل  الحياة،  على  التاأمين  حالة  في  اأنه  غير  الحياة.  غير  على 

الأق�ضاط ال�ضافية ومدفوعات المزايا في الح�ضاب المالي، ولي�ض في 

على  التاأمين  دور  من  المعاملة  هذه  وتنبع  الثانوي.  الدخل  ح�ضاب 

الحياة المتمثل في دفع مزايا حتى دون وقوع الحدث الموؤمن �ضده، 

ت�ضمح  كو�ضيلة  اأ�ضا�ضا  يعمل  التاأمين  من  النوع  هذا  فاإن  وبالتالي 

لحامل الوثيقة ببناء الأ�ضول؛ وفي المقابل يعمل التاأمين على غير 

الحياة على اإعادة توزيع التكاليف فيما بين حملة الوثائق عن طريق 

اإدارة  اأ�ضا�ض  يقوم على  الحياة  التاأمين على  لأن  التحويالت. ونظرا 

قيم كبيرة من الأ�ضول، فقد تكون مكمالت الأق�ضاط كبيرة ن�ضبيا.

على  التاأمين  خدمات  مخرجات  قيمة  عن  التعبير  ويمكن  م:ج-31 

الحياة والتاأمين الدخاري بالمعادلة التالية:
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اإجمالي الأق�ضاط المكت�ضبة؛

+ مكمالت الأق�ضاط؛

- المزايا الم�ضتحقة؛

- الزيادات )+ التخفي�ضات( في خدمات التاأمين على الحياة    

          )الحتياطيات الكتوارية واحتياطيات التاأمين مع الأرباح(.

وتطبق نف�ض المعادلة ب�ضفة اأ�ضا�ضية على التاأمين على غير الحياة، 

ولي�ض  المزايا  با�ضم  تعرف  الوثائق  لحملة  المدفوعات  اأن  با�ضتثناء 

ا�ضتحقاق  بهدف  للح�ضاب  ت�ضاف  الحتياطيات  واأن  المطالبات، 

في  الحتياطيات  في  التغييرات  توؤخذ  كذلك،  الم�ضتقبلية.  المزايا 

الح�ضبان.

م:6ج-32 وبالن�ضبة للبند المتعلق بالحتياطيات الكتوارية في 

المعادلة الخا�ضة بالتاأمين على الحياة فهو يعر�ض المبالغ م�ضتحقة 

الراهنة.  الفترة  في  ولي�ض كمطالبات  الوثيقة،  مدة  نهاية  في  الدفع 

وتدرج هذه المبالغ باعتبارها م�ضتحقة لحملة وثائق معينين لأنها 

تتاألف من مخ�ض�ضات لالحتياطيات الكتوارية واحتياطيات وثائق 

التاأمين مع الأرباح لمراكمة المبالغ الم�ضمونة بموجب هذه الوثائق. 

وتت�ضمن التغيرات في الحتياطيات الكتوارية واحتياطيات التاأمين 

مع الأرباح المخ�ض�ض المعد للعالوات م�ضتحقة الدفع في الم�ضتقبل.

الحياة  على  التاأمين  لوثائق  بالن�ضبة  ال�ضائع  ومن  م:6ج-33 

كل  في  الوثائق  لحملة  �ضراحة  المبالغ  التاأمين  �ضركات  تعزو  اأن 

هذه  ُتدفع  ول  عالوات.  باأنها  غالبا  المبالغ  هذه  وتو�ضف  عام. 

�ضركة  خ�ضوم  من  تزيد  واإنما  الوثائق  حملة  اإلى  فعليا  المبالغ 

التاأمين الم�ضتحقة للحملة الوثائق بما يعادلها. وُتدرج هذه المبالغ 

الو�ضف  يتغير هذا  الوثائق. ول  اإلى حملة  وُتعزى  ال�ضتثمار  كدخل 

فهو  الحيازة؛  مكا�ضب  من  م�ضتقا  المبالغ  هذه  من  جانب  كان  اإذا 

ل�ضركة  المالي  الأ�ضل  اإتاحة  على  العائد  الوثائق  حملة  منظور  من 

ا�ضتثمار  المتحقق من  الدخل  اإلى ذلك، فاإن كامل  واإ�ضافة  التاأمين. 

احتياطيات التاأمين على غير الحياة واأي فائ�ض في دخل ا�ضتثمار 

�ضراحة  ُتعزى  التي  المبالغ  على  الحياة  على  التاأمين  احتياطيات 

الوثائق،  لحملة  يعزى  الذي  ال�ضتثمار  يدرج كدخل  الوثائق،  لحملة 

بغ�ض النظر عن م�ضدره. 

بذات  العمل  ي�ضري  الدخاري،  التاأمين  حالة  وفي  م:6ج-34 

النقدية  التدفقات  ب�ضبب  الح�ضاب  طريقة  اختالف  مع  المبادئ، 

ال�ضابع  الف�ضل  المعكو�ضة، ويمكن الطالع على مناق�ضة م�ضهبة في 

ع�ضر: ق�ضايا جامعة واأخرى خا�ضة، في »نظام الح�سابات القومية 

لعام 2008«.

الخدمات،  اإلى  وبالإ�ضافة  الجاري،  الح�ضاب  وفي  م:6ج-35 

ين�ضئ التاأمين على الحياة دخال ا�ضتثماريا يعزى اإلى حملة الوثائق، 

معادلة  قيمة  له  تكون   ،81-11 الفقرة  في  مناق�ضته  ترد  ح�ضبما 

بيانات  ُتدرج  الحياة،  على  للتاأمين  وبالن�ضبة  الأق�ضاط.  لمكمالت 

المالي كزيادات وتخفي�ضات  �ضافي الأق�ضاط والمزايا في الح�ضاب 

غير  على  للتاأمين  بالن�ضبة  المقابل،  )وفي  التاأمين.  احتياطي  في 

الحياة، ُتدرج بيانات �ضافي الأق�ضاط والمطالبات كتحويالت.(

الحياة  على  للتاأمين  الفنية  الحتياطيات  ف 
َّ
وُتعر م:6ج-36 

في  اأخرى  كا�ضتثمارات  وتبوب  مالية.  كاأداة   65-5 الفقرة  في 

مزيد  على  الطالع  ويمكن   .61-6 الفقرة  راجع  الوظيفي،  التبويب 

ال�ضتثمار  التفا�ضيل حول ت�ضجيل هذه الحتياطيات في و�ضع  من 

الدولي في الفقرتين 7-63 و7-64، وفي الح�ضاب المالي في الفقرة 

8-48، وفي التغيرات الأخرى في الأحجام في الفقرة 24-9.

دال- نظم معا�ضات التقاعد

المرجع:

ال�ضابع ع�ضر: ق�ضايا  الف�ضل  لعام 2008،  القومية  الح�سابات  نظام 

جامعة واأخرى خا�ضة، الجزء الثاني – ياء

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Special 
Issues, Part 2.J.

من  تدار  التي  النظم  التقاعد  معا�ضات  نظم  تت�ضمن  م:6ج-37 

خالل �ضندوق م�ضتقل بالإ�ضافة اإلى ال�ضناديق التي ل ت�ضكل وحدات 

م�ضتقلة ونظم معا�ضات التقاعد غير الممولة. ويجوز تقديم معا�ضات 

التقاعد عن طريق نظم ال�ضمان الجتماعي، والنظم المرتبطة باأرباب 

العمل بخالف ال�ضمان الجتماعي، ونظم الم�ضاعدة الجتماعية.

نظم  في  الجتماعية  الم�ضاهمات  مناق�ضة  وترد  م:6ج-38 

المزايا  اأما   .33-12  32-12 الفقرتين  في  الجتماعي  ال�ضمان 

والم�ضاعدة  الجتماعي  ال�ضمان  نظم  مظلة  تحت  الجتماعية 

الجتماعية فتتناولها الفقرة 12-40. وتعمل هذه النظم من خالل 

التحويالت، ول توجد لها قيود في الح�ضاب المالي، نظرا لعدم وجود 

التزام بالدفع. ولالطالع على مزيد من المعلومات عن نظم ال�ضمان 

المرتبطة  النظم  الجتماعي والم�ضاعدة الجتماعية، ومعلومات عن 

»نظام  راجع  الجتماعي،  ال�ضمان  نظم  خالل  من  الأعمال  باأرباب 

الح�سابات القومية لعام 2008« الف�ضل ال�ضابع ع�ضر. ويتناول بقية 

هذا الق�ضم النظم المرتبطة باأرباب العمل بخالف ال�ضمان الجتماعي.

موؤ�ض�ضي  كقطاع  التقاعد  معا�ضات  �ضناديق  ف 
َّ
وُتعر م:6ج-39 

التقاعد  م�ضتحقات  ف 
َّ
وُتعر و90-4.   89-4 الفقرتين  في  فرعي 

هذه  تكون  وقد  و67-5.   66-5 الفقرتين  في  مالية  كاأدوات 

ويتم  الممولة.  غير  النظم  اأو  التقاعد  �ضناديق  خ�ضوم  الم�ضتحقات 

الفقرة  راجع  الوظيفي،  التبويب  في  اأخرى  كا�ضتثمارات  تبويبها 

ال�ضتثمار  و�ضع  في  التقاعد  م�ضتحقات  مناق�ضة  وترد   .61-6

في  المالي  الح�ضاب  قيود  تناق�ض  بينما   ،65-7 الفقرة  في  الدولي 

التقاعد  م�ضتحقات  في  التغيرات  وُتدرج  و49-8.   48-8 الفقرتين 

نتيجة التغيرات في افترا�ضات النموذج تحت بند التغيرات الأخرى 

يجري  التي  التقاعدية  الم�ضتحقات  في  التغيرات  اأما  الحجم،  في 

التفاو�ض ب�ضاأنها بين الأطراف فتعتبر بمثابة معامالت، ح�ضبما ترد 

التاأمين والتقاعد في  الفقرة 9-24. وُتناق�ض خدمات  مناق�ضته في 

الفقرات 10-109 اإلى 117-10.
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م:6ج-40 وقد تكون هناك ر�ضوم خدمة �ضريحة اأو �ضمنية على 

نظم معا�ضات التقاعد. فاإذا كانت الر�ضوم �ضمنية، فاإنها تقا�ض على 

نحو مماثل لقيا�ض خدمات التاأمين على الحياة والتاأمين الدخاري،  

وهو:

اإجمالي الم�ضاهمات؛

+ مكمالت الم�ضاهمات؛

المزايا م�ضتحقة الدفع؛  –
التعديل مقابل التغيير في م�ضتحقات التقاعد.  –

التقاعد  نظم  من  للم�ضتفيدين  ال�ضتثمار  دخل  ويعزى  م:6ج-41 

وي�ضدد ل�ضندوق التقاعد كمكمالت للم�ضاهمات، ح�ضبما ترد مناق�ضته 

لبرامج  الدفع  م�ضتحق  ال�ضتثمار  دخل  ويكون   .28-11 الفقرة  في 

معا�ضات التقاعد التالية: 

المحددة، بحيث يكون م�ضاويا  التقاعدية  الم�ضاهمات  نظم  )اأ(  

فوائ�ض  اأي  اإليه  م�ضافا  الأموال  على  ال�ضتثمار  لدخل 

مبان  اأو  اأرا�ض  اإيجار  من  اكت�ضابها  تم  �ضافية  ت�ضغيلية 

مملوكة لل�ضندوق؛

م�ضاويا  يكون  بحيث  المحددة،  التقاعدية  المزايا  نظم  )ب( 

ا�ضتحقاق  تاريخ  لأن  الدفع  م�ضتحقة  المزايا  في  للزيادة 

دفع الم�ضتحقات بات اأقرب. ول يتاأثر مقدار الزيادة بما اإذا 

ل�ضداد  كافيا  اكت�ضب دخال  قد  التقاعد  معا�ضات  نظام  كان 

التزاماته اأم ل.

وتناق�ض التعديالت مقابل التغيير في م�ضتحقات التقاعد في الفقرة 

.38-12

مناق�ضة   37-12 اإلى   32-12 الفقرات  وتتناول  م:6ج-42 

اأما  التقاعد.  معا�ضات  نظم  في  المقدمة  الجتماعية  الم�ضاهمات 

وترد  للم�ضتفيدين،  الدفع  م�ضتحقة  المبالغ  فهي  الجتماعية  المزايا 

القومية،  الح�ضابات  نظام  وفي   .40-12 الفقرة  في  مناق�ضتها 

النظام على  وا�ضتثمار في  الجتماعية تحويالت  الم�ضاهمات  تعتبر 

و�ضحب  تحويالت  الجتماعية  المزايا  تعتبر  وبالمثل،  �ضواء؛  حد 

لال�ضتثمار من النظام على حد �ضواء. وتقت�ضي هذه الآراء المختلفة 

هذا  مناق�ضة  وترد  التقاعدية،  الم�ضتحقات  في  للتغيرات  قيد  وجود 

الأمر في الفقرتين 12-38 و39-12.

هاء- ال�ضمانات الموحدة

المرجع:

ال�ضابع ع�ضر: ق�ضايا  الف�ضل  لعام 2008،  القومية  الح�سابات  نظام 

جامعة واأخرى خا�ضة،  الجزء الثالث

2008 SNA, Chapter 17, Cross-Cutting and Other Special 
Issues, Part 3.

م:6ج-43 ت�ضدر ال�ضمانات الموحدة باأعداد كبيرة وفق خطوط 

الت�ضدير و�ضمانات قرو�ض  ائتمان  اأمثلتها �ضمانات  مماثلة. ومن 

الموحدة  ال�ضمانات  بين  مقارنة   68-5 الفقرة  وتعر�ض  الطالب. 

وحدات  ال�ضامنة  الجهات  تكون  ما  وعادة  ال�ضمانات.  من  وغيرها 

ال�ضامنة تقدم  الجهة  اأو �ضركات مالية. ونظرا لأن  العامة  الحكومة 

اأعدادا كبيرة من ال�ضمانات، فمن الممكن تقدير مخاطر عدم ال�ضداد. 

و�ضوف يقوم ال�ضامن الذي يعمل على اأ�ضا�ض تجاري بفر�ض الر�ضوم، 

مماثل  نحو  على  ا�ضتثماريا  دخال  ويحقق  بالمطالبات،  والوفاء 

الخدمات، والدخل،  الحياة، كما يتم ح�ضاب قيمة  للتاأمين على غير 

والمخ�ض�ضات بنف�ض الطريقة المو�ضحة للتاأمين على غير الحياة في 

الق�ضم باء من هذا الملحق. 

الم�ضمولة  المطالبات  تغطية  مخ�ض�ضات  ف 
َّ
ُتعر م:6ج-44 

التي  اأداة مالية، وُتقاَرن بال�ضمانات  ب�ضمانات موحدة باعتبارها 

ُتمنح لمرة واحدة والم�ضتقات المالية في الفقرة 5-68. ويتم تبويبها 

اأما  الفقرة 61-6.  الوظيفي، راجع  التبويب  اأخرى في  كا�ضتثمارات 

الموحدة  ال�ضمانات  بنظم  الم�ضمولة  المطالبات  تغطية  مخ�ض�ضات 

في  الأخرى  التغيرات  بند  تحت  فُتدرج  معامالت  عن  النا�ضئة  غير 

الحجم ويتم تناولها بالنقا�ض في الفقرة 24-9.
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7
عالقة ح�سابات العالم الخارجي في نظام 

الح�سابات القومية بالح�سابات الدولية 

مقدمة

المراجع:

والع�شرون.  ال�شاد�س  الف�شل   ،2008 لعام  القومية  الح�سابات  نظام 

ح�شابات العالم الخارجي )ح�شابات المعامالت الخارجية( 

�شندوق النقد الدولي وم�ؤ�ش�شات اأخرى، اإح�ساءات الدين الخارجي: 

بين  العالقة  الرابع،  الملحق  وم�ستخدميها،  لمعديها  مر�سد 

الح�شابات الق�مية وو�شع اال�شتثمار الدولي

2008 SNA, Chapter 26, The Rest of the World Accounts 
(external transactions accounts).

IMF and others, External Debt Statistics: Guide for Com-
pilers and Users, Appendix IV, Relationship Between 
the National Accounts and the International Investment 
Position (IIP).

بنظام  وثيقا  ارتباطا  الدولية  الح�شابات  ترتبط  م:1-7 

البلدان  معظم  اأن  االرتباط  هذا  من  ويعزز  الق�مية.  الح�شابات 

تبداأ باإعداد بيانات ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي 

الخارجي  الح�شاب  عنا�شر  �شمن  ذلك  بعد  تدمجها  ثم  اأواًل 

الح�شابات  نظام  في  الخارجي  العالم  ح�شاب  في  المالئمة 

الق�مية. وهناك ت�افق تام بين نظام الح�شابات الق�مية وهذا 

المقيمة، والتقييم،  ال�حدات  الدليل فيما يتعلق بم�شائل تحديد 

ال�شلع  تغطية  ونطاق  العملة،  تح�يل  وخط�ات  القيد،  ووقت 

والخدمات والدخل والتح�يالت الراأ�شمالية واالأ�ش�ل والخ�ش�م 

المالية االأجنبية. 

النظام المحا�سبي 

اإلى نظام محا�شبي  الق�مية  الح�شابات  م:7-2 ي�شتند نظام 

اأن نظام  المدف�عات. غير  الم�شتخدم في ميزان  للنظام  مماثل 

وغير  )المقيم  المعاملة  طرفي  قي�د  يدرج  الق�مية  الح�شابات 

المقيم مثال( ولي�س قي�د طرف واحد )المقيم( كما ه� الحال في 

ميزان المدف�عات. ونتيجة لذلك، تظهر اأربعة قي�د لكل معاملة 

في نظام الح�شابات الق�مية ب�اقع قيدين لكل طرف.  

ى القي�د الدائنة في ميزان المدف�عات م�ارد في  م:7-3 وت�شمَّ

ا�شتخدامات.  المدينة  القي�د  وت�شمى  الق�مية،  الح�شابات  نظام 

ويعِر�س نظام الح�شابات الق�مية ح�شابات العالم الخارجي من 

وجهة نظر ال�حدات غير المقيمة، في حين يعر�س دليل ميزان 

المقيمة.  ال�حدات  المعامالت من وجهة نظر  المدف�عات نف�س 

وللت��شيح، فاإن واردات اقت�شاد ما تظهر في نظام الح�شابات 

وتدفق  الخارجي،  العالم  تدفق خارج من  اأي  الق�مية كم�ارد، 

داخل اأو ا�شتخدام بالن�شبة لل�حدات المقيمة. 

التبويب

الح�شابات  نظام  في  الم�شتخدم  التب�يب  نظام  م:4-7 

فقد  الدليل.  في  الم�شتخدم  لذلك  عام،  ب�جه  مماثل،  الق�مية 

تم الت�فيق التام بينهما من حيث نطاق التغطية وم�شطلحات 

اأن هناك اختالفا رئي�شيا في طريقة  الرئي�شية. غير  المجمالت 

العر�س، حيث يبَ�ب دخل اال�شتثمار، والح�شاب المالي، وو�شع 

الفئات  ح�شب  اأ�شا�شا  الدولية  الح�شابات  في  الدولي  اال�شتثمار 

ال�ظيفية، بينما يتم التب�يب في نظام الح�سابات القومية ح�شب 

الفئات  ح�شب  التب�يب  نظام  اأن  ورغم  والقطاعات.  االأدوات 

ال�ظيفية ال يطبق على العالقات المحلية، فاإن تفا�شيل االأدوات 

بتح�يل  ت�شمح  الدولية  الح�شابات  في  الم�ؤ�ش�شية  والقطاعات 

الح�شابات  ببيانات نظام  يتيح مقارنتها  بما  البيانات  �شيغة 

الخارجي  العالم  ح�شابات  بين  اختالفات  وت�جد  الق�مية. 

التفا�شيل،  م�شت�ى  اأو  التب�يب  حيث  من  الدولية  والح�شابات 

وه� ما يعك�س اختالف المتطلبات التحليلية و�شرورة ا�شتخدام 

نظام  في  االقت�شاد  قطاعات  جميع  تب�يب  في  م�حد  نظام 

الم�شتخدمة،  الم�شطلحات  الت�شاق  ونظرا  الق�مية.  الح�شابات 

الدولية  الح�شابات  بن�د  بين  الم�ج�دة  الروابط  روؤية  يمكن 

والبن�د المناظرة لها في نظام الح�شابات الق�مية. وعالوة على 

 9 الملحق  في  ال�اردة  االأ�شا�شية  العنا�شر  قائمة  ت�شتمل  ذلك، 

على الرم�ز الم�شتخدمة في نظام الح�سابات القومية للم�شاعدة 

على اإجراء المقارنات اأو اإقامة الروابط. )نظرا ال�شتخدام الفئات 

الدولية،  الح�شابات  في  االأ�شا�شية  التب�يب  ك��شيلة  ال�ظيفية 

الح�شابات  الم�شتخدمة في نظام  الرم�ز  اإلى  اأ�شيف حرف  فقد 

الق�مية لبيان الفئة ال�ظيفية لكل من دخل اال�شتثمار والح�شاب 

المالي وبن�د و�شع اال�شتثمار الدولي(.

الروابط بين الح�سابات 

العالم  ح�شابات  في  الم�شتخدمة  الم�شطلحات  م:5-7 

الخارجي في نظام الح�شابات الق�مية هي نف�شها الم�شتخدمة 

الب�شيطة  االختالفات  بع�س  با�شتثناء  الدولية،  الح�شابات  في 

)على �شبيل المثال، ي�شتخدم نظام الح�شابات الق�مية م�شطلح 
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الجدول م:7-1 التطابق بين بنود نظام الح�سابات القومية وبنود الح�سابات الدولية 

)الح�ساب المالي وو�سع اال�ستثمار الدولي(

تب�يب االأدوات المالية في نظام الح�شابات الق�مية لعام 2008         

F1  

)RA( الذهب النقدي   F11 الذهب النقدي 

)OI-؛ خ�ش�مRA-حق�ق ال�شحب الخا�شة )اأ�ش�ل   F12 حق�ق ال�شحبىالخا�شة 

)DI, OI, RA( العملة وال�دائع  F2 العملة وال�دائع 

F21 العملة 

F22 ال�دائع القابلة للتح�يل 

)OI( مراكز االأ�سول والخ�سوم بين البنوك    F221 مراكز االأ�ش�ل والخ�ش�م بين البن�ك 

F229 ودائع اأخرى قابلة للتح�يل 

F29 ودائع اأخرى 

)DI, PI, RA( شندات الدين�  F3 �شندات الدين 

)DI, PI, RA( ق�شيرة االأجل   F31 ق�شيرة االأجل 

)DI, PI, RA( ط�يلة االأجل   F32 ط�يلة االأجل 

)DI, OI, RA( القرو�س  F4 القرو�س 

)DI, OI, RA( ق�شيرة االأجل   F41 ق�شيرة االأجل 

)DI, PI, OI, RA( ط�يلة االأجل   F42 ط�يلة االأجل 

   )DI, PI, OI, RA( ح�ش�س الملكية واأ�شهم �شناديق اال�شتثمار  F5 ح�ش�س الملكية واأ�شهم �شناديق اال�شتثمار 

)DI, PI, OI, RA( اإعادة ا�شتثمار االأرباح    D43  

)DI, PI, OI, RA( ح�س�ص الملكية   F51 ح�ش�س الملكية 

)DI, PI, OI( اإعادة ا�ستثمار االأرباح       

)DI, PI, OI, RA( اأ�سهم/وحدات �سناديق اال�ستثمار   F52 اأ�شهم/وحدات �شناديق اال�شتثمار 

)DI, PI, OI( اإعادة ا�ستثمار االأرباح      

)DI, PI, OI, RA( اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال    F521 اأ�شهم/وحدات �شناديق المال 

)DI, PI, OI, RA( اأ�شهم/وحدات �شناديق اال�شتثمار اأخرى     F529 اأ�شهم/وحدات �شناديق اال�شتثمار االأخرى 

نظم التاأمين ومعا�شات التقاعد وال�شمانات الم�حدة   F6 نظم التاأمين ومعا�شات التقاعد وال�شمانات الم�حدة 

)DI, OI(     

)DI, OI( احتياطيات التاأمين على غير الحياة   F61 احتياطيات التاأمين على غير الحياة 

)DI, OI( م�ستحقات التاأمين على الحياة والتاأمين االدخاري   F62 م�شتحقات التاأمين على الحياة والتاأمين االدخاري 

)OI(  م�ستحقات تقاعدية   F63 م�شتحقات تقاعدية 

)DI, OI( مطالبات �سناديق التقاعد على الجهات الكفيلة   F64 مطالبات �شناديق التقاعد على الجهات الكفيلة 

)OI(م�ستحقات المزايا غير التقاعدية   F65 م�شتحقات المزايا غير التقاعدية 

)DI, OI( مخ�س�سات تغطية المطالبات الم�سمولة ب�سمانات موحدة   F66 مخ�ش�شات تغطية المطالبات الم�شم�لة ب�شمانات م�حدة 

)FD, RA( الم�شتقات المالية وخيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين  F7 الم�شتقات المالية وخيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين 

)FD, RA( الم�شتقات المالية   F71 الم�شتقات المالية 

)FD( خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين   F72 خيارات االكتتاب الممن�حة لل�ظفين 

)DI, OI(  الح�شابات االأخرى م�شتحقة القب�س/الدفع  F8 الح�شابات االأخرى م�شتحقة القب�س/الدفع 

)DI, OI( االئتمانات وال�شلف التجارية   F81 االئتمانات وال�شلف التجارية 

)DI, OI( الح�شابات االأخرى م�شتحقة القب�س/الدفع– اأخرى   F89 الح�شابات االأخرى م�شتحقة القب�س/الدفع-اأخرى 

ال�شلع  ح�شاب  من  بدال  والخدمات  لل�شلع  الخارجي  الح�شاب 

من  بدال  الخارجية  والخ�ش�م  االأ�ش�ل  وم�شطلح  والخدمات؛ 

و�شع اال�شتثمار الدولي(.

م:7-6 ويتطابق نظام الح�شابات الق�مية وميزان المدف�عات 

و�شادرات  ال�شلع  وواردات  �شادرات  تغطية  نطاق  حيث  من 

في  الخدمات  وواردات  �شادرات  م  وتق�شَّ الخدمات.  وواردات 

اإح�شاءات ميزان المدف�عات اإلى م�شت�يات اأكثر تف�شيال لت�فير 

ب�شاأن  القرارات  واتخاذ  التحليل  الأغرا�س  الالزمة  البيانات 

ال�شيا�شات - ال�شيما مفاو�شات التجارة الدولية في الخدمات 

في  ال�اردة  الخدمات  وتت�افق  الدولية.  االتفاقات  اإطار  في 

المركزي  التب�يب  ال�اردة في نظام  المدف�عات مع تلك  ميزان 

للمنتجات - با�شتثناء البن�د المب�بة ح�شب الطرف المقابل في 

المعاملة والمتعلقة بال�شفر والبناء وال�شلع والخدمات الحك�مية 

غير المدرجة في م��شع اآخر. 

ميزان  دليل  من  ال�شاد�شة  الطبعة  في  المالية  االأدوات  تب�يب 

المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي

الرم�ز الم�شتخدمة في 

نظام الح�شابات الق�مية

الذهب النقدي وحق�ق ال�شحب الخا�شة

مالحظات: DI– اال�شتثمار المبا�شر؛   PI– ا�شتثمار الحافظة؛  FD- الم�شتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين؛ OI- اال�شتثمارات االأخرى؛ RA- االأ�ش�ل االحتياطية؛

البن�د التكميلية مكت�بة بخط مائل.

رم�ز نظام الح�شابات الق�مية الم�شتخدمة ت�شير اإلى بن�د الح�شاب المالي؛ اأما رم�ز الميزانيات العم�مية/و�شع اال�شتثمار الدولي فتبداأ بحرف A، ولكنها متماثلة فيما عدا ذلك )على �شبيل المثال، ي�شار       

اإلى قي�د الح�شاب المالي للعملة وال�دائع بالرمز F2، بينما ي�شار لمراكز االأ�ش�ل والخ�ش�م المقابلة بالرمز AF2(. واإ�شافة اإلى ذلك، ال يرد بند اإعادة ا�شتثمار االأرباح �شمن بيانات و�شع اال�شتثمار الدولي.   
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الملحق 7 ♦ عالقة ح�شابات العالم الخارجي في نظام الح�سابات القومية

الملكية  العاملين ودخل  تع�ي�شات  تعاريف  وتتطابق    7-7 م: 

ال�ظيفية  الفئات  ا�شتخدام  من  الرغم  على  الجارية  والتح�يالت 

العنا�شر  وتتطابق  الدولية.  الح�شابات  في  اال�شتثمار  دخل  لتق�شيم 

مع  الخارجية  التراكم  ح�شابات  في  الراأ�شمالي  للح�شاب  الرئي�شية 

البند  يتطابق  وكذلك  المدف�عات.  ميزان  في  الراأ�شمالي  الح�شاب 

الم�ازن »�شافي االإقرا�س/ �شافي االقترا�س« في الح�شاب مع البند 

المناظر في ميزان المدف�عات. 

م:7-8 ويتطابق الح�شاب المالي في نظام الح�شابات الق�مية مع 

الح�شاب المالي في ميزان المدف�عات من حيث نطاق التغطية، على 

نطاق  يتطابق  وبالمثل،  التفا�شيل.  حيث  من  اختالفهما  من  الرغم 

الح�شابات  نظام  في  والخ�ش�م  لالأ�ش�ل  الخارجي  الح�شاب  تغطية 

االأ�ش�ل  اأن  غير  الدولي.  اال�شتثمار  و�شع  في  نظيره  مع  الق�مية 

المالية في نظام الح�شابات الق�مية تب�ب اأ�شا�شا ح�شب ن�ع االأداة، 

في حين اأن البن�د المالية في ميزان المدف�عات تب�ب اأ�شا�شا ح�شب 

المبا�شر، وا�شتثمار الحافظة، والم�شتقات  الفئة ال�ظيفية: اال�شتثمار 

المالية )عدا االحتياطيات(، وخيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين، 

الجدول  ويعر�س  االحتياطية.  واالأ�ش�ل  االأخرى،  واال�شتثمارات 

الح�شابات  نظام  في  الم�شتخَدم  المالية  االأدوات  تب�يب  م:1-7 

لها  المك�نة  االأدوات  وعنا�شر  ال�ظيفية  بالفئات  وعالقته  الق�مية 

الم�شتخَدمة في الح�شابات الدولية. 

المالية،  االأدوات  اأن�اع  تحدد  التي  الفئات  على  7-9 وعالوة  م: 

ي�شتمل ميزان المدف�عات على تق�شيم قطاعي م�جز )البنك المركزي، 

و�شركات تلقي ال�دائع االأخرى، والحك�مة العامة، وال�شركات المالية 

مجم�عات  مع  الترابط  ل�شمان  القطاعات(  من  وغيرها  االأخرى، 

االإح�شاءات االقت�شادية والمالية االأخرى، مثل االإح�شاءات النقدية 

الم�شرفية  واالإح�شاءات  الحك�مة،  مالية  واإح�شاءات  والم�شرفية، 

الدولية، واإح�شاءات الدين الخارجي. 
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  الملحق

8
التغييرات من الطبعة الخام�سة من دليل 

ميزان المدفوعات

على  اأُدِخلت  التي  المنفردة  بالتغييرات  مف�صل  بيان  يلي  فيما 

هذه الطبعة من الدليل. وٌتعقد المقارنة مع الطبعة الخام�سة من دليل 

التالية:  المطبوعات  في  الواردة  للتعديالت  وفقا  المدفوعات  ميزان 

 The Recommended Treatment of Selected Direct Investment
Transactions (1999)9؛ والم�ستقات المالية، ملحق للطبعة الخام�سة 

ال�سادر عن  ال�سنوي  المدفوعات )2002(؛ والتقرير  من دليل ميزان 

المدفوعات  ميزان  باإح�ساءات  المعنية  الدولي  النقد  �سندوق  لجنة 

مناق�صة   35-1 اإلى   32-1 من  الفقرات  وتتناول   .)2001(

الطبعة  في  التغييرات  اإجراء  اإلى  دفعت  التي  الرئي�صية  المو�صوعات 

ال�ساد�سة من دليل ميزان المدفوعات وو�سع اال�ستثمار الدولي. 

الف�صل الأول- مقدمة

تغيير عنوان الدليل اإلى دليل ميزان المدفوعات وو�سع اال�ستثمار 

الدولي )الفقرة 1-1(. 

اإلى   37-1 من  )الفقرات  الدليل  تحديث  اإجراءات  عر�ض 

.)41-1

)الفقرة  الم�صتقبلية  لالأعمال  بحثي  اأعمال  جدول  و�صع 

 .)43-1

الف�صل الثاني- نظرة عامة على الإطار

يقت�صر تعريف اإح�صاءات ميزان المدفوعات على المعامالت بين 

مناق�صة  تجري  هذا  ومع  2-2؛  )الفقرة  المقيمين  وغير  المقيمين 

الأبعاد العملية في الفقرتين 3-7 و3-8 والفقرات من 4-152 اإلى 

4-154؛ والفقرتين 13 و14 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

عر�ض اإطار تقييم جودة البيانات، والبيانات الو�صفية، وق�صايا 

ن�صر البيانات )الفقرات من 2-37 اإلى 39-2(. 

 40-2 )الفقرتان  الزمنية  ال�صال�صل  لق�صايا  �صريحة  مناق�صة 

و41-2(.

العر�ض  واأ�صاليب  التابعة  الح�صابات  با�صتخدام  �صراحة  الإقرار 

التكميلية الأخرى )الفقرتان 2-42 و43-2(. 

الف�صل الثالث- المبادئ المحا�صبية

وحدتين  بين  الخارجية  الأ�صول  في  المعامالت  ل  ُت�َصجَّ ل 

بين  الخارجية  الخ�صوم  في  المعامالت  اأو  مقيمتين  موؤ�ص�صتين 

المدفوعات.  ميزان  في  باعتبارها معامالت  مقيمتين  غير  وحدتين 

على  المعامالت  هذه  تاأثير  اإمكانية  الطبعة  هذه  تو�صح  ذلك،  ومع 

التبويب  تعديل  التغييرات من خالل  القطاعية؛ وتتبين هذه  المراكز 

الطبعة  في   487 اإلى   485 من  والفقرات  و3-8؛   7-3 )الفقرتان 

الخام�سة من الدليل(. 

تو�صيح المعامالت المحت�صبة وتحديدها )الفقرة 18-3(. 

معاملة التغيرات في الأ�صول والخ�صوم المالية النا�صئة عن تغير 

تعديل  )عمليات  الأ�صول  حجم  في  اأخرى  كتغيرات  الأفراد  اإقامة 

والفقرتان  3-21؛  )الفقرة  معامالت  اعتبارها  من  بدل  التبويب( 

252 و253 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.  

 �صرح اأعراف م�صك الدفاتر )نظام القيد المزدوج الراأ�صي، ونظام 

الح�صابات  �صياق  في  الرباعي(  القيد  ونظام  الأفقي،  المزدوج  القيد 

اإلى 19  والفقرات من 16  اإلى 3-29؛  )الفقرات من 26-3  الدولية 

في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

المالية«  الأ�صول  اقتناء  »�صافي  ي�صتخدم  المالي  الح�صاب 

و«البنود  المدينة«  »البنود  من  بدل  الخ�صوم«  تحمل  و«�صافي 

الدائنة« )الفقرة 31-3(. 

ا�صتحداث م�صطلح »الملكية القت�صادية« )الفقرة 3-41؛ والفقرة 

114 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

تعريف وقت قيد الأرباح الموزعة باأنه وقت طرح وحدات الأ�صهم 

الفقرة  وكذلك   ،48-3 )الفقرة  الموزعة  الأرباح  دون  الأ�صهم  اأو 

11-31؛ والفقرة 121 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

تاريخ  في  الدين  مدفوعات  ل  ُت�َصجَّ ال�صتحقاق،  لأ�صا�ض  وفقا 

اإفنائها )عند �صدادها، اأو اإعادة جدولتها، اأو اإ�صقاط الدائن لها( ولي�ض 

في تاريخ ا�صتحقاقها )الفقرات من 3-54 اإلى 3-57؛ والفقرة 123 

في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

غير  ال�صمانات  تفعيل  عن  النا�صئة  التدفقات  قيد  وقت  تو�صيح 

المتكررة )الفقرة 58-3(. 

اإلى   95-3 من  )الفقرات  والأجنبية  المحلية  العملة  تعريف 

 .)97-3
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الملحق 8 ♦ التغييرات من الطبعة الخام�سة من دليل ميزان المدفوعات 

مناق�صة ق�صايا اتحاد العملة ذات ال�صلة بتعريف العملة المحلية 

والأجنبية )الفقرة 3-95 والملحق 3(. 

والمعامالت  بالمبادلت  يتعلق  فيما  العملة  �صرح عملية تحويل 

التقييم،  اإعادة  الأخرى، بما في ذلك عمليات  المتوا�صلة والتدفقات 

 132 والفقرتان  و3-105؛   104-3 )الفقرتان  المالية  والمراكز 

133 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الت�صوية«  و«عملة  بها«  المقوم  »العملة  م�صطلحي  ا�صتحداث 

و�صرح ا�صتخدامهما )الفقرات من 3-98 اإلى 103-3(.

عن  النا�صئة  الدخل  تدفقات  قيد  في  الإجمالي  الأ�صا�ض  اعتماد 

اأقل  المبا�صر  ال�صتثمار  موؤ�ص�صة  فيه  تمتلك  الذي  العك�صي  ال�صتثمار 

من 01% من القوة الت�صويتية في كيان ال�صتثمار المبا�صر الخا�ض 

في   276 والفقرة  11-97؛  الفقرة  واأي�صا   ،113-3 )الفقرة  بها 

الطبعة الخام�سة من الدليل(.

اإجمالي  اأ�صا�ض  على  الراأ�صمالي  الح�صاب  معامالت  جميع  قيد 

)الفقرة 3-113؛ والفقرة 312 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الح�صابات  بتوحيد  ال�صلة  ذات  العملة  اتحاد  ق�صايا  مناق�صة 

الإقليمية على الم�صتوى الدولي )الفقرة 121-3(. 

)الفقرتان  بو�صوح  الم�صتقة  والمقايي�ض  الإبالغ  تماثل  تناول 

3-122 و129-3(. 

الف�صل الرابع- الإقليم القت�صادي والوحدات 

والقطاعات الموؤ�ص�صية والإقامة

الأموال تدخل �صمن  وال�صلع وروؤو�ض  الأفراد  لم تعد حرية تنقل 

في   59 والفقرة  4-4؛  )الفقرة  القت�صادي  الإقليم  تعريف  �صروط 

الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

اأقاليم  بمثابة  القت�صادية  والتحادات  العملة  اتحادات  ُتعتبر 

اقت�صادية )الفقرة 4-4 والملحق 3(. 

بيانات  اإعداد  يجوز  لكن  الخا�صة  المناطق  حذف  ينبغي  ل 

منف�صلة لكل من المناطق وبقية القت�صاد )الفقرة 8-4(. 

عر�ض معالجات تتعلق بالتغيرات التي تطراأ على ال�صيادة )الفقرة 

4-9( ومناطق الإدارة الم�صتركة )الفقرة 10-4(. 

الجزئية  بالإح�صاءات  للربط  كاأ�صا�ض  الوحدات  مناق�صة 

واإح�صاءات القت�صاد الكلي الأخرى )الفقرات من 4-13 اإلى 56-4(. 

تعديل �صروط العتراف بالفرع كوحدة منف�صلة )الفقرة 4-27؛ 

والفقرتان 75 و80 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

ل توجد وحدة موؤ�ص�صية محت�صبة لتعيين موظفي الموؤ�ص�صات غير 

المقيمة اأو موظفي الم�صاعدة الفنية المقيمين في القت�صاد المتلقي. 

ومن ثم، ينبغي معاملة موظفي الم�صاعدة الفنية على اأنهم موظفون 

تكون  قد  والتي  بالفعل،  لديها  يعملون  التي  الموؤ�ص�صية  الوحدة  في 

الجهة المانحة، اأو جهة متعاقدة، اأو الجهة المتلقية للم�صاعدة، راجع 

الإطار  اأي�صا  وراجع  العامة،  المبادئ  على  لالطالع   30-4 الفقرة 

10-6. )وكان يجوز في ال�صابق احت�صاب الوحدات، راجع الفقرة 69 

في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

معاملة الوحدات الموؤ�ص�صية ال�صورية فيما يخ�ض ملكية الأر�ض 

وامتداد نطاق تطبيقها لت�صمل عقود التاأجير لفترات طويلة )الفقرات 

من 4-34 اإلى 4-40؛ والفقرة 65 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

من  )الفقرات  الأقاليم  متعددة  للموؤ�ص�صات  الممكنة  المعالجات 

4-41 اإلى 4-44؛ والفقرة 28 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

والهياكل  الخا�صة  الأغرا�ض  ذات  الكيانات  طبيعة  مناق�صة 

الأخرى المماثلة وكيفية معاملتها )الفقرات من 4-50 اإلى 52-4 

في   79 والفقرة  و4-135؛  و134-4  و93-4،   87-4 والفقرات 

الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

اأنواع  تحديد مجموعة الموؤ�ص�صات المحلية وانعكا�صات ا�صتخدام 

مختلفة من الوحدات )الفقرات من 4-54 اإلى 56-4(. 

الح�صابات  نظام  في  الوارد  الموؤ�ص�صية  القطاعات  تبويب  اعتماد 

القومية، اإلى جانب اعتماد ن�صخة مكثفة للعنا�صر الأ�صا�صية )الفقرة 

في   517 اإلى   512 من  والفقرات  و4-2؛   1-4 والجدولن   59-4

الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

القومية  الح�صابات  نظام  مع  ات�صاقا  القطاعي  التبويب  تعديل 

البنك  ماعدا  الودائع  تلقي  وموؤ�ص�صات  المركزية  البنوك  حالت  في 

الحالت من موا�صلة  به في بع�ض  المركزي، وذلك رغم ما يو�صى 

ا�صتخدام ال�صلطات النقدية )الفقرات من 4-67 اإلى 4-72؛ والفقرات 

من 514 اإلى 516 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.  

الو�صطاء  بين  الدين  بمعاملة  المالي  القطاع  تبويب  يرتبط 

الماليين المنت�صبين )الفقرات من 4-63 اإلى 4-90 والفقرة 6-28؛ 

والفقرة 372 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

القاب�صة  لل�صركات  القطاعي  التبويب  عر�ض  في  ال�صتفا�صة 

)الفقرتان 4-84 و85-4(. 

تعريف الإقامة باأنها »مركز الم�صلحة القت�صادية الغالبة« رغم 

اأن ذلك لي�ض تغييرا جوهريا. وينطبق مفهوم الإقامة على الوحدات 

)الفقرة  ذلك  �صابه  وما  ال�صفن،  اأو  الإنتاج،  على  ولي�ض  الموؤ�ص�صية 

من  الخام�سة  الطبعة  في  و81   80  ،78  62 والفقرات  4-113؛ 

الدليل(. 

تحديد معايير الإقامة لمختلف الأفراد المتنقلين الذي ل يق�صون 

اأكثر من عام في مكان واحد ول يعتزمون ذلك )الفقرتان 126-4 

و4-127؛ والفقرة 72 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.
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تحديد مقر اإقامة الكيانات التي يكون وجودها المادي محدودا اأو 

معدوما بناء على المنطقة المخت�صة باإن�صائها اأو ت�صجيلها )الفقرتان 

4-134 و4-135؛ والفقرة 97 في الطبعة الخام�صة من الدليل(.  

من  )الفقرات  ال�صركاء  بيانات  حول  الإر�صادات  من  مزيد  عر�ض 

الطبعة  في   498 اإلى   478 من  والفقرات  4-164؛  اإلى   146-4

الخام�سة من الدليل(. 

 166-4 )الفقرتان  ال�صركات  هجرة  م�صاألة  مناق�صة 

و167-4(. 

الف�صل الخام�س- تبويبات الأ�صول والخ�صوم 

المالية

ا�صتعرا�ض اإمكانية توافر بيانات تكميلية عن الأ�صول والخ�صوم 

الم�صروطة )الفقرة 10-5(. 

مع  والخ�صوم  المالية  لالأ�صول  المف�صل  التبويب  ات�صاق 

التفا�صيل والم�صطلحات الواردة في نظام الح�سابات القومية ودليل 

ُتجمع  5-3؛  )الجدول   2000 لعام  والمالية  النقدية  االإح�ساءات 

الأدوات في العنا�صر الأ�صا�صية في الطبعة الخام�سة من دليل ميزان 

مختلفة(.  موا�صع  في  مختلفة  اأ�صماء  اإعطاوؤها  ويتم  المدفوعات 

وترتبط هذه التبويبات بمجموعات وا�صعة النطاق-ح�ص�ض الملكية، 

والديون، وغيرها )الفقرة 17-5(. 

اأ�صهم م�صجلة في البور�صة،  اإلى  اإمكانية تق�صيم ح�ص�ض الملكية 

واأ�صهم غير م�صجلة في البور�صة، وح�ص�ض الملكية الأخرى )الفقرة 

 .)24-5

المال  �صوق  �صناديق  واأ�صهم  ال�صتثمار  �صناديق  اأ�صهم  اإدراج 

ب�صكل منف�صل )الفقرات من 5-28 اإلى 30-5(. 

الجهة  على  خ�صوما  تمثل  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  تخ�صي�صات 

و70-7،  )ز(   61-6 الفقرتان  وكذلك   ،53-5 )الفقرة  لها  المتلقية 

و11-110؛   106-11 الفقرتين  في  الدخل  على  ذلك  وينطبق 

والفقرة 440 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

اإ�صافي  كتبويب  البنوك  بين  والخ�صوم  الأ�صول  مراكز  اإدراج 

لالأدوات المالية على اأ�صا�ض تكميلي )الفقرة 42-5(. 

اإبدال الم�صطلحين »ال�صندات والأذون« و«اأدوات ال�صوق النقدية« 

بالم�صطلحين »�صندات الدين طويلة الأجل« و«�صندات الدين ق�صيرة 

والفقرتان 390  )الفقرتان 5-44 و 5-103؛  التوالي  الأجل« على 

و391 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

المتداولة  القرو�ض  تبويب  اإعادة  تقت�صي  التي  الظروف  تو�صيح 

كاأوراق مالية )الفقرة 45-5(. 

ال�صراء  اإعادة  بعمليات  المرتبطة  القرو�ض  معاملة  كيفية  �صرح 

والفقرة 418 في  اإلى 5-55؛  )الفقرات من 52-5  الذهب  ومبادلة 

الطبعة الخام�سة من الدليل(.

اللتزامات  واإدراج  مالية.  كاأداة  التقاعد  م�صتحقات  اإثبات 

وخ�صوم  كاأ�صول  الممولة  غير  التقاعد  معا�صات  لنظم  الم�صتحقة 

اقت�صادية )الفقرة 66-5(.

تحديد مخ�ص�صات طلب الأموال الُملتزم بها بموجب ال�صمانات 

الموحدة ومعاملتها مثل احتياطيات التاأمين الفنية )الفقرة 68-5(. 

من  بدل  وال�ُصلف«  التجارية  »الئتمانات  م�صطلح  ا�صتخدام 

الطبعة  في   414 والفقرة  5-70؛  )الفقرة  التجارية«  »الئتمانات 

الخام�سة من الدليل(. 

ح�صابات  )وت�صمل  الذهب  �صبائك  باأنه  النقدي  الذهب  تعريف 

الذهب المخ�ص�صة( وح�صابات الذهب غير المخ�ص�صة )الفقرة 5-74؛ 

والفقرة 438 في الطبعة الخام�صة من الدليل(. 

الذهب  المخ�ص�صة وح�صابات  غير  الذهب  تبويب ح�صابات  �صرح 

المخ�ص�صة )الفقرتان 5-76 و77-5(. 

 )Financial Derivatives( المالية  الم�صتقات  محتويات  اإدراج 

ملحق للطبعة الخام�سة )1993( من دليل ميزان المدفوعات )2002( 

)الفقرات من 5-80 اإلى 95-5(.

تبويب مدفوعات هام�ض ال�صمان كودائع اأو تحت ح�صابات اأخرى 

الودائع،  تلقي  موؤ�ص�صات  على  خ�صوما  كانت  حيثما  مدينة/دائنة، 

)الفقرة 5-94 )اأ((. 

)الفقرة  المالية  للم�صتقات  اإ�صافية  تكميلية  تق�صيمات  ا�صتحداث 

 .)95-5

من  )الفقرات  كاأداة  للموظفين  الممنوحة  الكتتاب  خيارات  قيد 

5-96 اإلى 98-5(. 

اإدراج المتاأخرات كفئة تكميلية لفئة الأ�صول والخ�صوم الأ�صلية 

واإن�صاء قر�ض جديد ق�صير  الأ�صلية  الخ�صوم  �صداد  بند  ولي�ض تحت 

الطبعة  في  والفقرة 458  اإلى 5-102؛  )الفقرات من 99-5  الأجل 

الخام�سة من الدليل(.

المتبقية  ال�صتحقاق  واآجال  العملة  تكوين  تفا�صيل  اإدراج 

بنود  جداول  �صمن  المالي  المركز  بيانات  من  مختارة  لمجموعة 

الواردة  الجداول  وكذلك  )الفقرة 104-5  التكميلية  والبنود  التذكرة 

في الملحق 9؛ والفقرة 338 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

من  )الفقرات  الفائدة  اأ�صعار  اأنواع  ح�صب  اآخر  تبويب  اإدراج 

5-109 اإلى 114-5(. 

الف�صل ال�صاد�س: الفئات الوظيفية

تحديد  في   )FDIR( المبا�صر  ال�صتثمار  عالقات  اإطار  اعتماد 

عالقات ال�صتثمار المبا�صر )الفقرات من 6-8 اإلى 18-6(. 

لال�صتثمار  الت�صغيلي  التعريف  من  العادية  الأ�صهم  ملكية  حذف 

قوة  تمنح  التي  الملكية  بح�ص�ض  عنها  وال�صتعا�صة  المبا�صر 

الطبعة  في   362 والفقرة  و6-19؛   12-6 )الفقرتان  ت�صويتية 

الخام�سة من الدليل(.

عن  الناتجة  المبا�صر  ال�صتثمار  عالقات  تغطية  نطاق  تو�صيح 

)الفقرة  الزميلة  الموؤ�ص�صات  وكذلك  المبا�صرة  غير  الت�صويتية  القوة 

6-14؛ الفقرة 362 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 
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اإدراج احتياطيات التاأمين الفنية  في ال�صتثمار المبا�صر )الفقرة 

.)27-6

في  المنت�صبة  المالية  الموؤ�ص�صات  بين  الديون  اأو�صاع  ا�صتبعاد 

والو�صطاء  ال�صتثمار،  و�صناديق  الودائع،  تلقي  موؤ�ص�صات  حالة 

التقاعد.  و�صناديق  التاأمين  �صركات  با�صتثناء  الآخرين  الماليين 

نف�ض  المنت�صبة  المالية  الو�صاطة  جهات  بين  الدائم  الدين  وتعامل 

الطبعة  في   372 والفقرة  6-28؛  )الفقرة  الدائم  غير  الدين  معاملة 

الخام�سة من الدليل(. 

 33-6 )الفقرتان  المارة  الأموال  مفهوم  ا�صتحداث 

و34-6(.

�صركة  ا�صتثمارات  فئات-  ثالث  اإلى  المبا�صر  ال�صتثمار  تق�صيم 

بها،  الخا�ض  المبا�صر  ال�صتثمار  م�صروع  في  مبا�صر  ا�صتثمار 

وال�صتثمار العك�صي، وال�صتثمار بين الموؤ�ص�صات الزميلة؛ مع اإ�صافة 

هذه الفئة الأخيرة )الفقرة 6-37؛ والفقرتان 368 و371 في الطبعة 

الخام�سة من الدليل(.

المبا�صر  ال�صتثمار  المبا�صر وخ�صوم  ال�صتثمار  اأ�صول  ا�صتخدام 

في العر�ض الرئي�صي )اأي اأن تر�صيد ال�صتثمارات العك�صية، على �صبيل 

القائمة  البيانات  �صرح  اأن  غير  فيه(.  هيكليا  عن�صرا  لي�ض  المثال، 

 45-6 اإلى   42-6 من  )الفقرات  الوجهة  مبداأ  اأ�صا�ض  على  يكون 

والإطار 6-4؛ والفقرة 375 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. وُيدرج 

مبداأ  على  القائمة  البيانات  في  الزميلة  الموؤ�ص�صات  معاملة  �صرح 

ل وعملي )الفقرة 6-43(. وترد  الوجهة، مع طرح اقتراح بديل ُمَف�صَّ

الالزمة لإعداد هذه  الوجهة والتفا�صيل  القائمة على مبداأ  البيانات 

البيانات في الملحق 9 كبنود تكميلية. 

اإ�صافة  مع  المالية«  »الم�صتقات  الوظيفية  الفئة  م�صمى  تعديل 

)»عدا الحتياطيات«( لتمييزها عن بند »الم�صتقات المالية وخيارات 

ُيمنح  الذي  الأدوات،  تبويب  في  للموظفين«  الممنوحة  الكتتاب 

تغطية مختلفة. وُتدرج اأي�صا خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين 

)الفقرة 58-6(. 

للطبعة  ملحق  المالية،  »الم�ستقات  مطبوعة  محتويات  اإدراج 

)الفقرات   »)2002( المدفوعات  ميزان  دليل  من   )1993( الخام�سة 

من 6-58 اإلى 60-6(. 

�صمن  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  تخ�صي�صات  خ�صوم  اإدراج 

ا�صتثمارات اأخرى كبند منف�صل؛ ولم تكن اأي خ�صوم تثبت فيما �صبق 

في   440 والفقرة  و7-70؛   35-5 والفقرتان  6-61)ز(،  )الفقرة 

الطبعة الخام�سة من الدليل(.

ال�صتثمار  الوارد �صمن  غير  الأخرى  الملكية  بند ح�ص�ض  اإدراج 

6-62؛  )الفقرة  اأخرى  ا�صتثمارات  تحت  منف�صل  كبند  المبا�صر 

والفقرة 422 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

اأو  وذاك،  هذا  من  مزيج  »اأو  عبارة  ا�صتخدام  عن  ال�صتعا�صة 

بعبارة  الحتياطية  الأ�صول  تعريف  في  الأغرا�ض«  من  ذلك  غير 

»ولالأغرا�ض الأخرى ذات ال�صلة« )الفقرة 6-64؛ والفقرة 424 في 

الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

�صرح مفهوم �صهولة الإتاحة )الفقرتان 6-69 و6-70؛ والفقرة 

431 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الأ�صول  في  الأجنبي  النقد  ا�صتخدام  من  الغر�ض  تو�صيح 

الحتياطية )الفقرات من 6-71 اإلى 6-75؛ والفقرة 442 في الطبعة 

الخام�سة من الدليل(. و�صرح مفهوم »قابلية التحويل« )بما في ذلك 

معاملة عمالت البلدان المجاورة( )الفقرتان 6-72 و73-6(. 

الذهب  وح�صابات  المخ�ص�صة  الذهب  ح�صابات  معاملة  تو�صيح 

نطاق  في  والتغييرات  الحتياطية،  الأ�صول  في  المخ�ص�صة  غير 

تغطية الذهب النقدي )الفقرات من 6-78 اإلى 80-6(. 

والفقرة  6-81؛  )الفقرة  الذهب  اإقرا�ض  معاملة  كيفية  تو�صيح 

434 في الطبعة الخام�سة من الدليل(، وعمليات اإعادة ال�صراء )الفقرة 

6-88(، وال�صناديق الحكومية ذات الأغرا�ض الخا�صة )الفقرات من 

اإلى   99-6 من  )الفقرات  المجمعة  والأ�صول   ،)98-6 اإلى   93-6

من  )الفقرات  المركزية  البنوك  بين  المبادلة  وترتيبات   ،)101-6

 107-6 من  )الفقرات  المرهونة  والأ�صول   ،)104-6 اإلى   102-6

اإلى 6-109( في الأ�صول الحتياطية. 

مناق�صة م�صاألة الأ�صول المجمدة )الفقرة 110-6(. 

الدفع  اتفاقيات  في  ال�صافية  الدائنة  المراكز  معاملة  تعديل 

الإقليمية )الفقرة 112-6(. 

الأ�صول  �صمن  الحكومية  للهيئات  الت�صغيل  اأر�صدة  اإدراج 

الخام�سة  الطبعة  في   433 والفقرة  6-112؛  )الفقرة  الحتياطية 

من الدليل(.

اإدراج الخ�صوم المرتبطة بالحتياطيات كبند منف�صل )الفقرتان 

6-115 و116-6(. 

الخ�صوم التي ت�صكل احتياطيات ل�صلطات اأجنبية ل تظهر كبنود 

منف�صلة )الفقرة 447 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

الف�صل ال�صابع- و�صع ال�صتثمار الدولي

والتر�صيد،  التبويب،  ات�صاق  �صرورة  على  الطبعة  هذه  تركز 

في  المكافئة  البنود  مع  الدولي  ال�صتثمار  و�صع  في  والت�صل�صل 

ت�صهيل  الأخرى بغية  والتغييرات  المبدئي،  والدخل  المالي،  الح�صاب 

وكذلك  7-13؛  )الفقرة  العائد  معدلت  وح�صاب  المطابقة  عمليات 

الفقرة 5-8(. 

المبا�صر  ال�صتثمار  المبا�صر وخ�صوم  ال�صتثمار  اأ�صول  ا�صتخدام 

في العر�ض الرئي�صي )بحيث ل يجري تر�صيد ال�صتثمار العك�صي في 

من  الخام�سة  الطبعة  في   375 والفقرة  7-1؛  )الجدول  المجاميع( 

الدليل(. 

ال�صوق  لأ�صعار  موؤ�صر  اأف�صل  ح�صب  المبا�صر  ال�صتثمار  تقييم 

)اعتمدت الطبعة الخام�سة من دليل ميزان المدفوعات نظام التقييم 

اإلى اأن القيم الدفترية  اأ�صارت  باأ�صعار ال�صوق من حيث المبداأ، بينما 

»ُت�صتخدم عموما« من الناحية العملية(. وبالن�صبة لح�ص�ض الملكية 
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التي ل ُتطرح للتداول بانتظام، ُت�صتخدم اأ�صاليب بديلة عندما تكون 

المنفعة  ق�صور  على  تاأكيد  يوجد  كما  مالئمة،  غير  الدفترية  القيم 

اإلى   15-7 من  )الفقرات  التاريخية  التكلفة  لبيانات  التحليلية 

7-18؛ والفقرة 467 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.  

اإدراج معاملة للمراكز المك�صوفة )الفقرة 28-7(. 

ال�صتثمار  و�صع  في  ال�صمية  بالقيمة  المتداولة  القرو�ض  تقييم 

الدولي، كغيرها من القرو�ض؛ وكانت ُتَقيَّد في الطبعة الخام�صة على 

)الفقرة 7-40؛  الدائن  بالطرف  يتعلق  المعامالت فيما  �صعر  اأ�صا�ض 

والفقرة 471 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

�صكل  الأ�صول في  تاأثير  تكميلية عن  وبنود  للتذكرة  بنود  اإدراج 

القرو�ض  وقيم  للقرو�ض،  العادلة  القيم  وبيان  �صعيفة،  قرو�ض 

اإلى   45-7 من  )الفقرات  القرو�ض  خ�صائر  ومخ�ص�صات  المتعثرة، 

 .)54-7

الت�صوية  ح�صابات  )اأو  واحدة  لليلة  الودائع  معاملة  مناق�صة 

اليومية( )الفقرة 62-7(. 

اإثبات احتياطيات التاأمين وم�صتحقات التقاعد كاأ�صول وخ�صوم 

)الفقرات من 7-63 اإلى 68-7(. 

)الفقرة  كخ�صوم  الخا�صة  ال�صحب  حقوق  تخ�صي�صات  اإثبات 

في   440 والفقرة  )ح(؛  و61-6   35-5 الفقرتان  وكذلك   ،70-7

الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

)الفقرة  للتذكرة  كبند  بالحتياطيات  المرتبطة  الخ�صوم  اإدراج 

 .)71-7

�صرورة قيد اللتزامات الكبيرة الخارجة عن الميزانية العمومية 

)الفقرة 74-7(. 

النقد  �صندوق  مع  والمراكز  المعامالت  ب�صاأن  اإر�صادات  عر�ض 

الدولي )الملحق 1-7(. 

الف�صل الثامن- الح�صاب المالي

المالية«  الأ�صول  اقتناء  »�صافي  اإلى  العمودين  عنواني  تغيير 

البنود  ات�صاقا مع محتوياتهما )بدل من  و«�صافي تحمل الخ�صوم« 

ا�صتخدام  ي�صترط  العر�ض  يعد  لم  المدينة(. وبالتالي  والبنود  الدائنة 

الموجب  وعالمة  الأ�صول  في  الزيادة  على  للدللة  ال�صالب  عالمة 

 ،1-8 الجدول   ،1-8 )الفقرة  الأ�صول  في  النخفا�ض  على  للدللة 

وكذلك الفقرة 31-3(. 

ات�صاقا  »راأ�صمالي«،  ت�صتخدم كلمة  المالي  الح�صاب  قيود  تعد  لم 

مع المعنى الأكثر تقييدا الم�صتخدم في الح�صاب الراأ�صمالي )الجدول 

 .)1-8

الإقرا�ض/�صافي  ُي�صمى »�صافي  المالي  للح�صاب  المواِزن  البند 

القترا�ض« )الفقرة 3-8(. 

»اإعادة  اإلى  المالي  الح�صاب  قيد  في  الم�صتخدم  الم�صطلح  تغيير 

الذي  ا�صتثمارها«  الُمعاد  »الأرباح  عن  )لتمييزه  الأرباح«  ا�صتثمار 

)الفقرة  الدخل(  تحت  المدرج  المقابل  القيد  في  م�صتخدما  يزال  ل 

 .)15-8

مناق�صة عمليات الدمج وال�صتحواذ )الفقرة 18-8(. 

اإعادة  وعمليات  ال�صركات  �صفة  تبديل  معاملة  كيفية  تناول 

هيكلة ال�صركات الأخرى )الفقرات من 22-8-19-8(. 

معاملة توزيعات الأرباح المتراكمة ك�صحب من ح�ص�ض الملكية 

)الفقرة 8-23؛ والفقرة 290 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

اأو  العامة  للحكومة  المملوكة  للكيانات  خا�صة  قواعد  ا�صتحداث 

اإقليم  في  مقيما  المعني  الكيان  يكون  حينما  ل�صيطرتها  الخا�صعة 

اآخر وُي�صتخدم لأغرا�ض تتعلق بالمالية العامة )الفقرات من 24-8 

اإلى 26-8(. 

ال�صتثمار  �صناديق  في  الأرباح  ا�صتثمار  اإعادة  اإلى  الإ�صارة 

باعتبارها ُم�صتثمرة من خالل الح�صاب المالي )الفقرة 8-82 وكذلك 

الفقرات من 11-37 اإلى 11-39 حول القيد المقابل المدرج تحت 

الدخل؛ والفقرتان 277 و278 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الن�ض على كيفية معاملة ف�صخ الدين )الفقرتان 8-30 و31-8(. 

)الفقرة  الأ�صهم  �صراء  اإعادة  عمليات  معاملة  وعلى 

 .)32-8

الدين  وتحمل  المتكررة  غير  ال�صمانات  معاملة  م�صاألة  اإدراج 

)الفقرات من 8-42 اإلى 45-8(. 

تخ�صي�ض حقوق ال�صحب الخا�صة يظهر كتدفق للح�صاب المالي 

الطبعة  في   440 والفقرة  8-50؛  )الفقرة  اأخرى  ا�صتثمارات  في 

الخام�سة من الدليل(. 

ال�صداد  عمليات  ُتحت�صب  ل  ال�صداد،  متاأخرة  للخ�صوم  بالن�صبة 

الطبعة  في   458 والفقرة  8-58؛  )الفقرة  جديدة  خ�صوم  واإن�صاء 

الخام�سة من الدليل(. 

حذف القيود الُمحت�صبة من الح�صاب المالي بالن�صبة لالئتمانات 

التجارية التي تتطلبها التدفقات الُمحت�صبة في حالة ال�صلع الموجهة 

للتجهيز )نتيجة اإلغاء احت�صاب التغير في الملكية الذي كان متبعا في 

اأ�صاليب جديدة لمعاملتها في الفقرات من 41-10  ال�صابق؛ واإدراج 

اإلى 10-49؛ الفقرة 205 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

الف�صل التا�صع- التغييرات الأخرى في ح�صاب 

الأ�صول والخ�صوم المالية

والخ�صوم  الأ�صول  ح�صاب  في  الأخرى  التغييرات  و�صرح  اإبراز 

المالية )الفقرات من 9-1 اإلى 35-9(. 

والإعفاء منه  الدين  �صطب  بين  التمييز  ُيتَّبع في  ُعرفا  ا�صتحداث 

الطبعة  في   348 والفقرة  9-10؛  )الفقرة  التجارية  المواقف  في 

الخام�سة من الدليل(.

اإقامتها  تتغير  التي  للكيانات  المالية  والخ�صوم  الأ�صول  اإدراج 

ال�صابق  في  ُتدرج  )كانت  الحجم  في  اأخرى  تغيرات  باعتبارها 
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9-23؛  اإلى   21-9 من  )الفقرات  الراأ�صمالية(  التحويالت  بند  تحت 

والفقرتان 354 و355 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.  

ال�صرف  �صعر  تقييم  اإعادة  بين  الفرق  تو�صيح  في  ال�صتفا�صة 

9-28؛  اإلى   26-9 من  )الفقرات  التقييم  اإعادة  اأ�صكال  من  وغيره 

والفقرة 466 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الف�صل العا�صر- ح�صاب ال�صلع والخدمات 

اإلغاء ال�صتثناءات من مبداأ التغير في الملكية )الفقرات 13-10، 

و10-22 )ب(، و10-22)و(، و10-24، ومن 10-41 اإلى 10-44؛ 

والفقرتان 119 و120 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

بند  تحت  الناقالت  بوا�صطة  الموانئ  في  الُم�صتراة  ال�صلع  اإدراج 

)الفقرة  ال�صلع  تحت  منف�صل  كبند  اإدراجها  وعدم  العامة  الب�صائع 

10-17)د(؛ الفقرتان 156 و201 في الطبعة الخام�صة من الدليل(. 

اإدراج ال�صلع التي يح�صل عليها الم�صافرون ل�صتعمالهم الخا�ض 

الجمارك  من  المجازة  الحدود  تتعدى  والتي  اإهدائها  بغر�ض  اأو 

)الفقرتان  ال�صفر  بند  تحت  ولي�ض  العامة،  الب�صائع  بند  تحت 

10-20و10-90؛ والفقرة 242 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الب�صائع  بند  للمهاجرين تحت  ال�صخ�صية  المتعلقات  اإدراج  عدم 

)الفقرة  الدولية  الح�صابات  في  اآخر  مو�صع  اأي  في  اأو  العامة 

10-22)ب(؛ والفقرة 353 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

معالجة وقت قيد المعامالت في ال�صلع الراأ�صمالية عالية القيمة 

كال�صفن والآلت الثقيلة، والمباني، والهياكل الأخرى التي ي�صتغرق 

اإتمامها عدة �صهور اأو �صنوات )الفقرة 28-10(. 

تعريف ال�صلع المعاد ت�صديرها واإدراجها كبند تكميلي )الفقرات 

من 10-37 اإلى 39-10(. 

القيم  تو�صيح  مع  ال�صلع،  بند  تحت  ال�صلع  في  المتاجرة  تبويب 

الإجمالية وال�صافية، واإدراج المبالغ ال�صافية تحت القيم الإجمالية 

المتاجرة  بند  تحت  ال�صلع  مخزونات  في  التغيرات  تعد  ولم  لل�صلع. 

ُتدرج تحت الواردات من الب�صائع العامة )الفقرات من 10-41 اإلى 

10-49؛ الفقرة 262 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

التجارة  اإح�صاءات  بين  العالقة  لبيان  مطابقة  جدول  و�صع 

)الفقرتان  المدفوعات  ميزان  اأ�صا�ض  على  وال�صلع  للب�صائع  الدولية 

10-55 و10-56، والجدول 2-10(. 

عر�ض خدمات ال�صناعات التحويلية القائمة على مدخالت مادية 

الخدمات  قيمة  وكانت  الحالت.  جميع  في  كخدمة  اآخرون  يملكها 

لها  المالك  توريد  حالة  في  ال�صلع  قيمة  �صمن  ال�صابق  في  تدخل 

بند خدمات  ال�صابق تحت  ال�صلع تدخل في  اإليه. وكانت  اإعادتها  ثم 

بتوريدها  المالك  قيام  عدم  حالة  في  وفنية  مهنية  متفرقة  اأعمال 

اإلى 10-71؛  )الفقرات من 62-10  اإليه  اإعادتها  اأو في حالة عدم 

والفقرتان 198 و199 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

في  المدرجة  غير  والإ�صالح،  ال�صيانة  خدمات  ت�صمية  اإعادة 

 )CPC( للمنتجات  المركزي  الت�صنيف  اآخر، تم�صيا مع نظام  مو�صع 

تو�صيح  مع  ال�صلع،  تحت  اإدراجها  من  بدل  الخدمات،  تحت  وتدخل 

و10-73؛   72-10 )الفقرتان  النقل  معدات  �صيانة  على  ا�صتمالها 

والفقرتان 200 و240 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

وتم�صيا مع الت�صنيف المركزي للمنتجات، اإعادة ت�صمية بند النقل 

  ” transport services“  في الن�صخة الإنجليزية من الطبعة الخام�صة

وت�صتخدم هذه الطبعة بدل منه “transportation services”   )الفقرة 

10-74؛ والفقرة 230 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.   

اإدراج خدمات البريد وحمل الر�صائل تحت خدمات النقل )الفقرات 

من  الخام�سة  الطبعة  في   253 الفقرة  10-85؛  اإلى   82-10 من 

الدليل(. 

بالوقت  الم�صاركة  ترتيبات  بدائل  معاملة  كيفية  على  الن�ض 

)الفقرة 10-100، والجدول 3-10(. 

لل�صلع  المقيمة  غير  البناء  موؤ�ص�صات  حيازة  تبويب  تعديل 

والخدمات في القت�صاد الذي تعمل فيه، فاأ�صبح البناء في الخارج 

اأ�صا�ض  على  للبيانات  المعد  القت�صاد  في  البناء  منف�صال عن  يظهر 

تحت  محليا  حيازتها  تتم  التي  والخدمات  ال�صلع  وتندرج  تكميلي. 

من  اأخرى  »اأنواع  تحت  ال�صابق  في  تدخل  وكانت  الت�صنيف،  هذا 

خدمات الأعمال«. وتو�صح هذه الطبعة اأن المباني تندرج تحت بند 

التغييرات،  الأرا�صي(. ونتيجة لإدخال هذه  »البناء« )ما عدا عن�صر 

اأ�صبح عنوان هذا البند هو »البناء«، ولي�ض »خدمات البناء« )الفقرات 

الخام�سة  الطبعة  في   254 والفقرة  10-108؛  اإلى   101-10 من 

من الدليل(. 

للتو�صل  ُي�صتخدم  كان  الذي  التاأمين  تعوي�صات  تقدير  تغيير 

قيمة  في  التقلبات  مع  يتواءم  لكي  التاأمينية  الخدمات  قيمة  اإلى 

ا�صتقاق خدمات  عند  التاأمين  اأق�صاط  وتراعى مكمالت  التعوي�صات. 

التاأمين، كما يوجد ات�صاق في المعاملة بين اإعادة التاأمين والتاأمين 

من  الخام�سة  الطبعة  في   257 الفقرة  10-111؛  )الفقرة  المبا�صر 

الدليل(. 

مناق�صة هوام�ض ربح الو�صطاء الماليين تحت بند الخدمات )ولم 

)الفقرتان  المالي(  الح�صاب  مناق�صة  عند  اإل  ال�صابق  في  ترد  تكن 

من  الخام�سة  الطبعة  في   106 والفقرة  و10-123؛   122-10

الدليل(. 

اإلى  لالأ�صول  الحائزة  الكيانات  تقدمها  التي  الخدمات  اإثبات 

اإدارة الأ�صول من الدخل )الفقرتان  مالكيها، حيث ت�صتقطع تكاليف 

10-124 و125-10(.

مبا�صرة  غير  ب�صورة  المقي�صة  المالية  الو�صاطة  خدمات  اإدراج 

)FISIM( وغيرها من الخدمات المالية ال�صمنية تحت الخدمات، مع 
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ح�صابها باأ�صلوب يقوم على ال�صعر المرجعي )الفقرات من 126-10 

اإلى 10-136؛ وحا�صية الفقرة 258 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

المدرجة  غير  الفكرية  الملكية  ا�صتخدام  »ر�صوم  م�صطلح  اإحالل 

والتراخي�ض«،  المتياز  »ر�صوم  م�صطلح  من  بدل  اآخر«  مو�صع  في 

الآلي  الحا�صب  خدمات  مع  وحدودها  محتواها  تو�صيح  على  ف�صال 

والخدمات  ال�صمعية-الب�صرية )الفقرات من 10-137 اإلى 140-10 

والجدول 10-4؛ والفقرة 260 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

ال�صلكية  الت�صالت  خدمات  ت�صم  بيانات  مجموعة  ا�صتحداث 

من  عددا  تحتها  يندرج  والمعلومات،  الآلي  والحا�صب  والال�صلكية 

البنود التي كان تدرج ب�صكل منف�صل في ال�صابق )الفقرة 10-141؛ 

والفقرتان 253 و259 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

تو�صيح الحد الفا�صل بين ال�صلع والخدمات في حالة برمجيات 

الحا�صب الآلي )الفقرة 10-143 والجدول 10-4؛ والفقرتان 259 

و260 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

معاملة نتائج البحوث والتطوير )مثل براءات الختراع، وحقوق 

المنتجة  الأ�صول  معاملة  ال�صناعية(  والعمليات  والن�صر،  التاأليف 

الداخلة في خدمات البحوث والتطوير )بعد اأن كانت ُتعامل كاأ�صول 

10-148؛  )الفقرة  الراأ�صمالي(  الح�صاب  في  وتظهر  منتجة  غير 

والفقرة 358 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

الكربون،  واحتبا�ض  موازنات  مثل  البيئية  الخدمات  معالجة 

وكذلك   ،152-10 )الفقرة  الخردة  ومناولة  النفايات،  ومعالجة 

الفقرة 10-22 )ح((. 

)الفقرة  معاملتها  كيفية  و�صرح  الخدمات  في  المتاجرة  و�صف 

 .)160-10

التمييز بين الخدمات ال�صمعية-الب�صرية وال�صلع، و�صرح العالقة 

من  )الفقرات  الفكرية  الملكية  تراخي�ض  من  المختلفة  الأنواع  بين 

10-162 اإلى 10-166 والجدول 10-4؛ والفقرة 265 في الطبعة 

الخام�سة من الدليل(.   

وكذلك    ،171-10 )الفقرة  المقامرة  خدمات  معاملة  و�صف 

الفقرة 25-12(. 

المدرجة  غير  الحكومية  والخدمات  ال�صلع  تغطية  نطاق  تو�صيح 

في مو�صع اآخر )الفقرات من 10-173 اإلى 10-181؛ والفقرة 266 

في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

مناق�صة كيفية معاملة اإ�صدار التراخي�ض والت�صاريح الحكومية، 

الطبعة  في   300 الفقرة  و10-181؛   180-10 )الفقرتان  اإلخ 

الخام�سة من الدليل(.

 اإر�صادات اإ�صافية حول معاملة الم�صاعدة الفنية )الإطار 6-10(. 

الف�صل الحادي ع�صر- ح�صاب الدخل الأولي

بين  الت�صاق  وت�صمن  الأولي«،  »الدخل  م�صطلح  ا�صتحداث 

الح�صابات الدولية والح�صابات القومية. وتو�صح معنى الدخل الأولي، 

من  )الفقرات  بينها  والعالقة  ال�صتثمار  ودخل  الممتلكات،  ودخل 

11-1 اإلى 11-3؛ والفقرة 267 في الطبعة الخام�صة من الدليل(. 

بت�صنيفات  لربطه  ال�صتثمار  لدخل  مف�صل  تق�صيم  ا�صتحداث 

الوظائف والأدوات فيما يخ�ض الأدوات المالية. وعر�ض الدخل من 

منف�صل.  ب�صكل  الحتياطية  الأ�صول  من  والدخل  اأخرى  ا�صتثمارات 

والإنتاج  المنتجات  على  والدعم  وال�صرائب  الريع  بنود  واإدراج 

و2-11،   ،1-11 )الجداول  الأولي  الدخل  �صمن  كبنود  �صراحة 

و11-3؛ والفقرة 281 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

بين  للتمييز  والعاملين  العمل  اأ�صحاب  بين  العالقة  تو�صيح 

من  )الفقرات  الخدمات  مقابل  والمدفوعات  العاملين  تعوي�صات 

11-11 اإلى 13-11(. 

ال�صركات« ومن ثم  اأ�صباه  الموزع من  »الدخل  ا�صتخدام م�صطلح 

11-26؛  الفقرة  اأكبر،  فئة  �صمن  الموزعة«  الفروع  »اأرباح  تبويب 

والفقرة 277 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.

معاملتها  وتو�صيح  المتراكمة  الأرباح  توزيعات  تعريف 

هذه  وتقت�صر  11-27؛  )الفقرة  الملكية  ح�ص�ض  من  ك�صحوبات 

التوزيعات على ح�ص�ض اأرباح الت�صفية في الفقرة 290 في الطبعة 

الخام�سة من الدليل(.

موزعة  اأرباح  دون  الأ�صهم  طرح  وقت  في  الموزعة  الأرباح  قيد 

الطبعة  في   282 والفقرة  3-48؛  الفقرة  وكذلك   31-11 )الفقرة 

الخام�سة من الدليل(.

ا�صتخدام م�صطلح »الأرباح الُمعاد ا�صتثمارها« لجميع موؤ�ص�صات 

)الفقرة  الموزعة  غير  الفروع  اأرباح  ويت�صمن  المبا�صر،  ال�صتثمار 

11-35؛ والفقرة 277 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

دخل  تحت  اأي�صا  ا�صتثمارها«  الُمعاد  »الأرباح  بند  ويدخل 

ال�صتثمار الذي ُيعزى اإلى حاملي اأ�صهم �صناديق ال�صتثمار )الفقرات 

الطبعة  في  و278   277 والفقرتان  11-39؛  اإلى   37-11 من 

الخام�سة من الدليل(. 

الفرع  اأرباح  فاإن  لالأرباح،  الفروع  توزيع  عدم  حالة  وفي 

المحتجزة تعتبر اأرباحا ُمعاد ا�صتثمارها. وفي الطبعة الخام�صة من 

دليل ميزان المدفوعات، اإذا لم يت�صن تحديد عائدات الفروع الموزعة، 

كاأرباح  ولي�ض  موزعة،  كاأنها  ُتعتبر  الفروع  عائدات  جميع  كانت 

معاد ا�صتثمارها )الفقرة 11-42؛ والفقرة 278 في الطبعة الخام�سة 

من الدليل(.  

قيد  يتعين  المبا�صر،  ال�صتثمار  عالقات  من  �صل�صلة  حالة  في 

وموؤ�ص�صات  المبا�صر  الم�صتثمر  بين  ا�صتثمارها  المعاد  الأرباح 

ال�صتثمار المبا�صر المملوكة ب�صورة مبا�صرة فقط )الفقرة 47-11(. 

في حالة اأدوات الدين التي تحمل كال من المبالغ التي ُت�صدد عند 

اآجال ال�صتحقاق والمدفوعات الدورية المربوطة بموؤ�صر عملة اأجنبية 

)الفقرة  الأجنبية  العملة  بهذه  مقومة  كاأنها  وُتعامل  نَّف  ُت�صَ فاإنها 

11-50)اأ(-)ب(؛ والفقرة 397 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

اأدوات الدين المربوطة بموؤ�صر )الفقرات  تو�صيح وتعديل معاملة 

 397 والفقرة  11-65؛  اإلى   59-11 من  والفقرات  11-50-)ج(، 

في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الذهب  المالية وقرو�ض  الأوراق  اإقرا�ض  الر�صوم على  ا�صتعرا�ض 

ومعاملتها كفوائد )الفقرتان 11-67 و68-11(. 

تعديل الدخل من الفائدة لحذف عن�صر »خدمات الو�صاطة المالية 

المقي�صة ب�صكل غير مبا�صر« )FISIM( اأي »الفائدة الخال�صة«. وتبقى 
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و11-75؛   74-11 )الفقرتان  للتذكرة  كبند  الفعلية«  »الفائدة 

وحا�صية الفقرة 258 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

)الفقرة  الأولي  الدخل  عنا�صر  اأحد  هو  الريع  اأن  على  الن�ض 

11-85، وكان فيما �صبق جزءا من الدخل من ا�صتثمارات اأخرى(.  

اأولي  كدخل  والإنتاج  المنتجات  على  والدعم  ال�صرائب  ت�صنيف 

والفقرة  و11-92؛   91-11 )الفقرتان  جارية  كتحويالت  ولي�ض 

299 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

اأ�صاليب معاملة الدخل من ال�صتثمار العك�صي وال�صتثمار  اإدراج 

بين الموؤ�ص�صات الزميلة. وقيد الدخل النا�صئ عن ال�صتثمار العك�صي 

على اأ�صا�ض اإجمالي، ولي�ض على اأ�صا�ض �صاف. وتميز هذه الطبعة بين 

وتدفقات  المبا�صر  ال�صتثمار  عالقة  نوع  ح�صب  الممكنة  التق�صيمات 

11-100؛  اإلى   97-11 من  )الفقرات  الم�صاحبة  ال�صتثمار  دخل 

والفقرة 276 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

 101-11 )الفقرتان  التحويلي  الت�صعير  معاملة  كيفية  تو�صيح 

و11-102؛ والفقرة 97 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

وكان  منف�صل،  نحو  على  الحتياطية  الأ�صول  من  الدخل  اإدراج 

)الفقرة  اأخرى  ا�صتثمارات  من  الدخل  بند  تحت  ال�صابق  في  يدخل 

11-109؛ والفقرة 281 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الإ�صارة اإلى اأن الفائدة على التخ�صي�صات والحيازات من حقوق 

المراكز  مع  ات�صاقا  اإجمالي  اأ�صا�ض  على  تظهر  الخا�صة  ال�صحب 

المناظرة )الفقرة 110-11(. 

الف�صل الثاني ع�صر- ح�صاب الدخل الثانوي

12-1؛  )الفقرة  ُم�صتحدث  م�صطلح  هو  الثانوي  الدخل  م�صطلح 

والفقرة 291 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

على  الجارية  التحويالت  لأنواع  تف�صيال  اأكثر  ت�صنيف  اإدراج 

اأ�صا�ض تكميلي )الفقرات 12-20 اإلى 58-12(. 

معاملة رد ال�صريبة اإلى دافعي ال�صرائب ك�صرائب �صالبة بمعنى 

من  بدل  منها  المعادة  المبالغ  بمقدار  ال�صريبة  تخفي�ض  يتم  اأنه 

معاملتها كتحويالت موجبة من الحكومة )الفقرة 12-28؛ والفقرة 

299 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

تراخي�ض  تعد  ولم  والخدمات.  ال�صرائب  بين  بو�صوح  التمييز 

ك�صرائب،  تلقائيا  ُتعامل  اإلخ  والبر  البحر  �صيد  اأعمال  مزاولة 

اأ�صول في  اأو كحيازة  اأو �صرائب،  ريع،  اأو  ُتعامل كخدمات،  ولكنها 

)الفقرة  المقابل  في  توريده  يجري  ما  ح�صب  وذلك  تراخي�ض،  �صكل 

12-30، وكذلك الفقرتان 10-180 و10-181؛ والفقرة 300 في 

الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الن�ض على معاملة الم�صاهمات والمزايا الجتماعية )الفقرات من 

12-32 اإلى 40-12(. 

مع  التقاعد  معا�صات  نظم  في  ال�صتراكات  معاملة  ات�صاق 

بند  وا�صتحداث  القومية  الح�صابات  نظام  مع  التقاعد  ا�صتحقاقات 

12-39؛  )الفقرة  التقاعد  م�صتحقات  في  التغيير  ح�صب  التعديل 

والفقرة 299 في الطبعة الخام�صة من الدليل(. 

اأق�صاطه  و�صافي  التاأمين  تعوي�صات  معاملة  كيفية  على  الن�ض 

12-46؛  اإلى   41-12 من  )الفقرات  الموحدة  ال�صمانات  ومعاملة 

والفقرة 257 في الطبعة الخام�صة من الدليل(. 

ال�صتثمار  م�صروعات  من  كجزء  الفنية  الم�صاعدة  ا�صتعرا�ض 

المقرر ت�صنيفها كتحويالت راأ�صمالية )الفقرة 50-12(. 

مناق�صة م�صاألة الديون ب�صروط مي�صرة واإدراجها كبند تكميلي. اأما 

ُتَقدَّم  التي  الحكومية  القرو�ض  فاإن  الدليل  الخام�صة من  الطبعة  في 

التحويالت  معاملة  معاملتها  يمكن  كان  منخف�صة  فائدة  باأ�صعار 

مقارنة بالقرو�ض ذات فترات ال�صماح اأو اآجال ال�صداد المي�صرة، وذلك 

)الفقرة  المبداأ  هذا  تطبيق  كيفية  �صرح  في  ال�صتفا�صة  عدم  برغم 

12-51؛ والفقرة 104 في الطبعة الخام�سة من الدليل(.  

اأو�صع  ال�صخ�صية« وهو  المغتربين  ا�صتحداث م�صطلح »تحويالت 

في   302 والفقرة  12-21؛  )الفقرة  العاملين  تحويالت  من  نطاقا 

الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

ا�صتحداث مفاهيم )1( تحويالت المغتربين ال�صخ�صية، )2( مجموع 

تحويالت المغتربين، )3( مجموع تحويالت المغتربين زائد التحويالت 

اإلى الموؤ�ص�صات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�صر المعي�صية )الفقرة 

 .)27-12

)الفقرة  المقامرة  تحويالت  لمعاملة  و�صف  اإدراج 

 .)26-12

الف�صل الثالث ع�صر- الح�صاب الراأ�صمالي

غير  الأ�صول  لحيازة  والدائنة  المدينة  القيود  ت�صجيل  �صرورة 

من   بدل  منف�صلة  ب�صورة  فيها  والت�صرف  المالية  غير  الُمْنَتجة 

تر�صيدها )الفقرة 13-7، وكذلك الفقرة 3-113؛ والفقرة 312 في 

الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

الطبيعية«،  »الموارد  اأي  الُمْنَتجة،  غير  الأ�صول  م�صطلح  تعديل 

و�صهرة  الت�صويقية  و«الأ�صول  والتراخي�ض«  والإيجارات،  و«العقود، 

المن�صاأة« )الفقرات من 13-8 اإلى 13-18؛ الفقرة 358 في الطبعة 

الخام�سة من الدليل(. 

اقت�صادية  كاأ�صول  الإنترنت  �صبكة  على  النطاقات  اأ�صماء  اإدراج 

ممكنة )الفقرة 18-13(

جواز معاملة تعوي�صات التاأمين كتحويالت راأ�صمالية في حالة 

وقوع كوارث )الفقرة 13-24؛ الفقرة 257 في الطبعة الخام�سة من 

الدليل(. 

ال�صخ�صية،  المتعلقات  يغطي  راأ�صمالي  تحويل  هناك  يعد  لم 

يغيرون  الذين  الأ�صخا�ض  على  واللتزامات  المالية،  والأ�صول 

 22-9 و   12-9 الفقرات  وكذلك   ،30-13 )الفقرة  اإقامتهم  مقار 
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من  الخام�سة  الطبعة  في  و353   352 والفقرتان  10-22)ب(؛  و 

الدليل(. 

معاملة الإرث كتحويل راأ�صمالي، بدل من معاملته كتحويل جار 

)الفقرة 13-31؛ والفقرة 303 في الطبعة الخام�سة من الدليل(. 

لم تعد براءات الختراع وحقوق التاأليف والن�صر ُتعامل كاأ�صول 

الراأ�صمالي  الح�صاب  تحت  تدخل  بالتالي  تعد  ولم  ُمْنَتجة،  غير 

نَّف براءات الختراع وحقوق التاأليف والن�صر كاأ�صول ُمْنَتجة،  )وُت�صَ

وتدخل تحت خدمات معينة مثل خدمات البحوث والتطوير، راجع 

الجدول 10-4 )الفقرة 358 في الطبعة الخام�صة من الدليل(. 

في  مختارة  ق�صايا  ع�صر-  الرابع  الف�صل 

ال�صتثمار  وو�صع  المدفوعات  ميزان  تحليل 

الدولي

دمج العر�ض »التحليلي« )الفقرتان 14-16 14-17( والعر�ض 

ت�صجيل  وانعكا�صات   )22-14 اإلى   20-14 من  )الفقرات  النقدي 

اإلى 56-14(  )الفقرات من 48-14  الفائ�ض في الح�صاب الجاري 

 )66-14 اإلى   57-14 من  )الفقرات  العمومية  الميزانية  ومنهج 

)الملحق الخام�ض في الطبعة الخام�سة من الدليل(.



301
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�لعنا�سر �لأ�سا�سية وبنود �أخرى9

ترد رموز دليل ميزان المدفوعات وو�سع اال�ستثمار الدولي قبل 

الح�سابات  نظام  في  الم�ستخدمة  الرموز  وترد  المعني.  البند  ا�سم 

البند  بعد  قو�سين  بين  ينطبق،  حيثما   ،2008 لعام  القومية 

 D المنتجات،   =  P الموازنة،  البنود   =  B يلي:  لما  وفقا  المعني، 

المراكز   =  AF المالية،  المعامالت   =  F التوزيعية،  المعامالت   =

البنود   =  X المنَتجة،  غير  الأ�سول  في  المعامالت   =  NP المالية،  

نظام  في   1 الملحق  راجع  التفا�سيل،  على  ولالطالع  التكميلية. 

 Classification and“ بعنوان   2008 لعام  القومية  الح�سابات 

ت�سنيف  )هيكل   ”Coding Structure of Accounting Entries

نظام  رموز  اإلى  لواحق  وُت�ساف  المحا�سبية(.  القيود  وترميز 

الدولية،  الفئات الوظيفية للح�سابات  الح�سابات القومية للدللة عن 

 = F ،ا�ستثمارات الحافظة = P ،ال�ستثمار المبا�سر = D :وفقا لما يلي

الم�ستقات المالية )عدا الحتياطيات( وخيارات الكتتاب الممنوحة 

للموظفين، O = ا�ستثمارات اأخرى، R = اأ�سول احتياطية.

وتعر�ض  المائل.  الطباعي  بالخط  فُتعر�ض  التكميلية  البنود  اأما 

لتعاريف  وبالن�سبة  الداكن.  الطباعي  بالخط  والمجمالت  العناوين 

الفقرة  راجع  التكميلية،  والبنود  التذكرة  وبنود  الأ�سا�سية  العنا�سر 

.15-1

�ألف- ميز�ن �لمدفوعات

مدين دائن  ميزان المدفوعات 

1- �لح�ساب �لجاري

)B12(  )ميزان الح�ساب الجاري )+ فائ�ض؛ - عجز

)P6/P7( 1-�ألف �ل�سلع و�لخدمات 

)B11(   )ميزان ال�سلع والخدمات )+ فائ�ض؛ - عجز   

)P61/P71( 1- �ألف-�أ �ل�سلع   

ميزان التجارة في ال�سلع )+ فائ�ض؛ - عجز(    

1- األف-اأ-1 الب�سائع العامة على اأ�سا�ض ميزان المدفوعات     

ل يوجد  منها: 1- األف-اأ-1-1 �سلع معاد ت�سديرها       

ل يوجد  1 - األف-اأ-2 �سافي ال�سادرات من ال�سلع قيد المتاجرة     

ل يوجد       1- األف-اأ-2-1   الم�ستريات من ال�سلع قيد المتاجرة )�سادرات �سالبة(  

ل يوجد      1- األف-اأ-2-2   المبيعات من ال�سلع قيد المتاجرة  

   1- األف-اأ-3 الذهب غير النقدي 

 )P72/P82( 1- �ألف-ب �لخدمات   

ميزان التجارة في الخدمات )+ فائ�ض؛ - عجز(    

1- األف-ب-1 خدمات ال�سناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة لآخرين     

غ – ال�سلع المعادة )دائن(، ال�سلع الم�ستلمة )مدين( )راجع الفقرة 67-10(        1- األف-ب-1-1 �سلع التجهيز في االقت�ساد المبلِّ

     1- األف-ب-1-2 �سلع التجهيز في الخارج- ال�سلع المر�سلة )دائن(، ال�سلع المعادة )مدين( )راجع الفقرة 67-01( 

      1- األف-ب-1-2 �سلع التجهيز في الخارج- ال�سلع المر�سلة )دائن(،  

ال�سلع المعادة )مدين( )راجع الفقرة 67-10(      

    1-األف-ب-2 خدمات ال�سيانة والإ�سالح غير المدرجة في مو�سع اآخر.

 1
1-األف-ب-3 خدمات النقل.     

     1-األف-ب-3-1 النقل البحري 

      1-األف-ب-3-1-1 نقل الركاب 

منها: 1-األف-ب-3-1-1-1 يدفعها عمال الحدود والعمال المو�سميون وغيرهم من         

العمال الم�ستخدمين لأجل ق�سير       

      1-األف-ب-3-1-2 ال�سحن 

      1-األف-ب-3-1-3 اأخرى 

      1-األف-ب-3-2 النقل الجوي 

      1-األف-ب-3-2-1 نقل الركاب 

منها:1-األف-ب-3-2-1-1 يدفعها عمال الحدود والعمال المو�سميون وغيرهم من العمال        

الم�ستخدمين لأجل ق�سير        
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مدين دائن  ميزان المدفوعات 

1-األف-ب-3-2-2  ال�سحن      

1 -األف-ب-3-2-3 اأخرى      

     1-األف-ب-3-3 طرق النقل الأخرى

      1-األف-ب-3-3-1 الركاب

منها: 1-األف-ب-3-3—1-1 يدفعها عمال الحدود والعمال المو�سميون وغيرهم من العمال الم�ستخدمين       

الأجل ق�سير       

      1-األف-ب-3-3-2 ال�سحن

1 -األف-ب-3-3-3 اأخرى      

     1-األف-ب-3-4 خدمات البريد وحمل الر�سائل

2
بالن�سبة لكل و�سائل النقل     

      1-األف-ب-3-�سفر-1 نقل الركاب

منها:1-األف-ب-3-�سفر-1-1 يدفعها عمال الحدود والعمال المو�سميون وغيرهم من العمال الم�ستخدمين        

الأجل ق�سير       

      1-األف-ب-3-�سفر-2 ال�سحن

1 -األف-ب-3-�سفر-3 اأخرى      

1-األف-ب-4 خدمات ال�سفر    

1-األف-ب-4-1 العمل     

1-األف-ب-4-1-1 اقتناء ال�سلع والخدمات عن طريق عمال الحدود والعمال المو�سميين وغيرهم من العمال الم�ستخَدمين       

الأجل ق�سير         

1-األف-ب-4-1-2  اأخرى   

1-األف-ب-4-2 ال�سخ�سي     

1-األف-ب-4-2-1 الأغرا�ض �سحية       

      1-األف-ب-4-2-2 الأغرا�ض تعليمية

      1-األف-ب-4-2-3 اأخرى

بالن�سبة ل�سفر العمل وال�سخ�سي     

1-األف-ب-4-�سفر-1 ال�سلع      

      1-األف-ب-4- �سفر-2 خدمات النقل الداخلي

1-األف-ب-4-�سفر-3  خدمات االإقامة      

1-األف-ب-4-�سفر-4  خدمات تقديم الطعام      

1-األف-ب-4-�سفر-5   خدمات اأخرى      

منها: 1-اأ-ب-4-�سفر-5-1  خدمات �سحية       

1-اأ-ب-4-�سفر-5-2  خدمات تعليمية       

1-األف-ب-5   الإن�ساءات    

10
1-األف-ب-5-1   االإن�ساءات في الخارج     

10
غ      1-األف-ب-5-2   االإن�ساءات في االقت�ساد المبلِّ

1
1-األف-ب-6    خدمات التاأمين ومعا�سات التقاعد    

1-األف-ب-6-1    التاأمين المبا�سر     

1-األف-ب-6-2   اإعادة التاأمين      

1-األف-ب-6-3   خدمات التاأمين الم�ساعدة     

1-األف-ب-6-4    خدمات معا�سات التقاعد وال�سمانات الموحدة     

1-األف-ب-7    الخدمات المالية    

1-األف-ب-7-1    الخدمات المالية التي يتم تقا�سي ر�سوم �سريحة مقابلها     

1-األف-ب-7-2    خدمات الو�ساطة المالية المقي�سة ب�سورة غير مبا�سرة )ر�سوم خدمات الو�ساطة المالية المقي�سة ب�سورة غير مبا�سرة(     

1
1-األف-ب-8    الر�سوم على ا�ستخدام الملكية الفكرية غير مدرجة في مو�سع اآخر    

1
1-األف-ب-9   خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية والحا�سب الآلي والمعلومات    

     1-األف-ب-9-1   خدمات االت�ساالت

1-األف-ب-9-2    خدمات الحا�سب االآلي     

1-األف-ب-9-3   خدمات المعلومات     

1
1-األف-ب-10   خدمات الأعمال الأخرى    

1-األف-ب-10-1   خدمات البحوث والتطوير      

1-األف-ب-10-2    الخدمات المهنية وخدمات ال�ست�سارات الإدارية     

1-األف-ب-10-3    الخدمات الفنية والخدمات المرتبطة بالتجارة وخدمات الأعمال الأخرى     

1
1-األف-ب-11    الخدمات ال�سخ�سية والثقافية والترويحية    

1-األف-ب-11-1  خدمات �سمعية وب�سرية وخدمات ذات �سلة     

     1-األف-ب-11-2   الخدمات ال�سخ�سية والثقافية والترويحية الأخرى

1
1-األف-ب-12  ال�سلع والخدمات الحكومية غير مدرجة في مو�سع اآخر    

1-األف-ب-�سفر-1   الخدمات المرتبطة بال�سياحة �سمن خدمات ال�سفر ونقل الركاب    

دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي
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مدين دائن  ميزان المدفوعات 

باء - �لدخل �لأولي

ر�سيد الدخل الأولي )فائ�ض +؛ عجز -(   

    )D1( 1-باء-1 تعوي�سات العاملين   

1-باء-2 دخل ال�ستثمار      

1- باء-2-1   ال�ستثمار المبا�سر       

1- باء-2-1-1    الدخل من ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار    

 )D42D( 1- باء-2-1-1-1   توزيعات الأرباح والم�سحوبات من دخل اأ�سباه ال�سركات      

1- باء-2-1—1-1-1  م�ستثمر مبا�سر في موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر         

1- باء-2-1—1-1-2   موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر في م�ستثمر مبا�سر )ا�ستثمار          

عك�سي(       

1- باء-2-1—1-1-3      بين موؤ�س�سات زميلة         

           1-باء-2-1-1-3-1   اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية مقيمة  

                    1- باء-2-1—1-3-2  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير مقيمة  

                   1- باء-2-1—1-1-3-3 اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير معروفة  

)D44D(  1- باء-2-1—1-2    اأرباح معاد ا�ستثمارها     

دخل ال�ستثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق في نظم التاأمين ومعا�سات التقاعد وال�سمانات الموحدة وحملة اأ�سهم �سناديق       

)D443D( ال�ستثمار      

       منه: دخل اال�ستثمار الذي يعزى للم�ساهمين في �سناديق اال�ستثمار 

 )D443D(       

 )D41D(  1- باء-2-1—2 الفائدة     

1- باء-2-1—2-1   م�ستثمر مبا�سر في موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر         

1- باء-2-1—2-2  موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر في م�ستثمر مبا�سر )ا�ستثمار عك�سي(      

1- باء-2-1—2-3    اإذا كانت الموؤ�س�سة الأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية مقيمة         

1- باء-2-1—2-3-2  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير مقيمة         

1- باء-2-1—2-3-3  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير معروفة         

1- باء-2-1—2م  بند للتذكرة: الفائدة قبل ر�سوم خدمات الو�ساطة المالية المقي�سة ب�سورة غير مبا�سرة       

1-باء-2-2  ا�ستثمار الحافظة     

1- باء-2-2-1  الدخل من ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار       

)D42P( 1- باء-2-2-1-1 توزيعات الأرباح على ح�س�ض الملكية بخالف  اأ�سهم �سناديق ال�ستثمار       

)D443P(1- باء-2-2-1-2  دخل ال�ستثمار الذي يعزى اإلى حملة اأ�سهم �سناديق ال�ستثمار       

1- باء-2-2-1-2-1  توزيعات الأرباح        

1- باء-2-2—1-2-2  اأرباح معاد ا�ستثمارها          

   )D41P(  1- باء-2-2-2  الفائدة     

1- باء-2-2-2 -1 ق�سيرة الأجل        

1- باء-2-2-2 -2 طويلة الجل          

1- باء-2-3  ال�ستثمارات الأخرى      

 )D42O( 1- باء-2-3-1 الم�سحوبات من دخل اأ�سباه ال�سركات      

   )D41O(  1- باء-2-3-2 الفائدة      

1- باء-2-3-2م بند للتذكرة: الفائدة قبل ر�سوم خدمات الو�ساطة المالية المقي�سة ب�سورة غير مبا�سرة       

1- باء-2-3-3  دخل ال�ستثمار الذي يعزى اإلى حملة الوثائق في نظم التاأمين ومعا�سات التقاعد وال�سمانات الموحدة وحملة اأ�سهم        

�سناديق ال�ستثمار      

  
3
1- باء-2-4  اأ�سول احتياطية    

3)D42R(  1- باء-2-4-1  الدخل من ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار     

   
3)D41R( 1- باء-2-4-2 الفائدة     

 
3
1- باء-2-4-2م  بند للتذكرة: الفائدة قبل ر�سوم خدمات الو�ساطة المالية المقي�سة ب�سورة غير مبا�سرة     

1-باء-3  الدخل الأولي الآخر     

  )D29( 1- باء-3-1  �سرائب اأخرى على االإنتاج    

   )D39( 1- باء-3-2  اإعانات اأخرى على االإنتاج    

  )D45( 1- باء-3-3  الريع    

                 ميزان ال�سلع والخدمات والدخل الأولي )فائ�ض + ؛ عجز -(

1-جيم- �لدخل �لثانوي   

ر�سيد الدخل الثانوي  )فائ�ض +؛ عجز -(    

1-جيم-1  الحكومة العامة   

ال يوجد   )D5( .1- جيم-1-1  �سرائب جارية على الدخل والثروة، الخ    

ال يوجد  منها: 1-جيم-1-1-1   م�ستحقة الدفع من عمال الحدود والعمال المو�سميون وغيرهم من العمال الم�ستخدمين الأجل ق�سير      

ال يوجد   )D61( جيم-1-2  الم�ساهمات االجتماعية     

ال يوجد منها: 1-جيم-1-2-1  م�ستحقة الدفع من عمال الحدود والعمال المو�سميون وغيرهم من العمال الم�ستخدمين الأجل ق�سير      

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى
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مدين دائن  ميزان المدفوعات 

ل يوجد  )D62+D63( 1-جيم-1-3 المزايا االجتماعية    

 )D74( 1-ج-1-4 التحويالت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي    

)D75(   1-جيم-1-5 التحويالت الجارية المتنوعة من الحكومة العامة    

         منها: 1-جيم-1-5-1   التحويالت الجارية اإلى الموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�سر المعي�سية 

1-جيم-2 ال�سركات المالية وال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية    

    1-جيم-2-1 التحويالت ال�سخ�سية )التحويالت الجارية بين الأ�سر المعي�سية المقيمة    

وغير المقيمة(    

         منها:  1-جيم-2-1-1 تحويالت العاملين  

    1-جيم-2-2 التحويالت الجارية الأخرى

ل يوجد  )D5(   .1-جيم-2-�سفر-1 �سرائب جارية على الدخل والثروة، الخ    

 )D61(  1-جيم-2-�سفر-2 الم�ساهمات االجتماعية    

)D62+D63( 1-جيم-2-�سفر-3 المزايا االجتماعية    

 )D71(  1-جيم-2-�سفر-4 �سافي اأق�ساط التاأمين على غير الحياة    

)D72( 1- جيم -2-�سفر-5 مطالبات التاأمين على غير الحياة    

 )D74( 1- جيم -2-�سفر-6 التحويالت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي    

 )D75( 1- جيم -2-�سفر-7 تحويالت جارية متنوعة    

         منها: 1-جيم-2-�سفر-1  التحويالت الجارية اإلى الموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�سر المعي�سية   

 )D8( 1- جيم -3 التعديل مقابل التغير في الم�ستحقات التقاعدية

    2 - �لح�ساب �لر�أ�سمالي 

ر�سيد الح�ساب الراأ�سمالي )فائ�ض +؛ عجز -( 

)N2( الأ�سول غير المنَتجة غير المالية )2-1 اإجمالي اقتناء )قيد مدين(/ الت�سرف في )قيد دائن

 )D9( 2-2 التحويالت الراأ�سمالية

   2-2-1 الحكومة العامة 

2-2-1-1 اإعفاء من الدين        

2-2-1-2 التحويالت الراأ�سمالية الأخرى      

   )D91(  منها: 2-2-1-2-1 �سرائب راأ�سمالية  

2-2-2 ال�سركات المالية وال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية   

    2-2-2 -1 الإعفاء من الدين    

2-2-2-2  التحويالت الراأ�سمالية الأخرى   

ل يوجد  )D91( منها:  2-2-2-2-1 �سرائب راأ�سمالية              

منها:   بين االأ�سر المعي�سية     

    منها:   

لكل بند في التحويالت الراأ�سمالية:       

      التحويالت اإلى الموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�سر المعي�سية  

)B9(   )سافي الإقرا�ض )+(/ �سافي القترا�ض )-( )من الح�سابين الجاري والراأ�سمالي�  

�سافي تحمل �سافي اقتناء    

الخ�سوم الأ�سول المالية  ميزان المدفوعات 

 3- �لح�ساب �لمالي    

)B9( )سافي الإقرا�ض )+(/ �سافي القترا�ض )-( )من الح�ساب المالي�  

)FD( 3-1 ال�ستثمار المبا�سر   

 )F5D( 3-1-1 ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار   

    3-1-1-1 ح�س�ض الملكية بخالف الأرباح المعاد ا�ستثمارها 

     3-1-1-1-1    م�ستثمر مبا�سر في موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر  

3-1-1-1-2 موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر في م�ستثمر مبا�سر )ا�ستثمار عك�سي(      

     3-1-1-1-3    بين موؤ�س�سات زميلة 

          3-1-1-1-3-1 اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية مقيمة 

3-1-1-1-3-2 اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير مقيمة       

3-1-1-1-3-3 اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير معروفة       

     3-1-1-2 الأرباح المعاد ا�ستثمارها 

 )F52D(  منها: 3-1-1-�سفر-1   اأ�سهم/وحدات �سناديق اال�ستثمار     

)F521D( منها:  3-1-1-�سفر-1-1  اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال     

     3-1-2 اأدوات الدين   

3-1-2-1 م�ستثمر مبا�سر في موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر     

3-1-2-2 موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر في م�ستثمر مبا�سر )ا�ستثمار عك�سي(      

3-1-2-3 بين موؤ�س�سات زميلة     

          3-1-2-3-3  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية مقيمة 

          3-1-2-3-2    اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير مقيمة 

          3-1-2-3-3  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير معروفة 

دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي
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�سافي تحمل �سافي اقتناء    
الخ�سوم الأ�سول المالية  ميزان المدفوعات 

  :)F3D(منها: 3-1-2-�سفر  �سندات الدين    

3-1-2-�سفر-1 م�ستثمر مبا�سر في موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر       

3-1-2-�سفر-2 موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر في م�ستثمر مبا�سر )ا�ستثمار عك�سي(      

3-1-2-�سفر-3 بين موؤ�س�سات زميلة       

            3-1-2-�سفر-1   اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية مقيمة  

            3-1-2-�سفر-3-2    اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير مقيمة  

              3-1-2-�سفر-3-3  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير معروفة  

   )FP( 3-2  ا�ستثمار الحافظة  

  )F5P( 3-2-1  ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار   

ل يوجد       3-2-1-1 البنك المركزي   

ال يوجد   3-2-1-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(   

3-2-1-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي     

ل يوجد   3-2-1-3  الحكومة العامة      

  3-2-1-4 القطاعات الأخرى  

      3-2-1-4-1ال�سركات المالية الأخرى  

3-2-1-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية       

 

  )F51P( 3-2-1-�سفر-1   �سندات الملكية بخالف اأ�سهم �سناديق اال�ستثمار          

)F511P( 3-2-1-�سفر-1-1 م�سجلة في البور�سة      

  )F512P( 3-2-1-�سفر-1-2 غير م�سجلة في البور�سة      

  )FP( 3-2-1-�سفر-2   اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال    

         منها:  3-2-1-�سفر-2-1  االأرباح المعاد ا�ستثمارها  

  )F52P(  منها: 3-2-1-�سفر-2-�سفر-1   اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال        

    )F3P( 3-2-2 �سندات الدين   

    3-2-2-1البنك المركزي    

3-2-2-1-1 ق�سيرة الأجل        

3-2-2-1-2 طويلة الأجل        

3-2-2-1-9 ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(      

3-2-1-1-9-1 ق�سيرة االأجل        

3-2-1-1-9-2 طويلة االأجل        

3-2-2-2�سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي       

3-2-2-2-1 ق�سيرة الأجل        

      3-2-2-2-2 طويلة الأجل  

   3-2-2-3 الحكومة العامة   

3-2-2-3-1 ق�سيرة الأجل       

3-2-2-3-2 طويلة الأجل       

   3-2-2-4 القطاعات الأخرى  

3-2-2-4-�سفر-1  ق�سيرة الأجل        

      3-2-2-4-�سفر-2 طويلة الأجل   

3-2-2-4-1 ال�سركات المالية الأخرى     

3-2-2-4-1-1  ق�سيرة الأجل       

      3-2-2-4-1-2 طويلة الأجل 

    3-2-2-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية 

3-2-2-4-2-1 ق�سيرة الأجل          

        3-2-2-4-2-2 طويلة الأجل  

  5*                5*      5*)F7F(  وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين ،)3-3 الم�ستقات المالية )عدا الحتياطيات

                                3-3-1 البنك المركزي       *5                                                      *5

 5*  5* 3-3-1-9 ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(     

 5* 
3-3-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي   *5   

 5* 
 5* 3-3-3  الحكومة العامة      

 5* 
3-3-4 القطاعات الأخرى      *5   

  5*  5*    3-3-4-1 ال�سركات المالية الأخرى 

 5* 
3-3-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية  *5    

 5*  5*  )F71F( )3-3-�سفر-1  الم�ستقات المالية )عدا الحتياطيات   

 5* 
 5*  )F711F( 3-3-�سفر-1-1 عقود الخيار     

 5* 
 5*  )F712F( 3-3-�سفر-1-2   العقود من النوع االآجل     

5* 
 5*  )F72(3-3-�سفر-2 خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين   

     )FO( 3-4 ال�ستثمارات الأخرى

)F519O(  ح�س�ض الملكية الأخرى

)F2O( 3-4-2  العملة والودائع   

    3-4-2-1 البنك المركزي 

3-4-2-1-1  ق�سيرة الأجل     

3-4-2-1-2  طويلة الأجل     

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى
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�ألف- ميز�ن �لمدفوعات )تابع(

�سافي تحمل �سافي اقتناء    
الخ�سوم الأ�سول المالية  ميزان المدفوعات 

3-4-2-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

3-4-2-1-9-1  ق�سيرة االأجل     

3-4-2-1-9-2 طويلة االأجل        

3-4-2-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي    

3-4-2-2-�سفر-1  منها:  مراكز االأ�سول والخ�سوم بين البنوك         

3-4-2-2-1  ق�سيرة الأجل    

3-4-2-2-2  طويلة الأجل     

3-4-2-3 الحكومة العامة    

     3-4-2-3-1  ق�سيرة الأجل

3-4-2-3-2 طويلة الأجل     

     3-4-2-4 القطاعات الأخرى

3-4-2-4-�سفر-1  ق�سيرة الأجل      

3-4-2-4-�سفر-2 طويلة الأجل      

3-4-2-4-1    ال�سركات المالية الأخرى     

3-4-2-4-1-1  ق�سيرة الأجل       

3-4-2-4-1-2  طويلة الأجل       

ل يوجد 3-4-2-4-2  ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية      

ل يوجد 3-4-2-4-2-1  ق�سيرة الأجل        

ل يوجد 3-4-2-4-2-2 طويلة الأجل        

)F4O(  3-4-3 القرو�ض   

    3-4-3-1 البنك المركزي 

     3-4-3-1-1 الئتمان والقرو�ض من �سندوق النقد الدولي 

3-4-3-1-2 اأخرى ق�سيرة الأجل     

3-4-3-1-3 اأخرى طويلة الأجل     

3-4-3-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

3-4-3-1-9-1  الئتمان والقرو�ض من �سندوق النقد الدولي      

3-4-3-1-9-2 اأخرى ق�سيرة الأجل        

3-4-3-1-9-3 اأخرى طويلة الأجل    

3-4-3-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي    

3-4-3-2-1 ق�سيرة الأجل        

3-4-3-2-2 طويلة الأجل    

3-4-3-3 الحكومة العامة    

3-4-3-3-1  ق�سيرة الأجل     

3-4-3-3-2 طويلة الأجل     

    3-4-3-4 القطاعات الأخرى

3-4-3-4-�سفر-1  ق�سيرة الأجل       

3-4-3-4-�سفر-2  طويلة الأجل       

    3-4-3-4-1   ال�سركات المالية الأخرى

3-4-2-4-1-1  ق�سيرة الأجل      

3-4-2-4-1-2  طويلة الأجل       

    3-4-3-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية

3-4-3-4-2-1  ق�سيرة الأجل       

      3-4-3-4-2-2 طويلة الأجل

)F6O(  3-4-4 نظم التاأمين، ومعا�سات التقاعد، وال�سمانات الموحدة   

    3-4-4-1 البنك المركزي 

3-4-4-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

3-4-4-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي     

3-4-4-3 الحكومة العامة    

    3-4-4-4 القطاعات الأخرى

          3-4-4-4-1    ال�سركات المالية الأخرى

      3-4-4-4-2   ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية

)F61O( 3-4-4-�سفر-1   االحتياطيات الفنية للتاأمين على غير الحياة    

)F62O( 3-4-4-�سفر-2  م�ستحقات التاأمين على الحياة والتاأمين الدخاري    

)F63O( 3-4-4-�سفر-3    الم�ستحقات التقاعدية    

)F64O(   3-4-4-�سفر-4    مطالبات �سناديق التقاعد على الجهات الكفيلة     

)F65O( 3-4-4-�سفر-5  م�ستحقات المزايا غير التقاعدية     

)F66O(  3-4-4-�سفر-6 مخ�س�سات تغطية المطالبات الم�سمولة ب�سمانات موحدة    

)F81O(  3-4-5 الئتمانات التجارية وال�ُسلف   
3-4-5-1  البنك المركزي    

           3-4-5-1-1  ق�سيرة الأجل

       3-4-5-1-2   طويلة الأجل

3-4-5-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

      3-4-5-1-9-1  ق�سيرة االأجل

     3-4-5-1-9-2   طويلة االأجل

دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي



307

�ألف- ميز�ن �لمدفوعات )تابع(

�سافي تحمل �سافي اقتناء    
الخ�سوم الأ�سول المالية  ميزان المدفوعات 

3-4-5-2 الحكومة العامة    

3-4-5-2-1 ق�سيرة الأجل     

     3-4-5-2-2 طويلة الأجل

    3-4-5-3 �سركات تلقي الودائع 

3-4-5-3-1 ق�سيرة الأجل     

     3-4-5-3-2 طويلة الأجل

    3-4-5-4 القطاعات الأخرى

3-4-5-4-�سفر-1  ق�سيرة الأجل        

    3-4-5-4-�سفر-2 طويلة الأجل

3-4-5-4-1   ال�سركات المالية الأخرى       

3-4-5-4-1-2 ق�سيرة الأجل       

3-4-5-4-1-2 طويلة الأجل      

3-4-5-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية     

3-4-5-4-2-1 ق�سيرة الأجل        

       3-4-5-4-2-2 طويلة الأجل 

)F89O(  3-4-6 ح�سابات اأخرى م�ستحقة الدفع/القب�ض    

    3-4-6-1 البنك المركزي 

3-4-6-1-1  ق�سيرة الأجل     

     3-4-6-1-2 طويلة الأجل

3-4-6-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

3-4-6-1-9-1 ق�سيرة الأجل      

3-4-6-1-9-2 طويلة الأجل      

3-4-6-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي     

3-4-6-2-1 ق�سيرة الأجل     

     3-4-6-2-1 طويلة الأجل

    3-4-6-3 الحكومة العامة

     3-4-6-3-1 ق�سيرة الأجل

3-4-6-3-1  طويلة الأجل     

    3-4-6-4 القطاعات الأخرى

3-4-6-4-�سفر-1  ق�سيرة الأجل      

     3-4-6-4-�سفر-2 طويلة الأجل 

    3-4-6-4-1 ال�سركات المالية الأخرى

3-4-6-4-1-1  ق�سيرة الأجل       

3-4-6-4-1-2 طويلة الأجل       

3-4-6-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية        

3-4-6-4-2-1 ق�سيرة الأجل    

      3-4-6-4-2-2 طويلة الأجل

ل يوجد    )F12(  3-4-7 حقوق ال�سحب الخا�سة  

)FR(  3-5 الأ�سول الحتياطية

       (

ل يوجد      )F11(   3-5-1 الذهب النقدي   

     
6
3-5-1-1   �سبائك الذهب   

ل يوجد         

ل يوجد    
6
    3-5-1-2  ح�سابات الذهب غير المخ�س�سة

ل يوجد     )F12( 3-5-2 حقوق ال�سحب الخا�سة   

ل يوجد  3-5-3  و�سع الحتياطي في ال�سندوق       

ل يوجد    3-5-4 اأ�سول احتياطية اأخرى    

ل يوجد        3-5-4-1 العملة والودائع   

ل يوجد    3-5-4-1-1 مطالبات على ال�سلطات النقدية   

ل يوجد      3-5-4-1-2 مطالبات على كيانات اأخرى  

ل يوجد  3-5-4-2 الأوراق المالية       

ل يوجد    )F3R(3-5-4-2-1 �سندات الدين    

ل يوجد    )F31R(   3-5-4-2-1-1  ق�سيرة الأجل     

ل يوجد    )F32R(   3-5-4-2-1-2  طويلة الأجل     

ل يوجد    )F5R( 3-5-4-2-2 ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار    

ل يوجد    
4)F7R(   3-5-4-3     الم�ستقات المالية   

ل يوجد 3-5-4-4  مطالبات اأخرى       

)F( 3  مجموع الأ�سول/الخ�سوم

منها:  )ح�سب االأداة(:  

)F5( 3-�سفر-1  ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق اال�ستثمار   

)F51(  3-�سفر-1-1  ح�س�ض الملكية     

)F52(  3-�سفر-1-2  اأ�سهم �سناديق اال�ستثمار       

3-�سفر-2   اأدوات الدين   

)F12( 3-�سفر-2-1  حقوق ال�سحب الخا�سة    

)F2(  3-�سفر-2-2-العملة والودائع       

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى
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�ألف- ميز�ن �لمدفوعات )تتمة(

�سافي تحمل �سافي اقتناء    

الخ�سوم الأ�سول المالية  ميزان المدفوعات 

)F3( 3-�سفر-2-3 �سندات الدين    

)F4(  3-�سفر-2-4 القرو�ض    

   )F6(  3-�سفر-2-5  نظم التاأمين، ومعا�سات التقاعد، وال�سمانات الموحدة    

)F8( 3-�سفر-2-6   الح�سابات الأخرى م�ستحقة القب�ض/الدفع   

   3-�سفر-3  الأ�سول والخ�سوم المالية الأخرى

ل يوجد    )F11( 3-�سفر-3-1  الذهب النقدي    

)F7(  3-�سفر-3-2  الم�ستقات المالية وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين    

مدين دائن   

�سافي ال�سهو والخطاأ

بنود للتذكرة-التمويل ال�ستثنائي

1- التحويالت الجارية و/اأو الراأ�سمالية 

1-1 الإعفاء من الدين   

1-2 المنح الأخرى فيما بين الحكومات   

   1-3 المنح المتلقاة من ح�سابات الدعم التابعة ل�سندوق النقد الدولي

2- ال�ستثمار المبا�سر

2-1-2-1 ال�ستثمار في ح�س�ض الملكية المرتبط بتخفي�ض الدين   

2-22-2 اأدوات الدين   

7
3- ا�ستثمار الحافظة - الخ�سوم  

7
4- ا�ستثمارات الأخرى- الخ�سوم

4-1 ال�سحوبات من القرو�ض الجديدة  التي تن�سئها ال�سلطات اأو القطاعات الأخرى بالنيابة عن  ال�سلطات   

4-2 اإعادة جدولة الدين القائم    

 
8
 
7
5- متاأخرات ال�سداد

5-1  تراكم المتاأخرات      

 5-1-1 اأ�سل الدين في  الدين ق�سير الأجل   

5-1-2  اأ�سل الدين في  الدين طويل الأجل    

    5-1-3 الفائدة الأ�سلية   

   5-1-4 فائدة جزائية

5-2  �سداد المتاأخرات        

   5-2-1 اأ�سل الدين   

   5-2-2 الفائدة

5-3 اإعادة جدولة المتاأخرات      

   5-3-1 اأ�سل الدين   

   5-3-2 الفائدة

5-4 اإلغاء المتاأخرات      

   5-4-1 اأ�سل الدين   

   5-4-2 الفائدة

دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي

 )لالطالع على الهوام�ض، راجع اآخر قائمة و�سع ال�ستثمار الدولي(

يتم تعريف عبارتي ق�سيرة الأجل وطويلة الأجل على اأ�سا�ض اأجل ال�ستحقاق الأ�سلي في العنا�سر الأ�سا�سية.

بنود اإ�سافية لميزان المدفوعات:

ال�ستثمار المبا�سر: 

ال�ستثمار المبا�سر ح�سب الأداة واأجل ال�ستحقاق والقطاع الموؤ�س�سي للمطابقة مع الح�سابات القومية والإح�ساءات النقدية والمالية واإح�ساءات مالية الحكومة )راجع 

الفقرات 2-32 و2-34 و59-14(

ال�ستثمار المبا�سر الذي ينطوي على كيانات ذات اأغرا�ض خا�سة مقيمة )الكيانات ذات الأغرا�ض الخا�سة وفق التعريف الوطني( )راجع الفقرتين 4-50 و87-4(

ال�ستثمار المبا�سر في القت�ساد المبلِّغ وال�ستثمار المبا�سر في الخارج )راجع الإطار 3-6(

ال�ستثمار العقاري )راجع الفقرة 32-6(

الأموال المارة )راجع الفقرتين 6-33 و34-6(

البيانات ح�سب نوع الن�ساط القت�سادي )ال�سناعة( )راجع الفقرة 50-6(

 عمليات الدمج وال�ستحواذ )راجع الفقرة 18-8(

در للنقود، اأي البنك المركزي اإ�سافة اإلى �سركات تلقي الودائع اإ�سافة اإلى الموؤ�س�سات الأخرى الم�سمولة في تعريف النقود بمعناها الوا�سع )مثل �سناديق   بيانات القطاع الُم�سْ

�سوق المال في بع�ض الحالت؛ راجع الفقرة 73-4(

بنود الح�ساب المالي بالن�سبة لل�سركات العامة )راجع الفقرة 108-4(

البيانات ح�سب القت�ساد ال�سريك )راجع الفقرات 4-146 اإلى 148-4(

تفا�سيل دخل ال�ستثمار م�ساهاة و�سع ال�ستثمار الدولي، لتي�سير ح�سابات معدل العائد )راجع الفقرتين 7-13 و6-11(

اإجمالي التدفقات لبنود الح�ساب المالي )راجع الفقرة 9-8(

جدول المطابقة بين البيانات الم�سدرية حول الب�سائع وال�سلع على اأ�سا�ض ميزان المدفوعات )راجع الجدول 2-10(

اإجمالي اأق�ساط التاأمين المكت�سبة ومطالبات التاأمين غير المعدَّلة )راجع الفقرة 112-10(

التحويالت المت�سمنة في القرو�ض الممنوحة بفائدة مي�سرة )راجع الفقرة 44-12(

التحويالت ال�سخ�سية من المغتربين  )XD5452PR( )راجع الفقرة 12-51 )اأ(( 

مجموع تحويالت المغتربين  )XD5452TR(  )راجع الفقرة 12-51 )ب((

مجموع تحويالت المغتربين والتحويالت اإلى الموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية )راجع الفقرة 12-51 )ج((

مطالبات التاأمين المت�سمنة في التحويالت الراأ�سمالية الأخرى )راجع الفقرة 24-13(     
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باء- و�سع �ل�ستثمار �لدولي

خصوم أصول  و�سع ال�ستثمار الدولي 

�سافي و�سع ال�ستثمار الدولي 

ال�ستثمار المبا�سر

)AF5D(  1-1  ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار   

1-1-1 م�ستثمر مبا�سر في موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر    

    1-1-2 موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر في م�ستثمر مبا�سر )ا�ستثمار عك�سي(

1-1-3 بين موؤ�س�سات زميلة    

     1-1-3-1  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية مقيمة

     1-1-3-2  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير مقيمة

     1-1-3-3  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير معروفة

)AF52D( منها:  1-1-�سفر-1  اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال

AF521D( منها: 1-1-�سفر-1-1   اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال   

1-2  اأدوات الدين   

1-2-1 م�ستثمر مبا�سر في موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر    

1-2-2 موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر في م�ستثمر مبا�سر )ا�ستثمار عك�سي(    

1-2-3 بين موؤ�س�سات زميلة    

     1-2-3-1   اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية مقيمة

      1-2-3-2  اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير مقيمة

     1-2-3-3   اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير معروفة

:)AF3D(1-2-�سفر-1  منها:  �سندات الدين   

1-2-�سفر-1-1 م�ستثمر مبا�سر في موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر    

1-2-�سفر-1-2  موؤ�س�سات ا�ستثمار مبا�سر في م�ستثمر مبا�سر )ا�ستثمار عك�سي(    

1-2-�سفر-1-3 بين موؤ�س�سات زميلة    

1-2-�سفر-1-3   اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية مقيمة     

     1-2-�سفر-1-3-2    اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير مقيمة

     1-2-�سفر-1-3-3     اإذا كانت الموؤ�س�سة االأم �ساحبة ال�سيطرة النهائية غير معروفة

)AF5P( 2- ا�ستثمار الحافظة

)AF5P( 2-1 ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار   

    2-1-1 البنك المركزي                      ل يوجد

2-1-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(  ال يوجد    

2-1-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي       

ل يوجد  2-1-3 الحكومة العامة 

2-1-4 القطاعات الأخرى    

     2-1-4-1 ال�سركات المالية الأخرى

2-1-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية        

     ))AF51P( 2-1-�سفر-1  �سندات الملكية بخالف اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال      

)AF511P( 2-1-�سفر-1-1  م�سجلة في البور�سة     

)AF512P( 2-1-�سفر-1-2 غير م�سجلة في البور�سة     

))AF512P( 2-1-�سفر-2    اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال     

))AF521P( منها:  2-1-�سفر-2-1  اأ�سهم/وحدات �سناديق �سوق المال      

))AF3P(  2-2 �سندات الدين   

    2-2-1 البنك المركزي

2-2-1-1  ق�سيرة الأجل     

2-2-1-2  طويلة الأجل     

2-2-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

2-2-1-9-1  ق�سيرة الأجل    

2-2-1-9-2  طويلة الأجل    

2-2-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي     

2-2-2-1 ق�سيرة الأجل     

     2-2-2-2 طويلة الأجل

    2-2-3 الحكومة العامة

2-2-3-1  ق�سيرة الأجل     

     2-2-3-2 طويلة الأجل

    2-2-4 القطاعات الأخرى

2-2-4-�سفر-1  ق�سيرة الأجل    

2-2-4-�سفر-2 طويلة الأجل    

    2-2-4-1    ال�سركات المالية الأخرى

      2-2-4-1-1  ق�سيرة الأجل

      2-2-4-1-2 طويلة الأجل 

   2-2-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية     

   2-2-4-2-1 ق�سيرة الأجل 

     2-2-4-2-2   طويلة الأجل

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى
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باء- و�سع �ل�ستثمار �لدولي )تابع(

خ�سوم اأ�سول  و�سع ال�ستثمار الدولي 

5
 
5

 )AF7F( وخيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين )الم�ستقات المالية )عدا الحتياطيات

5
 
5

3-1  البنك المركزي      

5
 
5

3-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

5
 
5

3-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي    

5
 
5

3-3 الحكومة العامة     

3-4 القطاعات الأخرى   

3-4-1 ال�سركات المالية الأخرى    

5
 
5

3-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية     

5
 
5

 )AF71F(   )3-�سفر-1  الم�ستقات المالية )عدا الحتياطيات

5
  

5
 )AF711F( 3-�سفر-1-1  عقود الخيار    

                
5
              )AF712F(  3-�سفر-1-2  العقود من النوع الآجل               

5
                       

5
        )AF72(3-�سفر-2  خيارات الكتتاب الممنوحة للموظفين  

 
    5

                       
5
        )AFO(  ال�ستثمارات الأخرى  

         AF511O(  الملكية الأخرى

)AF2O(  4-2 العملة والودائع   

    4-2-1 البنك المركزي 

4-2-1-�سفر-1 ق�سيرة الأجل     

4-2-1-�سفر-2 طويلة الأجل     

4-2-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

4-2-1-9-1 ق�سيرة االأجل     

4-2-1-9-2 طويلة االأجل     

        4-2-1-9 ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(

4-2-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي     

4-2-2-1 ق�سيرة االأجل     

4-2-2-2 طويلة االأجل     

)AF221O(  منها: 4-2-2-�سفر-1  مراكز الأ�سول والخ�سوم بين البنوك    

4-2-3  الحكومة العامة      

4-2-3-1 ق�سيرة الأجل   

4-2-3-2طويلة الأجل     

    4-2-4 القطاعات الأخرى

4-2-4-�سفر-1 ق�سيرة الأجل    

4-2-4-�سفر-2طويلة الأجل    

      4-2-4-1   ال�سركات المالية الأخرى

4-2-4-1-1 ق�سيرة الأجل     

4-2-4-1-2 طويلة الأجل    

ل يوجد 4-2-4-2  ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية      

ل يوجد 4-2-4-2-1 ق�سيرة الأجل      

ل يوجد 4-2-4-2-2 طويلة الأجل      

)AF4O(  4-3 القرو�ض   

    4-3-1 البنك المركزي 

4-3-1-1الئتمان والقرو�ض من �سندوق النقد الدولي      

4-3-1--2 اأخرى ق�سيرة الأجل     

4-3-1-3 اأخرى طويلة الأجل     

4-3-1-9 ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

4-3-1-9-1 الئتمان والقرو�ض من �سندوق النقد الدولي    

4-3-1-9-2 اأخرى ق�سيرة الأجل     

4-3-1-9-3 اأخرى طويلة الأجل     

4-3-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي   

4-3-2-1 ق�سيرة الأجل     

4-3-2-2طويلة الأجل     

    4-3-3 الحكومة العامة

4-3-3-1 ق�سيرة الأجل     

4-3-3-2 طويلة الأجل     

    4-3-4 القطاعات الأخرى

4-3-�سفر-1 ق�سيرة الأجل     

4-3-�سفر-2 طويلة الأجل    

4-3-4-1   ال�سركات المالية الأخرى    

4-3-4-1-1 ق�سيرة الأجل        

4-3-4-1-2 طويلة الأجل   

4-3-4-2  ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية

4-3-4-2-1 ق�سيرة الأجل     

4-3-4-2-2 طويلة الأجل        

)AF6O(   4-4  نظم التاأمين، ومعا�سات التقاعد، وال�سمانات الموحدة

    4-4-1 البنك المركزي 

4-4-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي
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باء- و�سع �ل�ستثمار �لدولي )تابع(

خ�سوم اأ�سول  و�سع ال�ستثمار الدولي 

4-4-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي     

    4-4-3 الحكومة العامة

    4-4-4 القطاعات الأخرى

     4-4-4-1 ال�سركات المالية الأخرى

4-4-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية     

)AF61O( 4-4-�سفر-1   االحتياطيات الفنية للتاأمين على غير الحياة    

)AF62O( 4-4-�سفر-2  م�ستحقات التاأمين على الحياة والتاأمين االدخاري    

)AF63O( 4-4-�سفر-3   الم�ستحقات التقاعدية    

)AF64O(  4-4-�سفر-4  مطالبات �سناديق التقاعد على الجهات الكفيلة    

)AF65O( 4-4-�سفر-5    م�ستحقات المزايا غير التقاعدية    

)AF66O(  4-4-�سفر-6   مخ�س�سات تغطية المطالبات الم�سمولة ب�سمانات موحدة    

)AF81O(  4-5 الئتمانات التجارية وال�ُسلف   

    4-5-1 البنك المركزي 

4-5-1-1  ق�سيرة الأجل     

     4-5-1-2 طويلة الأجل

4-5-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

       4-5-1-9-1 ق�سيرة االأجل

       4-5-1-9-2 طويلة االأجل

    4-5-2 الحكومة العامة

4-5-2-1  ق�سيرة الأجل     

     4-5-2-2 طويلة الأجل

4-5-3  �سركات تلقي الودائع     

4-5-3-1  ق�سيرة الأجل     

     4-5-3-2 طويلة الأجل

4-5-4  القطاعات الأخرى    

4-5-4-�سفر-1  ق�سيرة الأجل    

    4-5-4-�سفر-2 طويلة الأجل

    4-5-4-1 ال�سركات المالية الأخرى

4-5-4-1-1 ق�سيرة الأجل      

      4-5-4-1-2 طويلة الأجل

    4-5-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية

4-5-4-2-1  ق�سيرة الأجل      

      4-5-4-2-2 طويلة الأجل

)AF89O( 4-6  ح�سابات اأخرى م�ستحقة الدفع/القب�ض   

    4-6-1 البنك المركزي 

4-6-1-1  ق�سيرة الأجل     

     4-6-1-2 طويلة الأجل

4-6-1-9  ال�سلطات النقدية )حيثما اأمكن(    

4-6-1-9-1  ق�سيرة الأجل    

4-6-1-9-2  طويلة الأجل    

4-6-2 �سركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي     

4-6-2-1  ق�سيرة الأجل     

     4-6-2-2 طويلة الأجل

    4-6-3 الحكومة العامة

4-6-3-1  ق�سيرة الأجل     

     4-6-3-2 طويلة الأجل

    4-6-4 القطاعات الأخرى

4-6-4-�سفر-1  ق�سيرة الأجل    

4-6-4-�سفر-2  طويلة الأجل    

     4-6-4-1    ال�سركات المالية الأخرى

4-6-4-1-1  ق�سيرة الأجل     

     4-6-4-1-2 طويلة الأجل

    4-6-4-2 ال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية

4-6-4-2-1  ق�سيرة الأجل     

4-6-4-2-2  طويلة الأجل     

ل يوجد  )AF12( 4-7 حقوق ال�سحب الخا�سة   

ل يوجد     )AFR(  5- الأ�سول ا لحتياطية

ل يوجد    )AF11(  5-1 الذهب النقدي   

ل يوجد   
6
        5-1-1  �سبائك الذهب

ل يوجد   
6
     5-1-2   ح�سابات الذهب غير المخ�س�سة 

منها: 5-1-�سفر-1 الذهب النقدي بموجب �سمانات مبادلة الذهب بالنقدية                 ل يوجد

ل يوجد   )AF12(   5-2 حقوق ال�سحب الخا�سة   

ل يوجد 5-3 و�سع الحتياطي في ال�سندوق     

ل يوجد 5-4 اأ�سول احتياطية اأخرى      

ل يوجد       5-4-1 العملة والودائع  

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى
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باء- و�سع �ل�ستثمار �لدولي )تتمة(

خ�سوم اأ�سول  و�سع ال�ستثمار الدولي 

ل يوجد 5-4-1-1 مطالبات على ال�سلطات النقدية       

ل يوجد 5-4-1-2 مطالبات على كيانات اأخرى       

ل يوجد 5-4-2 الأوراق المالية       

ل يوجد   )AF3R(  5-4-2-1 �سندات الدين     

ل يوجد   )AF31R(    5-4-2-1-1 ق�سيرة الأجل     

ل يوجد   )AF32R(   5-4-2-1-2 طويلة الأجل     

ل يوجد   )AF5R(  5-4-2-2  ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق ال�ستثمار     

ل يوجد منها:  5-4-2-�سفر-1  الأوراق المالية الخا�سعة لتفاق اإعادة ال�سراء مقابل �سمان نقدي     

ل يوجد   
4 )AF7R( 5-4-3 الم�ستقات المالية    

ل يوجد 5-4-4   مطالبات اأخرى       _________________________________________________________________________________________________________________
)AF(  مجموع الأ�سول/الخ�سوم  

_________________________________________________________________________________________________________________
منها:  )ح�سب االأداة(:       

  )AF5(  سفر-1 ح�س�ض الملكية واأ�سهم �سناديق اال�ستثمار�   

  )AF51(   سفر-1-1   ح�س�ض الملكية�      

  )AF52(  سفر-1-2  اأ�سهم �سناديق اال�ستثمار�     

�سفر-2 اأدوات الدين       

  )AF12(   سفر-2-1  حقوق ال�سحب الخا�سة�      

   )AF3(  سفر-2-2  العملة والودائع�      

   )AF3( ( سقر-2-3   �سندات الدين�    

   )AF4(   سفر-2-4   القرو�ض�    

  )AF6(   سفر-2-5 نظم التاأمين، ومعا�سات التقاعد، وال�سمانات الموحدة�    

  )AF8(  سفر-2-6  الح�سابات االأخرى م�ستحقة القب�ض/الدفع�     

�سفر-3 االأ�سول والخ�سوم المالية االأخرى     

       �سفر-3-1 الذهب النقدي ) )AF11(                    ال يوجد

  )AF7(   سفر-3-1  الم�ستقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين�      _________________________________________________________________________________________________________________
اإلى جانب البنود الإ�سافية للح�ساب المالي )المدونة اأعاله للعنا�سر الأ�سا�سية في ميزان المدفوعات( والتي يمكن تطبيقها كذلك على و�سع ال�ستثمار 

الدولي، نورد فيما يلي بنودا اإ�سافية اأخرى لو�سع ال�ستثمار الدولي: 

ل يوجد الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات )راجع الجدول الخام�ض اأدناه؛ ويت�سمن بنودا للتذكرة وبنودا تكميلية(   

القرو�ض – مقايي�ض ال�سعف )راجع الفقرات 7-45 اإلى 56-7(:

، ومخ�س�سات خ�سائر القرو�ض )الديون المعدومة(، والمتاأخرات                ليوجد
9 

)XAF4_NNP(( القيمة العادلة، والقرو�ض المتعثرة

الن�سبة لالأ�سول؛ بالن�سبة لكل قطاع موؤ�س�سي واأجل ا�ستحقاق

       تكوين العملة ح�سب الأ�سول والخ�سوم والقطاع الموؤ�س�سي

   راجع الجدول الأول )بند للتذكرة( والجدولين الثاني والثالث )بند تكميلي( اأدناه

اأ�سول وخ�سوم العملة االأجنبية لدى ال�سلطات النقدية:                       ل يوجد

غ  ودائع العملة االأجنبية لدى �سركات تلقي الودائع المقيمة في االقت�ساد المبلِّ

ل يوجد     )راجع الفقرة 65-6     

   مطالبات بالعملة االأجنبية م�ستحقة على االقت�سادات المجاورة )راجع الفقرة 6-73(                                     ل يوجد

االأ�سول االأجنبية لل�سناديق الحكومية ذات االأغرا�ض الخا�سة غير المت�سمنة  في الأ�سول الحتياطية )راجع الفقرات 6-93 اإلى 6-98(               ليوجد

 االأ�سول المرهونة الم�ستبعدة من االأ�سول االحتياطية )راجع الفقرات من 6-107 اإلى 6-109(                   ليوجد

  �سندات الدين بالقيم ال�سمية )راجع الفقرة 30-7(

ليوجد اأجل اال�ستحقاق المتبقي المق�سم الأغرا�ض التزامات الدين )راجع الجدول الرابع اأدناه(    

ليوجد بالن�سبة لكل اأداة وقطاع        

البيان المتكامل لو�سع اال�ستثمار الدولي م�ستمال على المراكز، والمعامالت والتغيرات االأخرى في الحجم، وتغييرات اأ�سعار ال�سرف، 

واأ�سكال اإعادة التقييم االأخرى )وفقا لما هو مو�سح في الجدول 1-7

  ح�سب فئة االأ�سول والخ�سوم

التغيرات في المراكز نتيجة معامالت قامت بها اأطراف اأخرى )راجع الفقرة 16-9(  

االأ�سول والخ�سوم الم�سروطة  )XAF11__CP( )راجع الفقرة 10-5(

دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي

  ل يوجد – ل يوجد قيد في الخانة

قطاعات اأخرى – ال�سركات المالية الأخرى، وال�سركات غير المالية، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية.

ع لخدمات ميزان المدفوعات«، راجع المرفق الثاني في » دليل اإح�ساءات التجارة الدولية في الخدمات« بعنوان   يمكن الطالع على تفا�سيل اإ�سافية في »الت�سنيف المو�سَّ
1

ع لخدمات ميزان المدفوعات«.   »الت�سنيف المو�سَّ

 العنا�سر الأ�سا�سية بالن�سبة للبلدان التي ل يمكنها )لأ�سباب تتعلق بال�سرية على �سبيل المثال( تقديم توزيع كامل لخدمات النقل ح�سب طريقة النقل؛ وبخالف ذلك كبند تكميلي، 
2

ولكن يمكن ا�ستقاق البيانات بتجميع العنا�سر الأ�سا�سية لكل طريقة من طرق النقل. 

 اإذا كانت متاحة للن�سر. واإن لم تكن متاحة للن�سر، يتم اإدراجها تحت بند ا�ستثمارات اأخرى – الفائدة. 
3

 الأ�سول والخ�سوم مجمعة ومبلغة كرقم �ساف لالأ�سول ناق�سا الخ�سوم، ويدرج تحت الأ�سول.
4

 الأف�سل اإبالغ بيانات الأ�سول والخ�سوم منف�سلة، ولكن بخالف ذلك ُتبلَّغ كرقم �ساف للخ�سوم ناق�سا الأ�سول، وتدرج، ح�سب الُعرف، تحت الأ�سول.
5

 اإذا كانت متاحة للن�سر.
6 

 يتم تحديد القطاع الم�سارك والعن�سر الأ�سا�سي الذي يدرج فيه البند.
7

 متاأخرات ال�سداد المرتبطة بالتمويل ال�ستثنائي. وهي لي�ست معاملة ولكنها مت�سمنة في العر�ض »التحليلي« )راجع الفقرة 14-17 والفقرة م21-1(.
8

 القرو�ض بالقيمة العادلة، اإن اأمكن. والقرو�ض المتعثرة بالقيمة ال�سمية كبند تكميلي )اأو بند للتذكرة اإذا كانت القيمة العادلة للقرو�ض غير متوفرة(.
9

 البناء بالخارج – البناء )دائن(؛ وال�سلع والخدمات المقتناة )مدين(
10

     البناء في القت�ساد المبلِّغ – ال�سلع والخدمات المقتناة )دائن(؛ والبناء )مدين(.
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جيم- بيانات مر�كز تحليلية �إ�سافية

)�أ( تكوين �لعملة

�لجدول �لأول: تكوين �لعملة ح�سب �لأ�سول و�لخ�سوم ]في تاريخ مرجعي[ 1

�لجدول �لأول-1 �أ: مطالبات �لدين على غير �لمقيمين

�سنة ...  )اآخر �سنة خا�سعة للمراجعة(

 
�سركات تلقي        

4
القطاعات الأخرى الودائع بخالف 

الحكومة  البنك 
 ________________________     

المجموع  
5
بين ال�سركات المجموع   ال�سركات المالية الأخرى       اأخرى  البنك المركزي  العامة  المركزي   

�لمجموع1

عملة محلية

عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

2
غير مخ�س�سة

منها �سنة و�حدة �أو �أقل3

عملة محلية

عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

2
غير مخ�س�سة

_______________________________________________________________________________________________________________
�لأ�سول �لحتياطية6

______________________________________________
في �سلة حقوق ال�سحب الخا�سة

______________________________________________
لي�ست في �سلة حقوق ال�سحب الخا�سة

______________________________________________

�لجدول �لأول-1 ب: مر�كز �لم�ستقات �لمالية مع غير �لمقيمين

�لم�ستقات بالعملة �لأجنبية: �لقيمة �لفتر��سية للعقود مع غير �لمقيمين7

   
�سركات تلقي        

الإقرا�ض فيما
 4
القطاعات الأخرى الودائع بخالف 

 
الحكومة

 
البنك  ________________________     

المجموع الشركات  اأخرى  ال�سركات المالية الأخرى  المجموع  البنك المركزي  العامة  المركزي   

ل يوجد قبض النقد األجنبي 
ل يوجد دوالر أمريكي 
ل يوجد يورو 
ل يوجد ين 
ل يوجد عمالت أخرى 

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى

الإقرا�ض فيما

1 الجدول الأول هو بند للتذكرة.

2 مع ا�ستبعاد الأ�سول الحتياطية

3 راجع الفقرة 5-107 حول متى تقيد بيانات العملة باعتبارها غير مخ�س�سة.  

4 اأجل ال�ستحقاق الأ�سلي

5 اأخرى = ال�سركات غير المالية )عدا الإقرا�ض فيما بين ال�سركات(، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية. 

اأدوات الدين من فئة ال�ستثمار المبا�سر. ويبوَّب الإقرا�ض فيما بين ال�سركات )ح�سب تعريفه في الفقرة 6-26( بو�سفه طويل الأجل ح�سب الُعرف. وي�ستبعد الإقرا�ض فيما بين ال�سركات من  6 البيانات حول 

البيانات بالن�سبة للقطاعات الأخرى.

6 مجموع الأ�سول الحتياطية 

ال�سلطة  اأ�سدرت  اإذا  المثال  المحلية )على �سبيل  الأجنبية بالعملة  المقومة بالعملة  الخ�سوم  التي تقوم بمبادلة  الم�ستقات  الجدول تلك  القيمة الفترا�سية للم�ستقات في هذا  البيانات عن  اأن تت�سمن  7 ينبغي 

النقدية �سندا بالعملة الأجنبية وا�ستخدمت عقد مبادلة بالعملة الأجنبية مع كيان غير مقيم لمبادلة العائدات بالعملة المحلية، فاإن القيمة الفترا�سية لعقد المبادلة من اأجل ا�ستالم عملة اأجنبية لدى ا�ستحقاق 

عقد المبادلة ينبغي اإدراجها في الجدول الأول-1-ب(. وبالن�سبة للمعامالت المماثلة للم�ستقات بالعملة الأجنبية مع المقيمين، يمكن النظر في اإدراج بيانات مماثلة عن المراكز الفترا�سية مع مقيمين اآخرين.
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�لجدول �لأول-2-�أ: �لتز�مات �لدين تجاه غير �لمقيمين

�سنة ...  )اآخر �سنة خا�سعة للمراجعة(

   
�سركات تلقي       

القطاعات الأخرى2  الودائع بخالف  الحكومة  البنك 
 ________________________     

المجموع الشركات3  اأخرى  ال�سركات المالية الأخرى  المجموع  البنك المركزي  العامة  المركزي   

�لمجموع

عملة محلية

عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

غير مخ�س�سة

منها �سنة و�حدة �أو �أقل

عملة محلية

عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

غير مخ�س�سة

�سركات تلقي        
القطاعات الأخرى2  الودائع بخالف  الحكومة  البنك 

 ________________________     
المجموع الشركات  اأخرى  ال�سركات المالية الأخرى  المجموع  البنك المركزي  العامة  المركزي   

ل يوجد دفع النقد الأجنبي 

ل يوجد دولر اأمريكي 

ل يوجد يورو 

ل يوجد ين  

ل يوجد عمالت اأخرى 

دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي

الإقرا�ض فيما

الإقرا�ض فيما

 اأجل ال�ستحقاق الأ�سلي
1

 اأخرى = ال�سركات غير المالية )عدا الإقرا�ض فيما بين ال�سركات(، والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية.
2
 

 البيانات حول اأدوات الدين من فئة ال�ستثمار المبا�سر. ول يوجد تق�سيم ح�سب اأجل ال�ستحقاق الأ�سلي لالإقرا�ض فيما بين ال�سركات )ح�سب تعريفه في الفقرة 6-26؛ راجع كذلك 
3

الفقرة 5-103 حول اأجل ا�ستحقاق ال�ستثمار المبا�سر(. وي�ستبعد الإقرا�ض فيما بين ال�سركات من البيانات بالن�سبة للقطاعات الأخرى.

�لجدول �لأول-2 ب: مر�كز �لم�ستقات �لمالية مع غير �لمقيمين

�لم�ستقات بالعملة �لأجنبية: �لقيمة �لفتر��سية للعقود مع غير �لمقيمين7
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�لجدول �لثاني: تكوين �لعملة ح�سب �لأ�سول و�لخ�سوم ]بيانات �سال�سل زمنية[1

�لجدول �لثاني-1�أ: مطالبات �لدين على غير �لمقيمين

�سنة 8 �سنة 7   �سنة 6  �سنة 5  �سنة 4   �سنة 3   �سنة 2  �سنة 1  جميع القطاعات 

�لمجموع 1

عملة محلية

عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

غير مخ�س�سة

منها �سنة و�حدة �أو �أقل2

عملة محلية

عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

_______________________________________________________________________________________________________غير مخ�س�سة
�لأ�سول �لحتياطية

في �سلة حقوق ال�سحب الخا�سة

    لي�ست في �سلة حقوق ال�سحب الخا�سة    

_______________________________________________________________________________________________________

�لجدول �لثاني-1 ب: مر�كز �لم�ستقات �لمالية مع غير �لمقيمين 

�لم�ستقات بالعملة �لأجنبية: �لقيمة �لقتر��سية للعقود مع غير �لمقيمين

قب�ض عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى

 الجدول الثاني هو بند للتذكرة، ويغطي بينات �سال�سل زمنية ولي�ض توقعات. 
1

مع ا�ستبعاد الأ�سول الحتياطية.
 2

اأجل ال�ستحقاق الأ�سلي.
 3
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�لجدول �لثاني- 2ب: مر�كز �لم�ستقات �لمالية مع غير �لمقيمين

�لم�ستقات بالعملة �لأجنبية: �لقيمة �لفتر��سية للعقود مع غير �لمقيمين

دفع النقد الأجنبي

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

 

�لجدول �لثالث: تكوين �لعملة ح�سب �لقطاع و�لأد�ة ]في تاريخ مرجعي[1

�لجدول �لثالث- 1 �أ: مطالبات �لدين على غير �لمقيمين

عملة عملة    

المجموع غير مخ�س�سة  محلية  اأجنبية   

طويلة �لأجل 

�لبنك �لمركزي1

�سندات الدين

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف 

القرو�ض

العملة والودائع

مطالبات الدين الأخرى

�لحكومة �لعامة

�سندات الدين

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف 

القرو�ض

العملة والودائع

مطالبات الدين الأخرى

�سركات تلقي �لود�ئع بخالف  �لبنك �لمركزي   

�سندات الدين

االئتمانات التجارية والُسلف
القرو�ض

العملة والودائع

مطالبات الدين الأخرى

دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي

�لجدول �لثاني-2 �أ: �لتز�مات �لدين تجاه غير �لمقيمين

�سنة 8 �سنة 7   �سنة 6  �سنة 5  �سنة 4   �سنة 3   �سنة 2  �سنة 1  جميع القطاعات 

�لمجموع

عملة محلية

عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

غير مخ�س�سة

منها �سنة و�حدة �أو �أقل1

عملة محلية

عملة اأجنبية

دولر اأمريكي

يورو

ين

عمالت اأخرى

غير مخ�س�سة

 اأجل ال�ستحقاق الأ�سلي.
1
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�لجدول �لثالث- 1 �أ )تتمة(

عملة عملة    

المجموع غير مخ�س�سة  محلية  اأجنبية   

�لقطاعات �لأخرى3

�سندات الدين

الئتمانات التجارية وال�ُسلف

القرو�ض

العملة والودائع

مطالبات الدين الأخرى

ق�سير �لأجل

�لبنك �لمركزي2

�سندات الدين

الئتمانات التجارية وال�ُسلف

القرو�ض

العملة والودائع

مطالبات الدين الأخرى

�لحكومة �لعامة    

�سندات الدين    

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

مطالبات الدين الأخرى       

�سركات تلقي �لود�ئع بخالف  �لبنك �لمركزي     

�سندات الدين    

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

مطالبات الدين الأخرى       

�لقطاعات �لأخرى3    

�سندات الدين    

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

مطالبات الدين الأخرى       

�ل�ستثمار �لمبا�سر4       

�لإقر��ض فيما بين �ل�سركات    

مطالبات الدين على الم�ستثمرين المبا�سرين    

مطالبات الدين على موؤ�س�سات ال�ستثمار المبا�سر     

مطالبات الدين على الموؤ�س�سات الزميلة    

�لمجموع

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى

 الجدول الثالث هو بند تكميلي.
1

2 مع ا�ستبعاد الأ�سول الحتياطية

 يحبذ اإجراء تق�سيم اإ�سافي لما يلي: )1( ال�سركات المالية الأخرى و)2( ال�سركات غير المالية )عدا الإقرا�ض فيما بين ال�سركات( والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح 
3

التي تخدم الأ�سر المعي�سية.

 ل يوجد تق�سيم ح�سب اأجل ال�ستحقاق الأ�سلي لالإقرا�ض فيما بين ال�سركات )ح�سب تعريفه في الفقرة 6-26(. وي�ستبعد الإقرا�ض فيما بين ال�سركات من البيانات بالن�سبة 
4
 

للقطاعات الأخرى.
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دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي

�لجدول �لثالث- 2 �أ: �لتز�مات �لدين تجاه غير �لمقيمين

عملة عملة    

المجموع غير مخ�س�سة  محلية  اأجنبية   

طويلة �لأجل       

�لبنك �لمركزي     

�سندات الدين    

الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

التزامات الدين الأخرى       

�لحكومة �لعامة    

�سندات الدين    

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

التزامات الدين الأخرى       

�سركات تلقي �لود�ئع بخالف  �لبنك �لمركزي     

�سندات الدين    

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

التزامات الدين الأخرى       

�لقطاعات �لأخرى1    

�سندات واأذون    

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

التزامات الدين الأخرى       

ق�سير �لأجل       

البنك المركزي     

�سندات الدين    

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

التزامات الدين الأخرى    

    

الحكومة العامة    

�سندات الدين    

 الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

  التزامات الدين الأخرى

�لجدول �لثالث-1 ب: مر�كز �لم�ستقات �لمالية مع غير �لمقيمين

�لم�ستقات �لمالية: �لقيمة �لفتر��سية للعملة �لأجنبية و�لعقود �لمرتبطة بالعملة �لأجنبية مع غير �لمقيمين

قب�ض عملة �أجنبية

�لبنك �لمركزي

عقود اآجلة  

عقود الخيار  

�لحكومة �لعامة

عقود اآجلة  

عقود الخيار  

�سركات تلقي �لود�ئع بخالف �لبنك �لمركزي

عقود اآجلة  

عقود الخيار  

�لقطاعات �لأخرى1

عقود اآجلة  

عقود الخيار  

المجموع

عقود اآجلة  

عقود الخيار  

 
 يحبذ اإجراء تق�سيم اإ�سافي لما يلي: )1( ال�سركات المالية الأخرى و )2( ال�سركات غير المالية )عدا الإقرا�ض فيما بين ال�سركات( والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير 

1

الهادفة للربح التي تخدم الأ�سر المعي�سية.
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�لجدول �لثالث-2 ب: مر�كز �لم�ستقات �لمالية مع غير �لمقيمين

�لم�ستقات �لمالية: �لقيمة �لفتر��سية للعملة �لأجنبية و�لعقود �لمرتبطة بالعملة �لأجنبية مع غير �لمقيمين

دفع عملة اأجنبية  

�لبنك �لمركزي

عقود اآجلة

عقود الخيار

�لحكومة �لعامة

عقود اآجلة

عقود الخيار

�سركات تلقي �لود�ئع بخالف  �لبنك �لمركزي

عقود اآجلة

عقود الخيار

�لقطاعات �لأخرى1

عقود اآجلة

عقود الخيار

�لمجموع

عقود �آجلة

عقود �لخيار

 i

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى

�لجدول �لثالث - 2�أ )تتمة(

عملة عملة    

المجموع غير مخ�س�سة  محلية  اأجنبية   

�لحكومة �لعامة    

�سندات الدين    

الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

التزامات الدين الأخرى    

�سركات تلقي الودائع بخالف  البنك المركزي     

�سندات الدين    

الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

التزامات الدين الأخرى       

�لقطاعات �لأخرى1    

�سندات الدين    

الئتمانات التجارية وال�ُسلف     

القرو�ض    

العملة والودائع    

التزامات الدين الأخرى       

�ل�ستثمار �لمبا�سر2    

�لإقر��ض فيما بين �ل�سركات    

التزامات الدين تجاه الم�ستثمرين المبا�سرين    

التزامات الدين تجاه موؤ�س�سات ال�ستثمار المبا�سر     

التزامات الدين تجاه الموؤ�س�سات الزميلة       

�لمجموع    

.,  
 يحبذ اإجراء تق�سيم اإ�سافي لما يلي: )1( ال�سركات المالية الأخرى و)2( ال�سركات غير المالية )عدا الإقرا�ض فيما بين ال�سركات( والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح 

1

التي تخدم الأ�سر المعي�سية.

 ل يوجد تق�سيم ح�سب اأجل ال�ستحقاق الأ�سلي لالإقرا�ض فيما بين ال�سركات )ح�سب تعريفه في الفقرة 6-26(. وي�ستبعد الإقرا�ض فيما بين ال�سركات من البيانات بالن�سبة للقطاعات 
2

الأخرى.

 يحبذ اإجراء تق�سيم اإ�سافي لما يلي: )1( ال�سركات المالية الأخرى و)2( ال�سركات غير المالية )عدا الإقرا�ض فيما بين ال�سركات( والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح 
1
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دليل ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي

)ج( خ�سوم مرتبطة بالحتياطيات 

�لجدول �لخام�ض: بنود للتذكرة/تكميلية: بيانات �لمر�كز ]في تاريخ مرجعي[

خ�سوم مرتبطة بالحتياطيات

بنود للتذكرة

 
1 )RRL( خ�سوم مرتبطة بالحتياطيات لغير المقيمين

2-2  ق�سيرة الأجل

2-2-1  الئتمان والقرو�ض من �سندوق النقد الدولي

2-2-2  �سندات الدين

2-2-3   الودائع

2-2-4  القرو�ض

2
2-2-4-1   قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء

2-2-4-2   قرو�ض اأخرى

 2-2-5   خ�سوم اأخرى ق�سيرة الأجل بالعملة الأجنبية لغير المقيمين

بنود تكميلية3

1- الأ�سول الحتياطية )الق�سم اأول-األف في  نموذج بيانات الحتياطيات(

 
4
)RRL( 2- خ�سوم مرتبطة بالحتياطيات لغير المقيمين

2-1    طويلة الأجل

2-1-1 الئتمان والقرو�ض من �سندوق النقد الدولي

 2-1-2  �سندات الدين

 2-1-3 الودائع

   2-1-4  القرو�ض

5
  2-1-4-1  قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء

 2-1-4-2 قرو�ض اأخرى

2-1-5   خ�سوم اأخرى بالعملة الأجنبية م�ستحقة لغير المقيمين

2 -1-5-1  مخ�س�سات حقوق ال�سحب الخا�سة

  2-1-5-2 خ�سوم اأخرى بالعملة الأجنبية طويلة الأجل 

)ب( �أجل �ل�ستحقاق �لمتبقي

�لجدول �لر�بع: �أجل �ل�ستحقاق �لمتبقي للتز�مات �لدين تجاه غير �لمقيمية ]في تاريخ مرجعي[ 1

�أدو�ت مالية محددة: �أجل �ل�ستحقاق �لمتبقي لمدة �سنة و�حدة �أو �أقل لأدو�ت �لدين طويلة �لأجل ح�سب �لقطاع

   
 

�سركات تلقي        
   1

القطاعات الأخرى الودائع 
  

 
 

المجموع  
5
بين ال�سركات المجموع   ال�سركات المالية الأخرى       اأخرى  البنك المركزي     

�سندات الدين

الئتمانات التجارية وال�سلف

القرو�ض

العملة والودائع

التزامات الدين الأخرى

المجموع

الإقرا�ض فيما
البنك 

المركزي

الحكومة

العامة

 الجدول الرابع هو بند تكميلي.
1
 

 يحبذ اإجراء تق�سيم اإ�سافي لما يلي: )1( ال�سركات المالية الأخرى و)2( ال�سركات غير المالية )عدا الإقرا�ض فيما بين ال�سركات( والأ�سر المعي�سية، والموؤ�س�سات غير الهادفة للربح 
2

التي تخدم الأ�سر المعي�سية.
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�لجدول �لخام�ض )تتمة(

2-2 ق�سيرة الأجل

2-2-1   الئتمان والقرو�ض من �سندوق النقد الدولي

2-2-2 �سندات الدين

2-2-3 الودائع

2-2-4  القرو�ض

2-2-4-1   قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء

2-2-4-2  قرو�ض اأخرى

2-2-5  خ�سوم اأخرى بالعملة الأجنبية م�ستحقة لغير المقيمين

2-2-5-2  خ�سوم اأخرى ق�سيرة الأجل بالعملة الأجنبية

3- الأ�سول الحتياطية )1-( ناق�سا الخ�سوم ق�سيرة الأجل المرتبطة بالحتياطيات لغير المقيمين  )2-2(

6
4- اأ�سول اأخرى بالعملة الأجنبية

4-1  طويلة الأجل

4-2-1  �سندات الدين

4-2-2 الودائع

4-2-3 القرو�ض 

4-2-3-1 قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء

4-2-3-2   قرو�ض اأخرى

7
4 -2-4 اأ�سول اأخرى بالعملة الأجنبية

4-2 ق�سيرة الأجل

4-2-1  �سندات الدين

4-2-2   الودائع

4-2-3  القرو�ض 

4 -2-3-1   قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء

4-2-3-2  قرو�ض اأخرى

4-2-4  اأ�سول اأخرى بالعملة الأجنبية/7

5 خ�سوم اأخرى بالعملة الأجنبية

5-2-1 طويلة الأجل

5-2-1-1 �سندات الدين

5-2-1-2 الودائع

5-2-1-3 القرو�ض 

5-2-1-3-1قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء

5-2-1-3-2قرو�ض اأخرى

5-2-1-4خ�سوم اأخرى بالعملة الأجنبية

5-2-2 ق�سيرة الأجل

5-2-2-1 �سندات الدين

5-2-2-2 الودائع

5-2-2-3 القرو�ض 

5-2-2-3-1 قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء

5-2-2-3-2 قرو�ض اأخرى

5-2-2-4 خ�سوم اأخرى بالعملة الأجنبية

6- الموارد بالعملة الأجنبية:4+1 

7- خ�سوم بالعملة الأجنبية : 5+2

8- �سافي الموارد بالعملة الأجنبية : 7-6

الملحق 9 ♦ العنا�سر الأ�سا�سية وبنود اأخرى

 يجب عر�ض بيانات الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات على اأ�سا�ض اأجل ال�ستحقاق المتبقي. 
1

 اإدراج قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء �سمن الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات يعتمد على كيفية تناول معامالت اإعادة ال�سراء �سمن الحتياطيات. اإذا ظلت الورقة المالية �سمن 
2

اأ�سول اإعادة ال�سراء، يقيد قر�ض اإعادة ال�سراء كالتزام �سمن الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات. وبخالف ذلك، ي�ستبعد قر�ض اإعادة ال�سراء من الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات.

 ول�سمان ال�سمولية، فاإن هذه القائمة من البنود التكميلية تنطوي على بنود التذكرة للخ�سوم ق�سيرة الجل )2-2(. لالطالع على معلومات اإ�سافية راجع الفقرة 115-6.
3

 يجب عر�ض بيانات الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات والأ�سول والخ�سوم الأخرى بالعملة الأجنبية على اأ�سا�ض اأجل ال�ستحقاق المتبقي.
4

 اإدراج قرو�ض اتفاقات اإعادة ال�سراء �سمن الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات يعتمد على كيفية تناول معامالت اإعادة ال�سراء �سمن الحتياطيات. اإذا ظلت الورقة المالية �سمن 
5

اأ�سول اإعادة ال�سراء، يقيد قر�ض اإعادة ال�سراء كالتزام �سمن الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات. وبخالف ذلك، ي�ستبعد قر�ض اإعادة ال�سراء من الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات. واإذا 

اأعيد تبويب الورقة المالية �سمن ا�ستثمار حافظة يدرج الأ�سل والتزامات قر�ض اإعادة ال�سراء تحت اأ�سول اأخرى بالعملة الأجنبية وخ�سوم اأخرى بالعملة الأجنبية، على التوالي.

6 الأ�سول والخ�سوم الأخرى بالعملة الأجنبية تت�سمن مطالبات والتزامات ال�سلطات الوطنية والحكومة المركزية تجاه المقيمين وغير المقيمين على ال�سواء، بخالف تلك الم�سمولة 

في الأ�سول الحتياطية والخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات تجاه غير المقيمين. ويتوافق هذا المنهج المعني بالأ�سول والخ�سوم بالعملة الأجنبية مع المنهج المتبع في الق�سم 1-باء 

والق�سم 2 في النموذج القيا�سي لبيانات الحتياطيات. ولتعزيز المطابقة مع اإح�ساءات مالية الحكومة، يمكن ا�ستخدام تق�سيم ح�سب القطاعات الفرعية بين الحكومة المركزية والبنك 

المركزي.

�سوف يت�سمن هذا البند اأي مراكز �سافية للم�ستقات المالية لدى الحكومة المركزي وال�سلطات النقدية ولي�ست مدرجة في الأ�سول الحتياطية ول الخ�سوم المرتبطة بالحتياطيات.
 7
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عليها من االأ�ش�ل، 3-5

تعريفها، 2-5

الملكية، 3-5

نظام التب�يب، 4-5

االأ�ش�ل المالية. راجع اأي�سا تب�يب االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية؛ 

وو�شع اال�شتثمار الدولي؛ و تغيرات اأخرى في االأ�ش�ل 

والخ�ش�م المالية؛ و االأ�ش�ل االحتياطية

االأدوات المالية و، 9-5

التب�يب، 5-17 اإلى 18-5

التعريف، 3-24، و 9-5

التقييم، 3-84 اإلى 91-3

ال�شلة بين تب�يب االأ�ش�ل المالية والفئات ال�ظيفية، الجدول 

1-6

عملة التق�يم، 3-102 اإلى 103-3 

القيد على اأ�شا�س �شاف، 3-114 اإلى 119-3

المعاملت في االأ�ش�ل الم�ج�دة، 16-9

وقت القيد، 3-54 اإلى 59-3

االأ�ش�ل المجمعة

كاأ�ش�ل احتياطية، 6-99 اإلى 101-6

االأ�ش�ل المره�نة

االأ�ش�ل االحتياطية و، 6-107 اإلى 109-6

اأمثلة للأ�ش�ل المره�نة، 108-6

ال��شف، 107-6

االأ�ش�ل غير المنَتجة غير المالية

اقتناء االأ�ش�ل غير المنَتجة غير المالية والت�شرف فيها، 8-13 

اإلى 18-13

تتاألف االأ�ش�ل، 8-13

تراخي�س االنبعاثات، 14-13

جه�د تنظيف البيئة، 14-13

العق�د، وعق�د االإيجار، والتراخي�س، 13-11 اإلى 16-13

القيد في الح�شاب الراأ�شمالي، 1-13

الم�ارد الطبيعية، 13-9 اإلى 10-13

نظام الم�شاركة بال�قت، 10-100، و 16-13

وقت قيد االأ�ش�ل، 53-3

االأ�ش�ل والخ�ش�م الم�شروطة

تعريف، 10-5

خطابات االعتماد و، 13-5

�شمانات الدفع لمرة واحدة، 12-5

قيمة المدف�عات الم�شتقبلية و، 11-5

الم�شتقات المالية و، 583

اإطار تقييم ج�دة البيانات

اأبعاد الج�دة والعنا�شر، 2-39، واالإطار 2-2

اإطار علقات اال�شتثمار المبا�شر

تحديد علقات اال�شتثمار المبا�شر بم�جب اإطار علقات 

اال�شتثمار المبا�شر، االإطار 1-6

روابط الملكية المحلية، 35-6

ال�شيطرة والنف�ذ، 14-6

�شناديق اال�شتثمار و، 30-6

ال��شف، 8-6

اأطقم ال�شفن، اأو الطائرات، اأو من�شات النفط، اأو المحطات الف�شائية، 

اأو المعدات المماثلة االأخرى، 122-4

اإعادة التاأمين على المخاطر المالية اأو المحدودة

تعريف، 61-5

اإعادة التاأمين. راجع التاأمين

اإعادة التقييم

االأ�شباب ال�شائعة الإعادة التقييم، 25-9

اإعادة تنظيم الدين، 29-9

التعريف، 3-20، و 25-9

تغيرات اأ�شعار ال�شرف وتغيرات االأ�شعار االأخرى، 27-9

التغييرات في الم�شتقات المالية وخيارات االكتتاب الممن�حة 

للم�ظفين، 9-12، و 9-30 اإلى 31-9

عدم احت�شاب االأرباح المحتجزة باعتبارها، 32-9

عدم االت�شاق بين القيمة ال�ش�قية للمعاملت والقيمة اال�شمية، 

33-9

الف�شل بين اأ�شعار ال�شرف وتغيرات االأ�شعار االأخرى، 28-9

القيمة التقريبية، 28-9

مثال ي��شح ح�شاب فروق اإعادة التقييم نتيجة تغيرات اأ�شعار 

ال�شرف، االإطار 1-9

نتيجة تغير عائدات ال�ش�ق، 9-34 اإلى 35-9

اإعادة التم�يل. راجع اإعادة جدولة الدين اأو اإعادة تم�يله

كمقيمين في االأ�شر المعي�شية، 4-128، و 130-4

اإعادة جدولة الدين اأو اإعادة تم�يله

االإجراءات المحا�شبية، م:2-12 اإلى م:2-14، و م:2-16 اإلى 

م:22-2

التعريف، م:1-16، و م:2-11، و م:15-2

التقييم بال�شعر ال�ش�قي، م:18-1

العر�س التحليلي للبيانات، م:17-1

عنا�شر ال�شروط الجديدة، م:11-2

اإعادة هيكلة الدين. راجع تنظيم الدين 

االإعفاء من الدين

تعريف، 13-22، و م:1-5، و م:7-2

�شطب الدين و، 13-23، و م:7-2

العر�س التحليلي للبيانات، م:6-1

قيد االإعفاء، م:1-5، و م:2-8 اإلى م:9-2

من التزامات فات م�عد �شدادها من فترات �شابقة، م:6-1

االأفراد كثيرو التنقل

كمقيمين في الم�شكن الرئي�شي، 4-126 اإلى 127-4

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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االإقامة

االتحادات االقت�شادية و، م:3-52 اإلى م:53-3

اتحادات العملة و، م:#-17 اإلى م:19-3

االأ�شر المعي�شية، 4-116 اإلى 4-130، والجدول 3-4

االأ�ش�ل االحتياطية، 65-6

االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية للأفراد والكيانات االأخرى التي 

تتغير اإقامتها، 9-21 اإلى 9-23، و 3-13-

اأ�ش�ل وخ�ش�م المجم�عات التي ت�شم مقيمين وغير مقيمين، 

145-4

البيانات ح�شب االقت�شاد ال�شريك، 4-146 اإلى 164-4

تح�يلت المغتربين، م:5-20 اإلى م:25-5

تطبيق مبادئ االإقامة، 4-129 اإلى 130-4

تعريفها، 113-4

التغيرات في اإقامة ال�حدات الم�ؤ�ش�شية، 4-165 اإلى 168-4

الحك�مة العامة، 138-4

الطلب والمر�شى الذين يذهب�ن للخارج، 4-120 اإلى 121-4

ق�شايا مرتبطة باالإقامة، 4-145 اإلى 168-4

المنظمات الدولية االإقليمية، 4-142 اإلى 143-4

المنظمات الدولية، 4-139 اإلى 141-4

الم�ؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�شر المعي�شية، 

144-4

الم�ؤ�ش�شات، 4-131 اإلى 4-137، والجدول 4-4

نظرة عامة، 115-4

ال�حدات ال�ش�رية المقيمة، 4-30 اإلى 40-4

ال�حدات الم�ؤ�ش�شية االأخرى، 4-138 اإلى 144-4

االقترا�س لدعم ميزان المدف�عات

العر�س التحليلي للبيانات، م:14-1

ق�شير االأجل، م:15-1

االقت�شاد

التعريف، 4-2، و 11-4

اقتناء االأ�ش�ل غير المنَتجة غير المالية والت�شرف فيها

االإقرا�س فيما بين ال�شركات

التعريف، 6-26 اإلى 27-6

االإقليم االقت�شادي 

االأ�شر المعي�شية و، 117-4

االأن�اع، 4-4

ُبعد االخت�شا�س القان�ني، 6-4

 التغييرات في نطاق، 9-4

المناطق الخا�شة، 8-4

المناطق الم�شتركة، 10-4

المنظمات الدولية، 7-4

ال��شف، 3-4

االإقليم ي�شمل، 5-4

االأمم المتحدة

اإح�شاءات التجارة الدولية للب�شائع: مفاهيم وتعاريف، 

116-10

ح�شاب ال�شياحة الفرعي: االإطار المنهجي الم��شى به، 95-10

االإنتاج

ترتيبات االإنتاج عبر الحدود، االإطار 2-10

اإقامة الم�ؤ�ش�شات، 4-131 اإلى 133-4

التعريف، 3-10

خدمات االأعمال االأخرى، 10-147 اإلى 160-10

الخدمات المهنية وخدمات اال�شت�شارات االإدارية، 10-149 اإلى 

150-10

الخدمات ذات ال�شلة، 149-10

الخدمات و، 8-10

ال�شرائب والدعم على المنتجات واالإنتاج، 11-91 اإلى 

94-11

المبالغ الم�شتردة من الخدمات الم�شاعدة، 150-10 

االإنقاذ من االأزمات

قيد التح�يل الراأ�شمالي، 34-13

االأوراق المالية المجردة من الفائدة

اأمثلة، 50-5

االأوراق المالية منزوعة الق�شائم  بطريق غير ر�شمي، 58-11

االأوراق المالية منزوعة الق�شائم التي ت�شدر ر�شميا، 58-11

البيانات ح�شب االقت�شاد ال�شريك، 158-4

التعريف، 50-5

الفائدة و، 58-11

وظائفها، 50-5

االأوراق المالية المرب�طة بم�ؤ�شر

التعريف، 49-5

ق�شايا الفائدة

مثال رقمي على كيفية ح�شاب الفائدة الم�شتحقة على ال�شندات 

المرب�طة بم�ؤ�شر وا�شع النطاق، االإطار 3-11

مثال رقمي على كيفية ح�شاب الفائدة الم�شتحقة على ال�شندات 

المرب�طة بم�ؤ�شر محدود النطاق، االإطار 4-11

االأوراق المالية الم�شم�نة باأ�ش�ل،47-5

االأوراق المالية. راجع اأي�سا �شندات الدين

االأوراق المالية الم�شم�نة باأ�ش�ل

تعريفها، 15-5

االأ�ش�ل االحتياطية، 6-87 اإلى 90-6

اإقامة جهة االإ�شدار، 155-4

اإقرا�س االأوراق المالية، 54-5

االأوراق المالية المجردة من الفائدة، 4-158، و 50-5

االأوراق المالية تت�شمن، 87-6

التداول، 15-5

التقييم، 90-3

الت�ريق، 78-4

دخل اال�شتثمار الم�شتحق عن االأوراق المالية الم�شتخدمة في 

المعاملت العك�شية، 69-11

الر�ش�م المطبقة على اإقرا�س االأوراق المالية وقرو�س الذهب، 

11-67 اإلى 68-11

الملكية القان�نية، 15-5

وقت القيد، 55-3

االئتمانات وال�شلف التجارية

اال�شتثناءات، 72-5

تعريفها، 70-5

دخل اال�شتثمارات االأخرى، 106-11

و�شفها، 71-5

وقت الت�شجيل، 10-8

اإي�شاالت االإيداع

البيانات ح�شب االقت�شاد ال�شريك، 161-4

التعريف، 23-5

الفهر�س
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)باء(

برامج الكمبي�تر. راجع خدمات الكمبي�تر

الب�شائع العامة

اإح�شاءات التجارة الدولية في الب�شائع، 14-10

البن�د التي يتعين اإدراجها، 10-17 اإلى 21-10

البن�د التي يتعين ا�شتبعادها من الب�شائع العامة لك�نها ال 

تمثل معاملت دولية، 22-10

البن�د التي يتعين ا�شتبعادها من الب�شائع العامة لك�نها 

مدرجة في م��شع اآخر، 23-10

البن�د المتبادلة فيما بين الم�ؤ�ش�شات المنت�شبة، 24-10

البيانات الجمركية و، 18-10

تجارة ال�شنطة، 19-10

التعريف، 13-10

التقييم، 10-30 اإلى 36-10

ال�شلع التي ا�شتراها الم�شافرون ال�شتعمالهم الخا�س اأو 

الإهدائها، 20-10

ال�شلع التي ي�شتريها الم�شافرون اأثناء الزيارات بغر�س اإعادة 

بيعها، 19-10

ال�شلع الراأ�شمالية مرتفعة القيمة، 28-10

ال�شلع المعاد ا�شتيرادها، 40-10

ال�شلع المعاد ت�شديرها، 10-37 اإلى 39-10

قيد ال�شلع بر�شم االأمانة، 3-46، و 3-65، و 29-10

نظام التجارة الخا�س، 25-10

نظام التجارة العام، 25-10

وقت القيد، 10-26 اإلى 29-10

البناء

البناء بالخارج، 105-10

البند ي�شمل، 10-101 اإلى 103-10

التقييم، 107-10

في االقت�شاد القائم باإعداد البيانات، 106-10

 المباني القائمة، 108-10

بنك الت�ش�يات الدولية

مر�شد �شادر عن بنك الت�ش�يات الدولية، 9-7

البنك المركزي للتحاد النقدي

البن�د التكميلية

تعريفها، 15-1

بن�د للتذكرة

تعريفها، 15-1

البن�ك المركزية التحاد العملة

مطالبات وخ�ش�م اأخرى داخل اتحاد العملة، م:3-44 اإلى 

م:48-3

معاملت ومراكز الهيئات ال�طنية، م:3-32 اإلى م:39-3

البن�ك المركزية. راجع اأي�سا �شركات تلقي ال�دائع

االأن�شطة التي ت�ؤديها الحك�مة العامة، 4-69 اإلى 70-4

االأن�شطة، 4-67، و 4-69 اإلى 70-4

ترتيبات المبادلة، 6-102 اإلى 104-6

تعريف، 67-4

القطاعات الفرعية، 68-4

البيانات ح�شب االقت�شاد ال�شريك

اتفاقات اإعادة �شراء االأوراق المالية، 159-4

االأدوات المالية، 4-152 اإلى 154-4

ا�شتثمار مبا�شر، 4-146 اإلى 4-157، و 49-6

اأ�شباه ال�شركات، 164-4

االأوراق المالية المجردة من الفائدة، 158-4

االأوراق المالية، 155-4

اإي�شاالت االإيداع، 161-4

التح�يلت، م:30-5

تعد بيانات ال�شركاء غالبا لمجم�عات من االقت�شادات اأو مزيج 

من مجم�عات، 4-147، و م:3-21 اإلى م:28-3

ح�شابات التداول بال�كالة واأمناء الحفظ، 160-4

حق�ق ال�شحب الخا�شة، 163-4

�شبائك الذهب المدرجة في الذهب النقدي، 162-4

ال�شلع، 150-4

ال�شحن والتاأمين، 151-4

المبداأ االأ�شا�شي، 148-4

ال��شف، 4-146 اإلى 164-4

ال�كلء، 149-4

)تاء(

تاأجيل الدائنين لمدف�عات خدمة الدين

الق�شد منه، م:62-2

الك�ارث الطبيعية و، م:61-2

تاأمين ال�شحن 

ال��شف، 10-116، و م:6ب-10

التاأمين المبا�شر

التعريف، م:6ج-8

التاأمين على الحياة والتاأمين االدخاري

اإجمالي قيمة الخدمات، 111-10

بند تكميلي للخدمات، 112-10

الخدمات ذات ال�شلة، 109-10

العمليات ت�شمل، 110-10

قيمة مخرجات خدمات التاأمين، م:6ج-31 اإلى م:6ج-34

مقارنة مع التاأمين على غير الحياة/ م:6ج-11، و م:6ج-29 

اإلى م:6ج-30

ال��شف، م:3-6

التاأمين على غير الحياة

اأمثلة رقمية على كيفية ح�شاب قيمة خدمات التاأمين على غير 

الحياة، االإطار 4-10

اأن�اع التاأمين، م6ج-7 اإلى م:6ج-11

تاأمين ال�شحن، 116-10

ح�شاب ر�ش�م الخدمات، 111-10

ال�شادرات من خدمات التاأمين، 113-10

�شافي اأق�شاط التاأمين على، 12-41 اإلى 43-12

قيمة مخرجات خدمات التاأمين، م:6ج-15 اإلى م:6ج-22

مثال رقمي لكيفية اإجراء الح�شابات بالن�شبة للتاأمين، االإطار 

م:6ج-1

مطالبات التاأمين، 12-44 اإلى 12-45، و 24-13

مقارنة مع التاأمين على الحياة، 113-10

ال�اردات من خدمات اإعادة التاأمين، 10-115، و م:6ج-23

يعزى دخل اال�شتثمار اإلى حملة ال�ثائق، 80-11

تب�يب االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية

اأدوات الدين، 5-31 اإلى 73-5

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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اأدوات ال�شيرفة االإ�شلمية، 16-5

االأدوات المالية، 5-5

االأ�ش�ل المالية، 9-5

االأ�ش�ل والخ�ش�م الم�شروطة، 5-10 اإلى 14-5

االأوراق المالية، 15-5

تب�يب االأدوات المالية في نظام الح�سابات القومية لعام 

2008والفئات العامة المقابلة لها في دليل ميزان 

المدفوعات 

تب�يب االأ�ش�ل االقت�شادية، الجدول 1-5

تعاريف االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية، 5-2 اإلى 16-5

ح�شب اأجل اال�شتحقاق، 5-103 اإلى 105-5

ح�شب العملة، 5-106 اإلى 108-5

ح�شب ن�ع االأداة، 5-17 اإلى 98-5

ح�شب ن�ع �شعر الفائدة، 5-109 اإلى 114-5

ح�ش�س الملكية واأ�شهم �شناديق اال�شتثمار، 5-19 اإلى 30-5

خيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين، 5-96 اإلى 98-5

الذهب النقدي، 5-74 اإلى 78-5

 الطبعة ال�شاد�شة، 5-17 اإلى 98-5

الع�ائد على االأ�ش�ل/الخ�ش�م المالية: االأدوات المالية ون�ع 

الدخل المقابل، الجدول 2-5

المتاأخرات، 5-99 اإلى 102-5

الم�شتقات المالية، 5-80 اإلى 95-5

المطالبات، 5-6 اإلى 8-5

تجارة ال�شنطة

التعريف، 19-10

تجميد االأ�ش�ل

التغير في،  17-9

ال��شف، 110-6

التجميع والتر�شيد

ترتيب اإقليمي و، 121-3

تعريف )التجميعات(، 110-3

تعريف )قيد على اأ�شا�س �شاف(، 112-3

الت�حيد و، 120-3

عمليات قيد على اأ�شا�س اإجمالي، 112-3

و�شف، 113-3

تحليل الميزانية العم�مية

م��ش�ع العن�ان المعدل، 33-1

تحمل الدين 

االإجراءات المحا�شبية، م:2-49 اإلى م:53-2

تعريف، 8-42، و م:48-2

القي�د المتعلقة بتحمل الدين بمختلف اأن�اعه، االإطار 1-8

قي�د في الح�شاب المالي، 8-42 اإلى 45-8

معاملة ُتجرى لمرة واحدة في، م:68-2

تح�يل الدين. راجع اأي�سا ال�شداد المبكر للدين واإعادة �شراء الدين

االإجراءات المحا�شبية، م:2-27 اإلى م:28-2

التح�يل المبا�شر وغير المبا�شر، م:26-2

تعريف، م:23-2

مبادالت الدين ببرامج التنمية، م:2-38 اإلى م:40-2

مبادلة الدين بح�ش�س الملكية، م:2-24، و م:2-29 اإلى 

م:37-2

التح�يلت

االإعفاء من الدين، م:1-5 اإلى م:6-1

اأن�اع التح�يلت الجارية  ، 20-12

التح�يلت االأخرى فيما بين الحك�مات، م:7-1

التح�يلت العينية، 12-7، و 19-12

التح�يلت النقدية، 7-12

التدفقات فيما بين م�ؤ�ش�شتين من الم�ؤ�ش�شات غير الهادفة للربح 

التي تخدم االأ�شر المعي�شية، 10-12

ت�شجيل التح�يلت وتقييمها، 12-16 اإلى 19-12

التعريف، 7-12

التمييز بين التح�يلت الجارية والتح�يلت الراأ�شمالية، 

12-12 اإلى 15-12

الفرق بين التح�يلت والمبادالت، 3-13، و 9-12

الكيانات التجارية و، 11-12

المزايا المحتملة في الم�شتقبل، 8-12

معاملت التم�يل اال�شتثنائي، م:1-5 اإلى م:8-1

وقت ت�شجيل التح�يلت، 12-17 اإلى 18-12

التح�يلت الجارية

التح�يلت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي، 12-47 اإلى 

51-12

التح�يلت النقدية و، 15-12

ال�شرائب المفرو�شة على الدخل والثروة، اإلخ، 12-28 اإلى 

31-12

المطالبات الم�شم�لة ب�شمانات م�حدة، 46-12

تعريف، 14-12

اأن�اع التح�يلت الجارية، 20-12

التاأمين على غير الحياة، 12-43 اإلى 46-12

التح�يلت االأخرى، 12-57 اإلى 58-12

التح�يلت الجارية المتن�عة، 12-21 اإلى 12-27، و 

12-52 اإلى 58-12

�شافي اأق�شاط التاأمين على غير الحياة وال�شمانات الم�حدة، 

12-41 اإلى 43-12

المزايا االجتماعية، 40-12

الم�شاهمات االجتماعية، 12-32 اإلى 39-12

التح�يلت الجارية االأخرى

المبالغ التي تعتبر اإلزامية التي ُتدفع اإلى ال�شلطات الدولية اأو 

ف�ق الق�مية، 58-12

الهبات والتبرعات الجارية، 57-12

التح�يلت الجارية المتن�عة

التح�يلت ال�شخ�شية، 12-21 اإلى 12-24، و 12-27، و 

م:5-7 اإلى م:8-5

التعريف، 52-12

دفع التع�ي�شات، 12-55 اإلى 56-12

الغرامات والجزاءات، 54-12

الممن�حة اإلى الم�ؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�شر 

المعي�شية، 12-53، و م:5-15 اإلى م:16-5

اليان�شيب وغيره من اأ�شكال القمار ، 12-25 اإلى 26-12

التح�يلت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي

تم�يل الم�شاعدة الفنية، 50-12

القرو�س الممن�حة بفائدة مي�شرة، 51-12

الفهر�س
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الم�شاعدات الخارجية التي تقدمها الحك�مات من خلل كيانات 

غير مقيمة، 8-24 اإلى 8-26، و 48-12

ال��شف، 47-12

التح�يلت الراأ�شمالية

اأ�ش�ل االأ�شخا�س الذين يغيرون اإقليم اإقامتهم االقت�شادي، 

30-13

االإعفاء من الدين، 13-22 اإلى 23-13

االإقرا�س ب�شروط مي�شرة، 33-13

االإنقاذ من االأزمات، 34-13

بين االأ�شر المعي�شية، 35-13

التح�يلت الجارية، 12-13 اإلى 15-12

تعريف، 12-13 اإلى 19-13

الحجم و الت�اتر و، 13-12

ال�شرائب، 28-13

ال�شمانات لمرة واحدة، 27-13

المدف�عات الكبيرة غير المتكررة المقدمة تع�ي�شا عن تلف 

كبير، 29-13

الم�شاهمة في راأ�شمال منظمة دولية اأو م�ؤ�ش�شة غير هادفة 

للربح، 32-13

مطالبات التاأمين على غير الحياة، 24-13

المنح اال�شتثمارية، 12-25 اإلى 26-13

الهبات الكبيرة والتركات، 31-13

التح�يلت ال�شخ�شية

التح�يلت ال�شخ�شية، 12-27، و م:5-10 اإلى م:13-5

تح�يلت العاملين و، 12-22، م:8-5

ت�شمل التح�يلت، 21-12

التعريف، 12-21، و م:7-5

الح�شابات البنكية الم�شتركة، 24-12

العر�س الجدولي لتعاريف تح�يلت المغتربين، الجدول م:2-5

قيام االأفراد باإر�شال اأم�ال للخارج، 24-12

مجم�ع تح�يلت المغتربين والتح�يلت اإلى الم�ؤ�ش�شات غير 

الهادفة للربح التي تخدم االأ�شر المعي�شية، 12-27، م:5-

15 اإلى م:16-5

مجم�ع تح�يلت المغتربين، 12-27، و م:14-5

مفه�م االإقامة، 12-23، م:20-5

نظرة عامة، الجدول 12-1، والجدول م:1-5

اليان�شيب واأ�شكال القمار االأخرى، 26-12

تح�يلت المغتربين

ا�شتثمارات المهاجرين، م:5-17 اإلى م:18-5

االإقامة و، م:5-20 اإلى م:25-5

اإلى الم�ؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�شر المعي�شية، 

12-27، و م:5-15 اإلى م:16-5

اأهمية تح�يلت المغتربين، م:5-1 اإلى م:8-5

بن�د البيانات التكميلية، م:5-9 اإلى م:16-5

البيانات ح�شب االقت�شاد ال�شريك، م:30-5

التح�يلت ال�شخ�شية، 12-27، و م:5-10 اإلى م:13-5

التح�يلت ال�شخ�شية، م:5-7 اإلى م:8-5

تح�يلت العاملين، 22-12

تع�ي�شات العاملين، م:6-5

التقييم، م:5-26 اإلى م:28-5

ال�شفر و، م:19-5

�شل�شل البيانات ذات ال�شلة، م:5-17 اإلى م:19-5

العر�س الجدولي لتعاريف تح�يلت المغتربين، الجدول م:2-5

العنا�شر االأ�شا�شية، م:5-5

العنا�شر اللزمة الإعداد بن�د تح�يلت المغتربين وم�شدرها، 

الجدول م:1-5

مجم�ع تح�يلت المتغتربين، 12-27، و م:14-5

المفه�م االقت�شادي لتح�يلت المغتربين، م:5-1 اإلى م:8-5

وقت القيد، م:29-5

التح�يلت النقدية، 13-12

التح�يلت ت�شمل، 12-14 اإلى 15-12

ال��شف، 13-12

التدفقات

اال�شتثمار المبا�شر، 6-25 اإلى 36-6

تدفقات اأخرى، 3-19 اإلى 22-3

تعريفها، 3-2، و 3-3

القيد على اأ�شا�س �شاف، 3-114 اإلى 117-3

المعاملت، 3-4 اإلى 18-3

الملكية الفكرية، 10-138، والجدول 4-10

وقت القيد، 332 اإلى 55-3

التدفقات االأخرى. راجع اأي�سا التغييرات االأخرى في ح�شاب 

االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية، 9-1 اإلى 35-9

ت�شنيف التدفقات االأخرى، 20-3

التعريف، 3-19، و 1-9

التغيرات في �شافي القيمة، 27-3

تقييم التدفقات، 3-81 اإلى 83-3

نظرة عامة، الجدول 1-9

وقت قيد التدفقات، 60-3

التراخي�س

االأ�ش�ل غير منَتجة غير المالية، 13-11 اإلى 16-13

التراخي�س الحك�مية، 181-10

الح�شاب الراأ�شمالي و، 13-11 اإلى 16-13

خدمات الكمبي�تر، 143-10

ر�ش�م ا�شتخدام الملكية الفكرية، 137-10

التراخي�س والت�شاريح الحك�مية

الخدمات ذات ال�شلة، 10-180 اإلى 181-10

الترتيبات االإقليمية

اتحاد العملة المركزي واللمركزي، م:3-13 اإلى م: 15-3

االتحادات االقت�شادية، م:3-49 اإلى م:54-3

اتحادات العملة، م:3-5 اإلى م:48-3

اختيار االأقاليم، م:3-75 اإلى م:76-3

البنك المركزي للتحاد النقدي، م:3-11 اإلى م:15-3

البيانات االإقليمية، م:3-3، و م:3-69 اإلى م:76-3

الترتيبات الجمركية، م:3-55 اإلى م:68-3

الت�ش�يات متعددة االأطراف، م:3-73 اإلى م:374

الق�شايا المنهجية ذات ال�شلة بمختلف اأن�اع التعاون االإقليمي، 

الجدول م:1-3

مبادئ القيد، م:3-54، و م:3-70 اإلى م:76-3

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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الترتيبات الجمركية

االقت�شادات االأع�شاء لها حق�ق جماعية لفر�س الر�ش�م 

وتح�شيلها، م:«-64 اإلى م:66-3

االقت�شادات االأع�شاء لها حق�ق جماعية لفر�س الر�ش�م، ولكن 

لها ع�ش� واحد فقط، م:3-67 اإلى م:68-3 ُيح�شِّ

اأن�اعها، م:3-58 اإلى م:68-3

هيئة مكلَّفة لفر�س الر�ش�م مع قيام االقت�شادات االأع�شاء 

بتح�شيلها، م:3-61 اإلى م:63-3

هيئة مكلَّفة لفر�س الر�ش�م وتح�شيلها وت�زيع عائداتها، م:3-

58 اإلى م:60-3

ال��شف، م:3-55 اإلى م:57-3

ترتيبات المبادلة

كاأ�ش�ل احتياطية، 6-102 اإلى 104-6

ترتيبات الم�شاركة بال�قت،

مجم�عة كبيرة من الترتيبات، 100-10

ال�حدات ال�ش�رية المقيمة و، 40-4

التر�شيد. راجع التجميع والتر�شيد

الت�شعير التح�يلي

اال�شتثمار المبا�شر و، 11-101 اإلى 102-11

الت�شليم ف�ق ظهر ال�شفينة

تقييم الب�شائع العامة، 10-30، و 10-32، و34-10

خدمات ال�شحن، 10-78 اإلى 79-10

الذهب غير النقدي، 50-10

ت�شهيلت القرو�س الجديدة

االجراءات المحا�شبية، م:2-63 اإلى م:64-2

ت�شهيلت القرو�س الجديدة راجع المنظمات غير الحك�مية

الت�شنيف ال�شناعي الدولي الم�حد لجميع االأن�شطة االقت�شادية

اال�شتثمار المبا�شر، 50-6

اأن�شطة الم�ؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات، م:-14-4

ال�شركات القاب�شة، 4-84 اإلى 85-4

الت�سنيف النموذجي للتجارة الدولية

ت�شنيف ال�شلع، 15-10

الت�شخم

الفائدة في ظل ارتفاع معدل الت�شخم، 76-11

تعديل التب�يب

اأ�ش�ل احتياطية يمكن »تجميدها«، 110-6

التغيير في االإقامة و، 9-21 اإلى 23-9

حاالت التعديل، 13-9

التعديلت التحريرية

اإجراء التحديثات، 38-1

التعريف المرجعي لل�شتثمار االأجنبي المبا�شر، 27-1، 34-1، 

4-55، و 157-4

اال�شتثمار المبا�شر، 6-8، و 6-14، و االإطار 6-1، و 6-18، و 

6-49، و 7-18، و 8-18، و م:6اأ

اأن�شطة اإح�شاءات الم�ؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات، م:5-4

و�شع اال�شتثمار الدولي، 7-9، و 18-7

تع�ي�شات العاملين

االأج�ر والرواتب العينية، 11-19 اإلى 21-11

االأج�ر والرواتب النقدية، 18-11

الت�شجيل على اأ�شا�س اال�شتحقاق، 16-11

تعريف، 10-11

علقة العمل القائمة بين الفرد ورب العمل و، 11-11 اإلى 

13-11

العنا�شر، 11-17 اإلى 23-11

القيد، 11-10، و م:6-5

المرتبطة بالتح�يلت، م:6-5

م�شاهمات اأرباب العمل االجتماعية، 22-11

تغيير �شفة ال�شركات

تعريف، 19-8

القيد في الح�شاب المالي، 8-19 اإلى 22-8

تغييرات اأخرى في حجم االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية

احتياطيات التاأمين، والم�شتحقات التقاعدية، ومخ�ش�شات نظم 

ال�شمانات الم�حدة، 24-9

االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية للأفراد والكيانات االأخرى التي 

تتغير اإقامتها، 9-21 اإلى 23-9

اإلغاء االأ�ش�ل و�شطبها، 9-8 اإلى 12-9

تعديل التب�يب، 0-13 اإلى 20-0

تعديل تب�يب ح�شابات الذهب غير المخ�ش�شة، 9-19 اإلى 

20-9

تعريف، 7-9

تغير ال�شروط التعاقدية، 15-9

تغير الفئة ال�ظيفية، 17-9

طرح �شبائك الذهب للتداول اأو �شحبها من التداول، 18-9

القرو�س القابلة للتداول، 14-9

المعاملت في االأ�ش�ل الم�ج�دة، 16-9

تغييرات في االإطار

اإجراء التحديثات، 41-1

التغييرات في االإقامة

االأ�ش�ل المتنقلة فيما بين الكيانات، 166-4

التغير في اإقامة االأفراد، 165-4

التغير في اإقامة كيانات اأخرى عدا االأ�شخا�س، 167-4

التف�شير

اإجراء التحديثات، 40-1

التقييم. راجع اأي�سا و�شع اال�شتثمار الدولي

االأدوات غير القابلة للتداول، 7-40 اإلى 91-3

اأ�شعار ال�ش�ق اأ�شا�س التقييم في الح�شابات الدولية، 67-3

اإعادة التقييم، 9-25 اإلى 35-9

اإعادة جدولة الدين اأو اإعادة تم�يله، م:1-16، و م:18-1

اأن�شطة الم�ؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات، م:12-4

الب�شائع العامة، 10-30 اإلى 36-10

تح�يلت المغتربين، م:5-26 اإلى م:28-5

التح�يلت، 12-16 اإلى 19-12

الت�شعير التح�يلي، 77-3

الت�شعير التح�يلي، 77-3

الت�شييد، 107-10

التكلفة التاريخية، 88-3

عدم االت�شاق بين القيمة ال�ش�قية للمعاملت والقيمة اال�شمية 

للمراكز، 33-9

عملة التق�يم وعملة الت�ش�ية، 3-98 اإلى 103-3

العملة المحلية مقابل العملة االأجنبية، 3-95 اإلى 97-3

الفهر�س
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غير م�شجلة في الب�ر�شة، وح�ش�س الملكية االأخرى، 7-15 اإلى 

19-7

قيم ا�شتهلك القرو�س، 88-3

القيم الدفترية، 88-3

القيمة اال�شمية، 88-3

القيمة العادلة، 88-3

المبادالت غير المبا�شرة للدين، م:1-11، م:13-1

مبادئ تح�يل العملة، 3-104 اإلى 108-3

المعاملت، 3-68 اإلى 80-3

وحدة الح�شاب، 3-92 اإلى 94-3

التكلفة التاريخية

التعريف، 88-3

التكلفة والتاأمين وال�شحن

تقييم الب�شائع العامة، 10-32، و 10-33، و 1034

التكلفة والتاأمين وال�شحن )�شيف(

تك�ين العملة ح�شب االأ�ش�ل والخ�ش�م

التزامات الدين تجاه غير المقيمين، الملحق 9: الجدول االأول 

-2اأ، والجدول الثاني(2اأ

مراكز الم�شتقات المالية مع غير المقيمين، الملحق 9: الجدول 

الثاني-1 ب

الم�شتقات بالعملة االأجنبية: القيمة االفترا�شية للعق�د مع غير 

المقيمين، الملحق 9: الجدول االأول -1ب، والجدول االأول 

-2ب

المطالبات الدين على غير المقيمين، الملحق 9: الجدول االأول 

-1اأ، والجدول الثاني 1اأ

تك�ين العملة ح�شب القطاع واالأداة  

التزامات الدين تجاه غير المقيمين،  الملحق 9: الجدول الثالث -2اأ

مراكز الم�شتقات المالية مع غير المقيمين، الملحق 9: الجدول 

الثالث -2ب

مطالبات الدين على غير المقيمين، الملحق 9: الجدول الثالث -1اأ

تماثل االإبلغ من جانب الطرفين المقابلين

المجملت القطاعية وال�طنية، 123-3

نظام القيد الرباعي و، 122-3

تنظيم الدين

اإعادة جدولة الدين واإعادة تم�يله، م:2-10 اإلى م:22-2

االإعفاء من الدين، م:2-7 اإلى م:9-2

اأن�اعه، م:5-2

تاأجيل الدائنين لمدف�عات خدمة الدين، م:2-61 اإلى م:62-2

تحمل الدين و�شداد الدين نيابة عن اأطراف اأخرى، م:2-48 اإلى 

م:57-2

تح�يل الدين وال�شداد المبكر للدين، م:2-23 اإلى م:47-2

ت�شهيلت القرو�س الجديدة، م:2-63 اإلى م:64-2

التعريف، م:2-2

تي�شير الدي�ن، م:2-67 اإلى م:70-2

خدمة الدين الذي ُي�شتحق ال�شداد بين تاريخ المح�شر المتفق 

عليه ال�شادر عن نادي باري�س وم�عد التنفيذ المحدد، م:2-

58 اإلى م:60-2

ال�شي�لة، م:3-2

�شطب الدين، م:66-2

عدم ال�فاء بالتزامات الدين و، م:4-2

ف�شخ الدين، م:65-2

ال��شف، 29-9

الت�ريق

تعريفه، 78-4

ت�زيع االأرباح

االأ�شهم المنحة، 29-11

ت�زيعات االأرباح المتراكمة

القيد في الح�شاب المالي، 23-8

ت��شيل الر�شائل. راجع خدمات البريد وت��شيل الر�شائل

الت��شيح بما ال يدع مجاال للخلف

اإجراء التحديثات، 39-1 

)جيم(

جهات ال��شاطة المالية االأخرى با�شتثناء �شركات التاأمين 

و�شناديق معا�شات التقاعد

تب�يب جهات ال��شاطة، 77-4

تعريف، 76-4

الت�ريق، 78-4

الم�ؤ�ش�شات المالية الح�شرية ومقر�ش� االأم�ال و، 82-4

جه�د تنظيف البيئة

المعاملة، 14-13

)حاء(

ح�شاب التغيرات االأخرى في االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية. راجع اأي�سا 

مفاهيم ونطاق التغطية، 9-1 اإل 9-6. وراجع اأي�شا تغييرات 

اأخرى في حجم االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية، 9-7 اإلى 24-9، 

واإعادة التقييم، 9-25 اإلى 35-9.

التعريف، 3-19، و 1-9

التقييم، 3-81 اإلى 83-3

ح�شابات التراكم، 20-2

عر�س عام، الجدول 1-9

المعاملت بين وحدتين م�ؤ�ش�شيتين مقيمتين، 3-7، و 16-9

و�شع اال�شتثمار الدولي، 2-10، والجدول 1-7

وقت القيد، 60-3

الح�شاب الجاري

تعريف، 4-2

تم�يل عجز الح�شاب الجاري، 14-25 اإلى 38-14

الفائ�س، 14-48 اإلى 56-14

قيد البيانات االإقليمية، م:71-3

ح�شاب الدخل االأولي

اإجمالي الناتج المحلي واإجمالي الدخل الق�مي و، 4-11

االأرباح المعاد ا�شتثمارها، 11-33 اإلى 47-11

اأن�اع الدخل االأولي، 11-3، و 11-8 اإلى 94-11

الت�شعير التح�يلي 11-101 اإلى 102-11

تع�ي�شات العاملين، 11-10 اإلى 23-11

ت�زيعات االأرباح والم�شح�بات من دخل اأ�شباه ال�شركات، 

11-24 اإلى 32-11

ح�شاب الدخل الثان�ي، 11-5، و 2-12

دخل ا�شتثمارات الحافظة، 11-103 اإلى 105-11

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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دخل اال�شتثمار الذي يعزى اإلى حملة ال�ثائق في نظم التاأمين 

وال�شمانات الم�حدة و�شناديق معا�شات التقاعد، 77-11 

اإلى 84-11

دخل اال�شتثمار المبا�شر، 11-96 اإلى 102-11

دخل اال�شتثمار والفئات ال�ظيفية، 11-95 اإلى 110-11

دخل اال�شتثمارات االأخرى، 11-106 اإلى 108-11

الدخل من اال�شتثمار العك�شي، 99-11

الدخل من اال�شتثمارات فيما بين الم�ؤ�ش�شات الزميلة، 100-11

الدخل من االأ�ش�ل االحتياطية، 11-109 اإلى 110-11

الريع، 11-85 اإلى 90-11

ال�شرائب والدعم على المنتجات واالإنتاج، 11-91 اإلى 

94-11

الفائدة، 11-48 اإلى 76-11

م�شاهمات اأرباب العمل االجتماعية، 22-11

نظرة عامة، 11-1 اإلى 11-7، والجدول 1-11

هيكل ح�شاب الدخل الثان�ي، 6-11

الح�شاب الراأ�شمالي

االإعفاء من الدين، 13-22 اإلى 23-13

اقتناء االأ�ش�ل غير المنَتجة غير المالية والت�شرف فيها، 6-13 

اإلى 18-13

التح�يلت الراأ�شمالية، 13-9 اإلى 35-13

الترتيبات االإقليمية، م:71-3

تعريف، 1-13

التع�ي�س عن تلف كبير، 29-13

 �شافي االإقرا�س/�شافي االقترا�س، 5-13

ال�شرائب، 28-13

ال�شمانات لمرة واحدة وغيرها من حاالت تحمل الدين، 

27-13

مطالبات التاأمين على غير الحياة، 24-13

المفاهيم ونطاق التغطية، 13-1 اإلى 7-13

المنح اال�شتثمارية، 13-25 اإلى 26-13

 نظرة عامة، 13-2 اإلى 13-7، و الجدول 1-13

و�شف، 16-2

ح�شاب ال�شلع والخدمات

بيانات االأ�شعار والحجم، 12-10

التجارة االإلكترونية و، 10-10

التمييز بين ال�شلع والخدمات  ، 10-6 اإلى 10-10

المعاملت فيما بين الم�ؤ�ش�شات المنت�شبة، 11-10

نظرة عامة على ح�شاب ال�شلع والخدمات، 10-1 اإلى 12-10، 

والجدول 1-10

ح�شاب ال�شياحة الفرعي: االإطار المنهجي الم��شى به، 95-10

الح�شاب المالي

اتفاقات اإعادة �شراء االأوراق المالية والمعاملت المقابلة 

االأخرى، 52-8

احتياطيات التاأمين الفنية، وم�شتحقات �شناديق معا�شات 

التقاعد، ومخ�ش�شات تغطية المطالبات الم�شم�لة ب�شمانات 

م�حدة، 8-46 اإلى 49-8

ا�شتثمار الحافظة، 8-27 اإلى 33-8

اال�شتثمار المبا�شر، 8-14 اإلى 26-8

ا�شتثمارات اأخرى، 8-42 اإلى 54-8

اأ�شهم المنحة، 33-8

االأ�ش�ل االحتياطية، 8-55 اإلى 57-8

اإعادة ا�شتثمار االأرباح في �شناديق اال�شتثمار، 28-8

اإعادة ا�شتثمار االأرباح، 8-15 اإلى 16-8

اإعادة �شراء االأ�شهم والدي�ن، 32-8

االقترا�س الأغرا�س المالية العامة، 8-24 اإلى 26-8

تدفقات اال�شتثمار المبا�شر العينية، 17-8

الترتيبات االإقليمية، م:3-1 اإلى م: 3-3، و م:72-3

تغير ال�شروط التعاقدية، 8-54، و 15-9

تغيير �شفة ال�شركات وعمليات اإعادة الهيكلة االأخرى، 19-8 

اإلى 22-8

ت�زيعات االأرباح المتراكمة، 23-8

ت�قيت الت�شجيل والتقييم، 8-10 اإلى 13-8

حق�ق ال�شحب الخا�شة، 8-50 اإلى 51-8

خيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين، 41-8

الدمج واال�شتح�اذ، 18-8

ال�شندات القابلة للتح�يل، 29-8

�شافي االإقرا�س/�شافي االقترا�س، 3-8

ال�شمانات لمرة واحدة وغيرها من حاالت تحمل الدين، 42-8 

اإلى 45-8

 العملة، 53-8

 ف�شخ الدين، 8-30 اإلى 31-8

التعريف، 1-8

القطاعات الم�ؤ�ش�شية، 62-4

القيد بالقيم االإجمالية على اأ�شا�س تكميلي، 9-8

القيد على اأ�شا�س �شاف ، 2-19، و 8-7 اإلى 8-8

القي�د المتعلقة بتحمل الدين بمختلف اأن�اعه، االإطار 1-8

القي�د المقابلة، 2-8

المتاأخرات، 8-58 اإلى 59-8

الم�شتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب 

الممن�حة للم�ظفين، 8-34 اإلى 41-8

الم�شتقات المالية، 8-34 اإلى 40-8

المفاهيم ونطاق التغطية، 8-1 اإلى 13-8

نظرة عامة على الح�شاب المالي، الجدول 1-8

ال��شف، 2-17 اإلى 18-2

الح�شابات االأخرى م�شتحقة القب�س/الدفع

االئتمانات وال�شلف التجارية، 5-70 اإلى 72-5

تعريف، 69-5

تقييم الح�شابات، 33-9

الدخل من، 11-68، و 11-89، و 106-11

فئات اأخرى، 73-5

ح�شابات التداول واأمناء الحفظ

البيانات ح�شب االقت�شاد ال�شريك، 160-4

ح�شابات التراكم

تعريف، 20-2

الح�شابات الدولية

االإح�شاءات النقدية والمالية، 2-32 اإلى 33-2

اإح�شاءات مالية الحك�مة، 34-2

اأ�شا�س اال�شتحقاق و، 3-39 اإلى 40-3

االإطار الكلي، 2-2 اإلى 7-2

اإطار تقييم ج�دة البيانات، االإطار 2-2

البيانات ال��شفية ومعايير الن�شر وج�دة البيانات، 2-37 اإلى 

39-2

الفهر�س
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التطابق بين بن�د نظام الح�شابات الق�مية وبن�د الح�شابات 

الدولية، الجدول م:1-7

الح�شاب الجاري، 2-14 اإلى 15-2

الح�شاب الراأ�شمالي، 16-2

الح�شاب المالي، 2-17 اإلى 18-2

الح�شابات التابعة والعرو�س التكميلية االأخرى، 2-42 اإلى 

43-2

ح�شابات التراكم، 2-20 اإلى 21-2

الح�شابات الق�مية و، 31-2

الرابطة بين االأدوات والفئات ال�ظيفية، الجدول 3-2

الروابط داخل الح�شابات الدولية، 2-27 اإلى 28-2

الروابط واالت�شاق مع مجم�عات البيانات االأخرى، 2-29 اإلى 

30-2

ال�شل�شل الزمنية، 2-40 اإلى 41-2

�شافي ال�شه� والخطاأ، 2-24 اإلى 26-2

علقة ح�شابات العالم الخارجي في نظام الح�شابات الق�مية 

بالح�شابات الدولية، م:7-1 اإلى م:9-7

القيد المتكامل للمراكز والمعاملت  ، 2-22 اإلى 23-2

القيد بالقيم االإجمالية وال�شافية، 19-2

مثال رقمي، 2-35 اإلى 36-2

ميزان المدف�عات ، 2-12 اإلى 13-2

نظرة عامة على الح�شابات االقت�شادية المتكاملة، الجدول 

2-2

نظرة عامة على الح�شابات الدولية، الجدول 1-2

الهيكل، 2-2 اإلى 36-2

و�شع اال�شتثمار الدولي، 2-8 اإلى 11-2

ح�شابات الذهب

غير المخ�ش�شة، 5-77، و 6-78 اإلى 83-6

المخ�ش�شة، 5-76، و 6-79، و 82-6

ح�شابات الذهب المخ�ش�شة

االأ�ش�ل االحتياطية و، 6-79 و 82-6

تعريف، 76-5

التغير في ملكية، 51-10

ح�شابات الذهب المخ�ش�شة وغير المخ�ش�شة

االأ�ش�ل االحتياطية و، 6-79 اإلى 6-83، واالإطار 5-6

اإيداع �شبائك الذهب في ح�شاب، 6-80، و 51-10

تب�يب ح�شابات الذهب و، 9-19 اإلى 20-9

تعديل تب�يب ح�شابات الذهب، 9-19 اإلى 20-9

التعريف، 77-5

الح�شابات الم�ؤ�شرة بالذهب و، 79-6

الح�شابات غير المخ�ش�شة للمعادن الثمينة، 39-5

الفائدة على، 109-11

و�شع ح�شابات الذهب التي تطرحها ال�شلطات النقدية، 82-6

الح�شابات الق�مية

الح�شابات الدولية و، 31-2

ح�شابات المبادلة. راجع ال�دائع لليلة واحدة

ح�شابات م�شتحقة القب�س/الدفع. راجع اأي�سا الح�شابات االأخرى 

م�شتحقة القب�س/الدفع.  

االأدوات غير القابلة للتداول، 56-7    

الفائدة الم�شتحقة على، 51-11

ح�ش�س االكتتاب

�شندوق النقد الدولي، 7-75 اإلى 76-7

ح�ش�س الملكية االأخرى

االكتتاب االأولي في راأ�شمال البنك المركزي التحاد العملة، 

م:44-3

تعريف، 26-5

الحاالت النادرة، 24-7

فئة اال�شتثمارات االأخرى، 6-61، و 62-6

ح�ش�س الملكية. راجع اأي�سا المبادالت غير المبا�شرة للدين 

بح�ش�س الملكية

اأدوات الدين و، 32-5

اال�شتثمار المبا�شر و، 32-6

اأ�شهم غير م�شجلة، 24-5

اأ�شهم م�شجلة و، 24-5

اإي�شاالت االإيداع و، 23-5

التعريف، 21-5

تقييم االأ�شهم وح�ش�س الملكية االأخرى، 7-15 اإلى 18-7

التقييم، 27-5

ح�س�ص الملكية الأخرى، 5-26، و 6-61 اإلى 62-6

�شمة مميزة، 19-5

الملكية في الكيانات القان�نية، 22-5

حق�ق ال�شحب الخا�شة

تخ�شي�س حق�ق ال�شحب الخا�شة

التعريف، 5-34، و 84-6

تقييم االأ�ش�ل االحتياطية، 69-7

حيازة حق�ق ال�شحب الخا�شة، 5-34 اإلى 35-5

الخ�ش�م المرتبطة باالحتياطيات، 6-115 اإلى 116-6

الفائدة على حيازات حق�ق ال�شحب الخا�شة، 110-11

فئة �شريك غير م�شنف اأو متبق باعتبارها الطرف المقابل 

لحيازات وتخ�شي�شات حق�ق ال�شحب الخا�شة، 163-4

قيد الح�شاب المالي، 8-50 اإلى 51-8

كاأ�ش�ل احتياطية، 6-84، والجدول 6-1، واالإطار 6-5، و 

7-69 اإلى 70-7

و�شع اال�شتثمار الدولي، 7-69 اإلى 72-7

حق�ق الملكية الفكرية

ر�ش�م اال�شتخدام، 10-137 اإلى 140-10

معاملة حق�ق الملكية الفكرية، الجدول 4-10

وقت ت�شجيل الر�ش�م، 139-10

الحك�مة

 اأعمال اال�شتيلء على االأ�ش�ل بدون تع�ي�س، 11-9   

ال�شلع والخدمات المقدمة من المناطق التابعة ل�الية الحك�مات 

والمنظمات الدولية واإليها، 10-174 اإلى 177-10

م�شتثمر مبا�شر، 22-6

المنح اال�شتثمارية  و، 13-25 اإلى 26-13

الحك�مة العامة

اأن�شطة البنك المركزي التي ت�ؤديها، 4-69 اإلى 70-4

تتك�ن من، 92-4

التعريف، 91-4

ق�شايا مرتبطة باالإقامة، 145-4

القطاعات الفرعية، 92-4

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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الكيانات الحك�مية المقيمة في الخارج، 93-4

هيئات اإعادة الهيكلة، 4-94 اإلى 95-4

ال�ظائف الرئي�شية، 91-4

)خاء(

الخدمات

اأن�شطة الخدمات، 10-3

اأن�شطة القمار و، 10-170 اإلى 171-10

البناء، 10-101 اإلى 108-10

البن�د التكميلية، 10-67، و 10-87، 10-93 اإلى 96-10، 

10-112، و 160-10

تب�يب الخدمات، 10-61 اإلى 181-10

التراخي�س والت�شاريح الحك�مية وما �شابهها، 180-10

التعريف، 8-10

التمييز ب��ش�ح بين ال�شرائب والر�ش�م المدف�عة مقابل 

الخدمات المقدمة، 181-10

خدمات االت�شاالت والكمبي�تر والمعل�مات، 10-141 اإلى 

146-10

خدمات االأعمال االأخرى، 10-147 اإلى 160-10

خدمات البح�ث والتط�ير، 10-147 اإلى 148-10

خدمات التاأمين ومعا�شات التقاعد، 10-109 اإلى 117-10

الخدمات التي ُيعهد بها اإلى �شركات خارجية، 10-59، و 

160-10

الخدمات الزراعية، 152-10

الخدمات ال�شخ�شية والثقافية والترويحية، 10-161 اإلى 

172-10

خدمات ال�شناعة التح�يلية للمدخلت المادية الممل�كة 

الآخرين، 10-62 اإلى 10-71، واالإطار 10-1، واالإطار 

2-10

الخدمات الفنية والخدمات المرتبطة بالتجارة وخدمات 

االأعمال االأخرى، 10-151 اإلى 160-10

الخدمات المالية، 10-118 اإلى 136-10

الخدمات المهنية وخدمات اال�شت�شارات االإدارية، 10-149 اإلى 

150-10

ر�ش�م ا�شتخدام حق�ق الملكية الفكرية غير المدرجة في م��شع 

اآخر، 10-137 اإلى 10-140، والجدول 4-10

ال�شفر، 10-86 اإلى 100-10

ال�شلع والخدمات الحك�مية غير المدرجة في م��شع اآخر، 

10-173 اإلى 181-10

ال�شيانة واالإ�شلح غير المدرجة في م��شع اآخر، 10-72 اإلى 

73-10

قيد معاملت الخدمات، 3-47، و 57-10

المفاهيم ونطاق التغطية، 10-57 اإلى 60-10

نظرة عامة، الجدول 1-10

النقل، 10-74 اإلى 85-10

خدمات االت�شاالت

خدمات االت�شاالت والكمبي�تر والمعل�مات، 141-10

الخدمات ذات ال�شلة، 142-10

الخدمات اال�شت�شارية. راجع الخدمات المهنية وخدمات 

اال�شت�شارات االإدارية

خدمات االأعمال االأخرى

»التعهيد الخارجي« و، 160-10

خدمات البح�ث والتط�ير، 10-147 اإلى 148-10

الخدمات الفنية والخدمات المرتبطة بالتجارة وخدمات 

االأعمال االأخرى، 10-151 اإلى 160-10

الخدمات المهنية وخدمات اال�شت�شارات االإدارية، 10-149 اإلى 

150-10

خدمات البريد وت��شيل الر�شائل

ت�شجيل الخدمات، 85-10

الخدمات ذات ال�شلة، 10-82 اإلى 84-10

النقل، 74-10

الخدمات التجارية. راجع الخدمات الفنية والخدمات المرتبطة 

بالتجارة وخدمات االأعمال االأخرى؛ راجع اأي�سا فئات خدمية 

محددة

الخدمات الترويحية. راجع اأي�شا الخدمات ال�شخ�شية والثقافية 

والترويحية

الخدمات الثقافية. راجع الخدمات ال�شخ�شية والثقافية والترويحية

خدمات الركاب

الخدمات ذات ال�شلة، 10-76 اإلى 77-10

خدمات ال�شفر

البن�د التكميلية، 10-93، و 10-95 اإلى 96-10

تح�يلت المغتربين و، م:19-5

ترتيب خدمات ال�شفر من خلل جهات، 98-10

ترتيبات نظام الم�شاركة بال�قت، الجدول 3-10

الخدمات التي يتم الح�ش�ل عليها خلل الزيارات وُيدفع 

مقابلها في فترة �شابقة اأو الحقة، 97-10

الدرا�شة اأو تلقي الرعاية الطبية، 89-10

ال�شفر الأغرا�س االأعمال، 10-91 اإلى 93-10

ال�شفر الأغرا�س �شخ�شية، 94-10

الطلب والمر�شى الدوليين، 89-10

عمال الحدود والعمال الم��شمي�ن وغيرهم من عمال الحدود 

الم�شتخدمين الأجل ق�شير، 89-10

عنا�شر ال�شفر، 10-87 اإلى 88-10

مالك االأر�س والمباني غير مقيم، 10-99، و 88-11

مدة االإقامة و، 96-10

المعاملت غير المدرجة، 90-10

نظرة عامة، الجدول 1-10

الخدمات ال�شمعية والب�شرية ذات ال�شلة

اال�شتبعاد، 165-10

الخدمات ذات ال�شلة، 10-162 اإلى 10-164، و 166-10

خدمات ال�شحن

اأمثلة رقمية على كيفية معاملة خدمات ال�شحن، االإطار 3-10

تح�يل م�شار، 79-10

التغطية والتقييم، 78-10

وقت القيد، 79-10

الخدمات ال�شخ�شية والثقافية والترويحية

اال�شتثناءات، 172-10

خدمات التعليم، 169-10

الخدمات ال�شمعية والب�شرية والخدمات ذات ال�شلة، 162-10 

اإلى 166-10

الفهر�س
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الخدمات ال�شخ�شية والثقافية والترويحية االأخرى، 167-10 

اإلى 172-10

خدمات ال�شحة، 168-10

خدمات اأن�شطة القمار، 10-170 اإلى 171-10

الخدمات ذات ال�شلة، 161-10

نظرة عامة، والجدول 1-10

خدمات ال�شناعة التح�يلية للمدخلت المادية الممل�كة الآخرين

اأمثلة للعمليات، 1-63، واالإطار 1-10

ت�شجيل الم�شتريات والمبيعات ال�شلعية ذات ال�شلة، 10-65 اإلى 

66-10

ت�شجيل تحركات ال�شلع ذات ال�شلة، 10-67 اإلى 69-10

التعريف، 62-10

خدمات ال�شناعة التح�يلية للمدخلت المادية الممل�كة 

الآخرين و، 71-10

القيمة، 70-10

خدمات ال�شيانة واالإ�شلح غير المدرجة في م��شع اآخر

الخدمات ذات ال�شلة، 72-10

قيد القيمة، 73-10

الخدمات الفنية

معالجة النفايات واإزالة التل�ث والخدمات الزراعية وخدمات 

التعدين، 152-10

الخدمات الفنية والخدمات المرتبطة بالتجارة وخدمات االأعمال 

االأخرى

الخدمات ذات ال�شلة، 151-10

خدمات الكمبي�تر

برامج الكمبي�تر، 10-144، والجدول 4-10

الخدمات تت�شمن، 10-143، والجدول 4-10

ُي�شتبعد منها، 145-10

الخدمات المالية. راجع اأي�سا خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة 

ب�ش�رة غير مبا�شرة

ُت�شتبعد منه، 136-10

التغطية، 118-10  

تكلفة اإدارة االأ�ش�ل المخ�ش�مة من الدخل، 10-124 اإلى 

125-10

الر�ش�م ال�شريحة، 10-120 اإلى 121-10

الر�ش�م ال�شمنية المدف�عة مقابل خدمات اإدارة االأ�ش�ل، 

125-10

ر�ش�م خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة، 

10-126 اإلى 135-10

ر�ش�م خدمة ال��شطاء و�شانعي ال�ش�ق، 10-122 اإلى 

123-10

الر�ش�م، 119-10

هام�س الربح من معاملت ال�شراء والبيع، 10-122 اإلى 

123-10

الخدمات المرتبطة بالتجارة

الخدمات ذات ال�شلة، 10-151، و 158-10

خدمات المعل�مات

الخدمات ذات ال�شلة، 146-10

خدمات النقل

اال�شتثناءات، 81-10

التعاقد مع �شركات اأخرى لل�شتعانة بخدماتها، 75-10

خدمات البريد وت��شيل الر�شائل، 10-82 اإلى 85-10

خدمات الركاب، 10-76 اإلى 77-10

خدمات ال�شحن، 10-78 اإلى 10-79، واالإطار 3-10

خدمات النقل االأخرى، 80-10

الخ�شائ�س، 74-10

نظرة عامة، الجدول 1-10

خدمات معالجة النفايات

الخدمات ذا ال�شلة، 152-10

خ�ش�م الدين

تجاه غير المقيمين، الملحق 9، الجدول االأول-2اأ

عند عق�د التاأجير التم�يلي، 59-5

الخ�ش�م المالية. راجع اأي�سا تب�يب االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية؛ 

وو�شع اال�شتثمار الدولي؛ التغييرات االأخرى في ح�شاب االأ�ش�ل 

والخ�ش�م المالية 

تقييم المراكز، 3-84 اإلى 91-3

ال�شلة بين تب�يب االأ�ش�ل المالية والفئات ال�ظيفية، الجدول 

1-6

عملة التق�يم، 102-3

الفئات، 5-17 اإلى 18-5

القيد على اأ�شا�س �شاف، 3-114 اإلى 118-3

وقت القيد، 3-54 اإلى 59-3

الخ�ش�م المرتبطة باالحتياطيات

بن�د للتذكرة/تكميلية: بيانات المراكز، الملحق 9: الجدول 

الخام�س

تخ�شي�س حق�ق ال�شحب الخا�شة، 116-6

التعريف، 115-6

الخ�ش�م ت�شمل، 116-6

عنا�شر الخ�ش�م، االإطار 5-6

ق�شير االأجل، 115-6

الخ�ش�م خارج الميزانية العم�مية

ال تدرج كخ�ش�م في و�شع اال�شتثمار الدولي، 74-7

الخ�ش�م. راجع الخ�ش�م المالية 

خيار االكتتاب الممن�ح للعاملين

اال�شتثمار المبا�شر و، 29-6

اإعادة التقييم، 30-9

التعريف، 96-5

التغير في الحجم، 12-9

خ�شائ�س الفئة ال�ظيفية، 6-58 اإلى 60-6

قيد الح�شاب المالي، 41-8

كاالأج�ر والرواتب العينية، 11-20 اإلى 21-11

الم�شتقات المالية و، 96-5

م�ردو ال�شلع والخدمات و، 97-5

و�شع اال�شتثمار الدولي، 39-7

)دال(

دخل اال�شتثمار

الذي يعزى اإلى حملة ال�ثائق في نظم التاأمين ونظم ال�شمانات 

الم�حدة و�شناديق معا�شات التقاعد، 11-77 اإلى 84-11

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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م�شتحق حتى واإن تغيرت الملكية القان�نية بم�جب معاملة 

عك�شية، 69-11

االحت�شاب، 18-3

تعريفه، 3-11

الفائدة، 48-11

الفئات ال�ظيفية للأ�ش�ل و، 11-95 اإلى 110-11

يعزى اإلى الم�شتثمرين المبا�شرين عن ح�ش�س الملكية الخا�شة 

بهم، 11-37 اإلى 39-11

الدخل االأولي، راجع اأي�سا ح�شاب الدخل االأولي

اأن�اعها، 11-3، و 11-8 اإلى 94-11 

تعديلت ر�ش�م خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة، 135-10

التعريف، 3-11

وقت القيد، 48-3

دخل الملكية

التعريف، 3-11

تكلفة اإدارة االأ�ش�ل، 119-10

الدعم على المنتجات واالإنتاج في ح�شاب الدخل االأولي، 91-11 

اإلى 11-94، و 12-8، والجدول 1-11

دليل اإح�ساءات التجارة الدولية في الخدمات، 1-27، 10-60، و 

م:5-4

دليل اإح�ساءات مالية الحكومة لعام 2001

تب�يب ال�شرائب، 28-13

الدليل و، 1-6، و 24-1

دليل اإح�ساءات مالية الحكومة لعام 2001

تب�يب ال�شرائب، 28-13

الدليل و، 1-6، و 24-1

دليل الإح�ساءات النقدية والمالية لعام 2001، 1-6، و 1-24، و 

33-1

دليل ميزان المدفوعات، الطبعة الخام�سة

البن�د االأ�شا�شية وبن�د التذكرة، 1-15 اإلى 1-16، والملحق 

التا�شع

تاريخ الدليل، 1-17 اإلى 27-1

تب�يب القطاعات الم�ؤ�ش�شية، 4-57 اإلى 4-112، والجدول 

2-4

تعديل الدليل لعام 2008

تعديل عام 2008، 1-28 اإلى 36-1

التغييرات التي اأدخلت في الطبعة ال�ساد�سة، الملحق الثامن

التغييرات من الطبعة الخام�سة من دليل ميزان المدفوعات، 

الملحق الثامن

جدول اأعمال بحثي للأعمال الم�شتقبلية، 43-1

عر�س عن تحليل البيانات، 13-1

عر�س للف�ش�ل والملحق، 1-8 اإلى 5-1

عر�س للملحق، 14-1

الغر�س من، 1-1 اإلى 7-1

هيكل الدليل، 1-8 اإلى 16-1

الدليل. راجع ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي، الطبعة 

ال�ساد�سة

الدمج واال�شتح�اذ

)ذال(

الذهب

الذهب غير النقدي، 5-78، و 49-10

�شبائك الذهب المدرجة في الذهب النقدي، 162-4

النق�د الذهبية والنق�د المعدنية التذكارية، 37-5

الذهب النقدي

تب�يب ح�شابات الذهب غير المخ�ش�شة، 19-9

التعريف، 5-74، و 78-6

ح�شابات الذهب، 5-76 اإلى 77-5

�شبائك الذهب المدرجة في الذهب النقدي، 4-162، و 75-5

العلقة مع الذهب غير النقدي، 78-5

كاأ�شل احتياطي، 6-76 اإلى 6-78، و 69-7

الذهب غير النقدي

اأ�شكال الذهب، 50-10

ح�شابات الذهب المخ�ش�شة، 51-10

ح�شابات الذهب غير المخ�ش�شة و، 51-10

العلقة بالذهب النقدي، 78-5

قيد الذهب، 53-10

قيد المتاجرة في الذهب النقدي، 49-10

)راء(

راجع اإح�شاءات ال�شركات االأجنبية المنت�شبة

راجع اإطار علقات اال�شتثمار المبا�شر 

راجع االتحادات االقت�شادية

راجع البيانات ح�شب االقت�شاد ال�شريك

راجع الت�شنيف ال�شناعي الدولي الم�حد لجميع االأن�شطة 

االقت�شادية

راجع الدبل�ما�شيين والع�شكريين وم�ظفي الخدمة المدنية االآخرين 

الذين يعمل�ن في الخارج

راجع الفريق العامل الم�شترك بين االأمانات المعني بالح�شابات 

الق�مية

راجع الكيانات ذات االأغرا�س الخا�شة

راجع المنظمات غير الحك�مية

راجع الم�ؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�شر المعي�شية

راجع النظام المن�شق

راجع خدمات المعل�مات

راجع خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة

راجع خيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين

راجع دليل اإح�شاءات التجارة الدولية في الخدمات

راجع �شناديق الثروة ال�شيادية

راجع �شناديق �ش�ق المال

راجع نظام الح�سابات القومية لعام 1993

راجع و�شع اال�شتثمار الدولي 

ر�ش�م خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة 

)FISIM(

اتفاقات اإعادة ال�شراء، 132-10

اختالف قيمة الر�سوم، 128-10

ال�ستثناءات، 136-10

اإقرا�س االأم�ال الخا�شة، 126-10

ح�ساب الر�سوم، 10-131 اإلى 133-10

الفهر�س



338

الر�ش�م ال�شالبة عن خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة ب�ش�رة 

غير مبا�شرة، 134-10

�شعر الفائدة المرجعي، 129-10

عق�د التاأجير التم�يلي، 132-10

الفائدة الخال�سة و، 11-74 اإلى 75-11

الفائدة و، 135-10

القرو�س التي تمنحها ال�شركات القاب�شة والكيانات ذات 

الغر�س الخا�س وغيرها من الم�ؤ�ش�شات المالية الح�شرية 

اإلى ال�شركات المنت�شبة، 127-10

مثال رقمي على كيفية ح�شاب ر�ش�م خدمات ال��شاطة المالية 

المقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة، االإطار 5-10

المعامالت فيما بين البن�ك، 132-10

هام�س الفائدة، 126-10

الر�ش�م. راجع الترتيبات الجمركية

الريع

اأمثلة، 86-11

تعريفه، 85-11

التمييز بين التاأجير واالإيجار، 10-153، و 157-10

ح�شاب الدخل االأولي و، 11-85 اإلى 11-90، والجدول 1-11

عق�د اإيجار الم�رد، 85-11

يقيد الريع على اأ�شا�س اال�شتحقاق، 89-11

)�سين(

�شبائك الذهب

االأ�ش�ل المالية، 9-5

الذهب النقدي و، 162-4

طرح �شبائك الذهب للتداول اأو �شحبها من التداول، 18-9

كاأ�ش�ل احتياطية، 6-78 اإلى 82-6

المطالبات و، 6-5

�شداد الدين نيابة عن اأطراف اأخرى

االإجراءات المحا�شبية، م:2-55 اإلى م:57-2

ال��شف، م:54-2

�شعر �شرف العملة في االأ�ش�اق الم�ازية 

ال��شف، 108-3

ال�شفر الأغرا�س االأعمال

عمال الحدود والعمال الم��شمي�ن وغيرهم من العمال 

الم�شتخدمين الأجل ق�شير و، 93-10

تعريف، 91-10

اأمثلة، 91-10

ال�شلع والخدمات التي يتم �شراوؤها لل�شتعمال الخا�س و، 

92-10

ال�شفر الأغرا�س �شخ�شية

تعريف، 94-10

ال�شل�شل الزمنية

الح�شابات الدولية، 2-40 اإلى 41-2

ال�شلطات النقدية

تعريفها، 66-6

ال�شلع

اإح�شاءات التجارة الدولية للب�شائع، 3-45، و 10-14 اإلى 

16-10

اإقامة بائع اأو م�شتري ال�شلعة، 150-4

الب�شائع العامة، 10-13 اإلى 40-10

ترتيبات تاأجير مالي، 3-46، و 72-3

التعريف، 7-10

التي تر�شل اإلى الخارج للتجهيز، 47-3

الذهب غير النقدي، 10-50 اإلى 54-10

�شلع اأخرى، 10-41 اإلى 54-10  

ال�شلع قيد المتاجرة، 10-41 اإلى 49-10

العزو الجغرافي للمعاملت في ال�شلع، م:3-26 اإلى م:28-3

قيد ال�شلع بر�شم االأمانة، 3-46، و 3-65، و 29-10  

المطابقة بين بيانات التجارة في الب�شائع واإجمالي ال�شلع على 

اأ�شا�س بيانات ميزان المدف�عات، 10-55 اإلى 56-10

النق�د الذهبية والنق�د المعدنية التذكارية، 37-5

وقت قيد المعاملت، 3-44 اإلى 46-3

ال�شلع المعاد ا�شتيرادها

و�شفها، 40-10

ال�شلع المعاد ت�شديرها

اأ�شعارها، 37-10

تعريفها، 37-10

حالة ال�شلع الم�شت�ردة تح�ال ج�هريا، 38-10

قيدها، 10-37 اإلى 10-40، واالإطار 2-10

كبند تكميلي، 39-10

ال�شلع والخدمات الحك�مية غير المدرجة في م��شع اآخر

التغطية، 173-10

الحد الفا�شل بين ال�شرائب والر�ش�م المدف�عة من اأجل، 

181-10

الخدمات االأخرى المقدمة من الحك�مات واإليها، 179-10

ال�شلع والخدمات التي يقتنيها العامل�ن في المناطق التابعة 

ل�الية الحك�مات ومن يع�ل�نهم، 178-10

ال�شلع والخدمات المقدمة من المناطق التابعة ل�الية الحك�مات 

والمنظمات الدولية واإليها، 10-174 اإلى 177-10

الم�شاعدة الفنية، االإطار 6-10

�شندات الدين. راجع اأي�سا اأن�اع محددة من االأوراق المالية، 47-5

اأن�اعها، 44-5

االأوراق المالية المجردة من الفائدة، 50-5

االأوراق المالية الم�شم�نة باأ�ش�ل، 47-5

ت�شدر بعلوة، 57-11

تعديل تب�يب القرو�س المتداولة، 45-5

التعريف، 44-5

ذات التدفقات النقدية المعل�مة، 11-54 اإلى 58-11

نة، 66-11 ذات الم�شتقات المت�شمَّ

ال�شندات القابلة للتح�يل، 5-46، و 29-8

�شهادات القب�ل الم�شرفي، 48-5

غير الم�شاركة في االأرباح، 46-5

الفائدة الم�شتحقة على، 11-52 اإلى 66-11

المرب�طة بم�ؤ�شر، 5-49، و 11-59 اإلى 65-11

ال�شندات القابلة للتح�يل

�شمن �شندات الدين، 46-5

القيد في الح�شاب المالي، 29-8

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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ال�شندات الم�شدرة بخ�شم كبير

الفائدة، 56-11

ال�شندات بدون ق�شائم 

االأوراق المالية المجردة من الفائدة 

مثال رقمي على كيفية ح�شاب الفائدة الم�شتحقة على ال�شندات 

بدون ق�شائم، 11-55، واالإطار 2-11

و�شع اال�شتثمار الدولي، 31-7

ال�شه� والخطاأ  

الح�شابات الدولية، 27-2

ال�شيطرة والنف�ذ

اال�شتثمار المبا�شر

تعريف، االإطار م:6اأ-1

)�سين(

ال�شحن والتاأمين

المعاملت ح�شب االقت�شاد ال�شريك، 151-4

ال�شراكات 

ح�ش�س الملكية االأخرى و، 25-5

دخل اال�شتثمارات االأخرى، 107-11

ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�س، 111-4

كاأ�شباه �شركات، 4-17، و 26-11

ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�س

ال��شف، 111-4

ال�شركات التابعة ال�ش�رية المقيمة

ال��شف، 4-18 اإلى 19-4

�شركات التاأمين

تب�يبها، 88-4

تعريفها، 88-4

ال�شركات التجارية الدولية

ال��شف، 50-4

ال�شركات الج�فاء

ال��شف، 50-4

ال�شركات العامة

االقت�شاد الذي تقيم فيه، 112-4

تعريفها، 108-4

ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�س، 111-4

الم�ؤ�شرات، 4-109 اإلى 110-4

ال�شركات القاب�شة

اأن�شطتها، 4-84 اإلى 84-4

خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة و، 

127-10

ال��شف، 84-4

ال�شركات المالية الم�شاعدة

التب�يب، 80-4

التعريف، 79-4

ال�شركات الم�شاعدة

التب�يب ح�شب القطاع، 58-4

ال��شف والخ�شائ�س، 19-4

ال�شركات ال�همية

ال��شف، 50-4

�شركات تلقي ال�دائع

اأن�اع جهات ال��شاطة المالية71-4

التعريف، 71-4

الخ�ش�م، 72-4

ال�شركات غير المالية

التعريف، 62-4

ال�شركات. راجع اأي�سا م�ؤ�ش�شات اال�شتثمار المبا�شر؛ واأ�شباه 

ال�شركات؛ واأنواع محددة من ال�سركات

االأرباح المحتجزة و، 11-33 اإلى 36-11

تغيير االإقامة، 4-167، و 23-9

الخ�شائ�س، 14-4

ال�شركات التابعة ال�ش�رية، 4-18 اإلى 19-4

ال�شركات التابعة، 4-18 اإلى 58-4

ال�شركات التي يك�ن وج�دها المادي ب�شيط اأو منعدم، 134-4 

اإلى 135-4

ك�حدات م�ؤ�ش�شية، 4-15 اإلى 19-4

الهياكل القان�نية المرنة التي يك�ن وج�دها المادي ب�شيط اأو 

منعدم، 4-50 اإلى 52-4

ال�شروط التعاقدية

التغير في، 8-54، و 15-9

�شطب االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية

ا�شتيلء الحك�مات على االأ�ش�ل بدون تع�ي�س، 11-9

اإلغاء المدين للمطالبة المالية من جانب واحد، 10-9

الظروف التي يمكن اأن ت�ؤدي اإلى، 8-9

�شطب الدين

مقارنة مع االإعفاء من الدين، 13-23، و م:7-2

ال��شف، م:66-2

�شهادات القب�ل الم�شرفي

تعريف، 48-5

�شهادات خيار ال�شراء

اال�شتثمار المبا�شر و، 19-6

ال��شف، 87-5

)�ساد(

�شناديق اال�شتثمار

اال�شتثمار المبا�شر و، 30-6

اإعادة ا�شتثمار االأرباح، 28-8

ترتيب ال�شندوق الرئي�شي وال�شناديق المغذية، 30-6

التعريف، 28-5

دخل اال�شتثمار الذي يعزى اإلى حملة اأ�شهم �شناديق اال�شتثمار، 

11-37 اإلى 39-11

الدور المتخ�ش�س في ال��شاطة المالية، 20-5 

ال�شمة المميزة، 19-5

�شناديق �ش�ق المال، 5-28 اإلى 29-5

ال�شندوق الرئي�شي، 30-6

�شندوق ال�شناديق، 30-6

عدا �شناديق �ش�ق المال، 28-5

�شناديق اال�شتثمار عدا �شناديق �ش�ق المال

اال�شتثمار في �شناديق اأخرى، 74-4

التعريف، 74-4

�شناديق التح�ط، 75-4

الفهر�س
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ال�شناديق المغلقة، 74-4

ال�شناديق المفت�حة، 74-4

ال�شناديق اال�شتئمانية

ح�ش�س الملكية االأخرى و، 26-5

راجع نظام الح�شابات الق�مية لعام 2008

الكيانات الحائزة للثروة، 87-4

الم�ؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�شر المعي�شية، 

100-4

ال��شف، 48-4

�شناديق االأم�ال المارة

اال�شتثمار المبا�شر و، 4-157، 6-33 اإلى 6-34، و 44-6

التعريف، 33-6

ال�شناديق التح�طية

ال��شف، 75-4

�شناديق التقاعد. راجع اأي�سا الم�شتحقات التقاعدية

االحت�شاب، 18-3

تعريف، م:6ج-39

خدمات التاأمين الم�شاعدة، 117-10

خدمات التاأمين ومعا�شات التقاعد، 10-109 اإلى 10-113، و 

10-117، و م:6ج-40

دخل اال�شتثمار الذي يعزى اإلى حملة ال�ثائق في، 11-77 اإلى 

11-84، والجدول 1-11

العنا�شر الفرعية، 94-10

قيد الح�شاب المالي، 8-46 اإلى 49-8

الم�شاهمات االجتماعية، 12-33 اإلى 12-35، و م:6ج-38

نظم ال�شمان االجتماعي و، 90-4

ال�حدات الم�ؤ�ش�شية، 4-89 اإلى 4-90، و 141-4

و�شع اال�شتثمار الدولي، 10-109 اإلى 10-113، و 

10-117، و م:6ج-40

�شناديق الثروة ال�شيادية

البن�د التكميلية للأ�ش�ل االأجنبية غير المت�شمنة في االأ�ش�ل 

االحتياطية، 73-7

كاأ�ش�ل احتياطية، 6-93 اإلى 98-6

ال�شناديق الحك�مية ذات الغر�س الخا�س، راجع اأي�سا �شناديق 

الثروة ال�شيادية

البن�د التكميلية للأ�ش�ل االأجنبية غير المت�شمنة في االأ�ش�ل 

االحتياطية، 73-7

كاأ�ش�ل احتياطية، 6-93 اإلى 98-6 

و�شع اال�شتثمار الدولي، 73-7

�شناديق �ش�ق المال. راجع اأي�سا �شناديق اال�شتثمار عدا �شناديق 

�ش�ق المال

التعريف، 4-74، و 29-5

�شندوق النقد الدولي. راجع اأي�سا حق�ق ال�شحب الخا�شة

االتفاقات الجديدة للقترا�س، 85-6

اإن�شاء لجنة معنية باإح�شاءات ميزان المدف�عات، 1-25، و 

1-28 اإلى 43-1

االئتمان والقرو�س من ال�شندوق، 7-79 اإلى 80-7

الح�شاب رقم 1، 7-80، و7 82

الح�شاب رقم 2، 82-7

ح�شابات ال�شندوق اال�شتئماني، 6-86، و 92-6

ح�ش�س االكتتاب، 7-75 اإلى 76-7

القرو�س المقدمة، 6-85، و 92-6

قرو�س ت�شهيل النم� والحد من الفقر، 79-7

المراكز والمعاملت مع، 7-75 اإلى 83-7

الم�شح المن�شق ال�شتثمارات الحافظة، 146-4

الم�شح المن�شق لل�شتثمار المبا�شر، 146-4

و�شع االحتياطي، 85-6

)�ساد(

ال�شرائب

اأثر زيادة ال�شرائب، 9-14

ح�شاب الدخل االأولي و، 11-91 اإلى 11-94، و 8-12

ال�شرائب التي ترد اإلى دافعي ال�شرائب، 28-12

ال�شرائب الجارية على الدخل والثروة وغيرهما، 12-28 اإلى 

31-12

 ال�شرائب الراأ�شمالية، 28-13

ال�شرائب بخلف �شرائب المنتجات واالإنتاج، 8-12

ال�شرائب والدعم على المنتجات واالإنتاج، 11-91 اإلى 

94-11

الغرامات اأو الجزاءات التي تفر�س في حالة التاأخر عن دفع 

ال�شرائب، 31-12

وقت قيد ال�شرائب، 3-50، و 18-12

ال�شمانات الممن�حة لمرة واحدة

ا�شتحقاق الفائدة، 72-11

التح�يلت الراأ�شمالية، 27-13

التعريف، 68-5

الر�ش�م ال�شريحة، 120-10

ال�شمانات الم�حدة

اأمثلة لذلك، 5-68، و م:6ج-43

اأن�اع ال�شمانات الم�حدة، 68-5

التعريف، 68-5

التغيرات في حجم مخ�ش�شات نظم ال�شمانات الم�حدة ، 

24-9

التمييز بين ال�شمانات الم�حدة و، 68-5

خدمات التاأمين ومعا�شات التقاعد، 109-10

دخل اال�شتثمار الذي يعزى اإلى حملة ال�ثائق في نظم 

ال�شمانات الم�حدة، 11-77 اإلى 11-84، والجدول 

1-11

ر�ش�م الخدمات م�شتحقة الدفع، 46-12

�شافي اأق�شاط ال�شمانات الم�حدة، 12-41 اإلى 43-12

ال�شمانات التي تعتبر م�شتقات مالية، 68-5

ال�شمانات الممن�حة لمرة واحدة، 5-12، و 68-5

مخ�ش�شات تغطية المطالبات الم�شم�لة ب�شمانات م�حدة، 

7-63، و 7-67 اإلى 7-68، و 8-46، و 8-48 اإلى 

8-49، و 12-46، و م:6ج-44

الم�شتقات المالية و، 83-5

)طاء(

الطلب

كمقيمين في االإقليم الذي يدر�ش�ن فيه، 120-4

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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)عين(

العالم الخارجي

ارتباط الح�شابات الدولية ارتباطا وثيقا بنظام الح�سابات 

القومية، م:7-1 اإلى م:7-9 العاملين عبر الحدود

تقابل الح�شابات الدولية ح�شابات العالم الخارجي في نظام 

الح�سابات القومية، 2-31، والجدول م:1-7

المنظمات الدولية، 4-103 اإلى 107-4 

ال��شف، 102-4

العاملين عبر الحدود

 اإقامة االأ�شر المعي�شية، ، 4-125، و 15-11

ت�شمل فئة العاملين، 11-14 اإلى 15-11

خدمات ال�شفر و، 89-10

علقة العمل بين الفرد ورب عمل و، 11-11 اإلى 13-11

العر�س القيا�شي للبيانات

تحديد معاملت التم�يل اال�شتثنائي و، الجدول م:1-1، و 

م:1-1

الح�شابات التابعة والعرو�س التكميلية االأخرى و، 42-2

العر�س »التحليلي«، 16-14

ال��شف 15-14

ع�شبة االأمم

ميزان المدفوعات وو�سع ال�ستثمار الدولي، الطبعة ال�ساد�سة 

و، 18-1

عق�د التاأجير الت�شغيلي

اختلف العق�د، 155-10

اال�شتثناءات، 156-10

التعريف، 153-10

الح�شاب الراأ�شمالي و، 12-13

الخدمات ذات ال�شلة، 156-10

خ�شائ�س التاأجير الت�شغيلي، 154-10

عق�د االإيجار المدرجة �شمن العق�د، 155-10

عق�د التاأجير التم�يلي، 5-60، و 155-10

عق�د اإيجار الم�ارد، 155-10

الم�شاكن والمباني االأخرى، 157-10

ال�حدات ال�ش�رية و، 88-11

عق�د التاأجير التم�يلي

اختلف عق�د الم�ارد، 60-5

اأمثلة، 57-5

تختلف عن العق�د، وعق�د االإيجار، والتراخي�س، 60-5

التعريف، 56-5

الدين �شمن الخ�ش�م عند اإبرام عقد االإيجار ، ، 59-5

ال�شلع المتعاقد عليها، 46-3

عق�د التاأجير الت�شغيلي، 5-60 اإلى 155-10

ق�شايا الفائدة، 73-11

مثال رقمي، االإطار م:6ب-1

معاملة عق�د التاأجير التم�يلي، 58-5

ملخ�س م�ا�شيعي، م:6ب

و�شع اال�شتثمار الدولي، 57-7

عق�د الخيار

الت�شجيل في الح�شاب المالي، 35-8 

التعريف، 85-5

تغييرات اأخرى، 30-9

تفا�سيل تكميلية، 95-5

تقييم العق�د، 7-34 اإلى 35-7

خيار ال�شراء و، 85-5

�شعر التنفيذ، 85-5

�شهادات خيار ال�شراء، 5-87، و 34-7

العق�د من الن�ع االآجل، 86-5

الم�شتقات االئتمانية، 93-5

ه�ام�س ال�شمان، 93-5

عق�د المبادلة

التعريف، 91-5

عق�د مبادلة العملة

عق�د اإيجار الم�ارد

تعريفها، 85-11

عق�د التاأجير الت�شغيلي و، 155-10

عق�د التاأجير التم�يلي و، 60-5

الم�ارد الطبيعية، 9-13

ال��شف، 60-5

العق�د من الن�ع االآجل

اإبرام العق�د من الن�ع االآجل، 90-5

تعريفها، 88-5

عق�د الخيار و، 86-5

عق�د المبادالت، 5-91 اإلى 92-5

العق�د الم�شتقبلية، 89-5

ق�شايا ترتبط بالم�شتقات المالية، 5-91 اإلى 95-5

الم�شتقات االئتمانية، 93-5

ه�ام�س ال�شمان، 94-5

و�شع اال�شتثمار الدولي، 36-7

العق�د، راجع اأي�سا اأن�اع محددة من العق�د

الح�شاب الراأ�شمالي و، 11-13 اإلى 16-13

العق�د، راجع اأي�سا عق�د التاأجير التم�يلي، وعق�د التاأجير 

الت�شغيلي

االأ�ش�ل غير المنَتجة غير المالية، 13-11 اإلى 16-13

الح�شاب الراأ�شمالي و، 13-11 اإلى 16-13

علقة اال�شتثمار المبا�شر

العلقة بين الفرد ورب العمل

ق�شايا التع�ي�س، 11-11 اإلى 13-11

مقايي�س العلقة، 13-11

العمال الزائرون. راجع االأفراد كثيرو التنقل

العملة

اأ�شعار ال�ش�ق الم�ازية، 108-3

الت�شجيل في الح�شاب المالي، 53-8

تعريف، 36-5

خف�س �شعر �شرف العملة المحلية و، 14-43 اإلى44-14

�شعر ال�شرف المتعدد، 107-3

�شعر ال�شرف الم�حد، 107-3

العملة االأجنبية المتداولة، 38-5

عملة الت�ش�ية، 99-3

عملة التق�يم، 3-98 اإلى 3-103، و 50-11

العملة المحلية مقابل العملة االأجنبية، 3-95 اإلى 97-3، 

5-106 اإلى 108-5

الفهر�س
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مبادئ تح�يل العملة، 3-104 اإلى 108-3

النق�د التذكارية، 37-5

النق�د الذهبية، 37-5

العملة االأجنبية

مة، 88-3 اأدوات الدين المق�َّ

تداولها، 38-5

القيمة االفترا�شية للعق�د مع غير المقيمين، الملحق 9: الجدول 

االأول-1ب

مبادئ تح�يل العملة، 104-3

الملحق 9: الجدول االأول-2ب

وحدة الح�شاب، 3-95 اإلى 97-3

العملة المحلية

تعريفها، 95-3

تمييز العملة المحلية عن العملة االأجنبية، 3-95 اإلى 97-3

عمليات اإعادة ال�شراء. راجع ال�شداد المبكر للدين و اإعادة �شراء الدين

عمليات ال�شطب

اختلف �شطب الدين عن االإعفاء من الدين، 9-10، و 23-13، 

و م:7-2

التغيرات في المطالبات نتيجة عمليات ال�شطب، 9-9

�شطب الدين، م:66-2 

عمليات القيد على اأ�شا�س اإجمالي

التعريف، 112-3

الح�شاب المالي )على اأ�شا�س تكميلي(،9-8

العنا�شر المعيارية

التعريف، 15-1

ميزان المدف�عات، الملحق 9

و�شع اال�شتثمار الدولي، الملحق 9

)غين(

الغرامات والجزاءات

التاأخر عن دفع ال�شرائب، 31-12

معاملة الغرامات والجزاءات، 54-12

وقت القيد، 51-3، 18-12

)فاء(

الفائدة

ارتفاع معدل الت�شخم و، 76-11

اأ�شعار الفائدة الثابتة مقارنة باالأدوات المالية المرب�طة 

بم�ؤ�شر، 50-11

اإعادة التقييم و، 9-34 اإلى 35-9

تب�يب اأدوات الدين )ب�شعر فائدة متغير اأو ثابت(، 5-109 اإلى 

114-5

التعريف، 48-11

تقيد الفائدة على اأ�شا�س اال�شتحقاق، 49-11

ح�شاب الدخل االأولي، 11-48 اإلى 76-11

دخل اال�شتثمار الم�شتحق عن االأوراق المالية الم�شتخدمة في 

المعاملت العك�شية، 69-11

الدين المتعثر، 11-70 اإلى 72-11

الر�ش�م المطبقة على اإقرا�س االأوراق المالية وقرو�س الذهب، 

11-67 اإلى 68-11

ر�ش�م خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة و، 

135-10

�شعر الفائدة الثابت، 5-110 اإلى 112-5

�شعر الفائدة المتغير، 5-110، و 5-112 اإلى 114-5

�شندات الدين، 11-52 اإلى 66-11

عق�د التاأجير التم�يلي، 73-11

عملة التق�يم: 50-11

الفائدة الخال�شة )م�شتبعدا منها ر�ش�م خدمات ال��شاطة المالية 

المقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة(، 11-74 اإلى 75-11

القرو�س وال�دائع والح�شابات م�شتحقة القب�س/الدفع، 51-11

الفائدة الخال�شة

تعديلت ر�ش�م خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة، 135-10

ح�شاب الدخل االأولي و، 11-74 اإلى 75-11

الخدمات المالية و، 136-10

الفروع

االآثار على االإبلغ

االإنتاج المقدم من المقر، 4-30 اإلى 33-4

الخ�شائ�س، 27-4

خط االأنابيب متعدد االأقاليم، 32-4

م�شاريع البناء، 29-4

المعدات المتنقلة، 31-4

ال�حدة ال�ش�رية المقيمة التي تمتلك اأرا�شي اأو م�ارد طبيعية 

ممل�كة لكيان غير مقيم، 4-37 اإلى 38-4

ال��شف، 26-4

الفريق العامل الم�شترك بين االأمانات المعني بالح�شابات الق�مية، 

1-40 اإلى 41-1

ف�شخ الدين

ا�شتثمار الحافظة، 8-27 اإلى 31-8

و�شف، م:65-2

ف�ب، راجع الت�شليم ف�ق ظهر ال�شفينة

اإح�شاءات ال�شركات التابعة االأجنبية

اإح�شاءات اأن�شطة الم�ؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات، م:1-4

الفئة ال�ظيفية

اال�شتثمار المبا�شر، 6-8 اإلى 6-53، و 11-96 اإلى 102-11

ا�شتثمارات اأخرى، 6-61 اإلى 63-6

ا�شتثمارات الحافظة، 6-54 اإلى 6-57، 11-103 اإلى 

105-11

االأ�ش�ل االحتياطية، 6-64 اإلى 114-6

التغير في، 17-9

تفهم طبيعة التدفقات والمراكز المالية العابرة للحدود، 3-6

ح�شاب الدخل االأولي، 11-91 اإلى 110-11

خيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين، 6-58 اإلى 60-6

ال�شلة بين تب�يب االأ�ش�ل المالية والفئات ال�ظيفية، الجدول 

1-6

الم�شتقات المالية )عدا االحتياطيات(، 6-58 اإلى 60-6

ال��شف والخ�شائ�س، 6-1 اإلى 7-6

)قاف(

قرو�س »ت�شهيل النم� والحد من الفقر«

الغر�س منها، 79-7

القرو�س القابلة للتداول

الحاالت ال�اردة، 5-45، و 14-9

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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القرو�س المتعثرة

التعريف، 50-7

تقييم القرو�س، 51-7

القرو�س البديلة، 53-7

ق�شايا الفائدة، 11-70 اإلى 72-11

المتاأخرات من ت�شديدات الدين، 71-11

مخ�ش�شات خ�شائر القرو�س و، 54-7

معيار ال�شه�ر الثلثة )اأو 90 ي�ما(، 52-7

القرو�س. راجع اأي�سا القرو�س المتعثرة

اتفاق اإعادة �شراء االأوراق المالية، 5-52 اإلى 54-5

ا�شتخداماتها، 56-4

اإعادة التاأمين على المخاطر المالية اأو المحدودة، 61-5

اأمثلة، 51-5

اإمكانية تعديل تب�يب القرو�س المتداولة واإدراجها �شمن 

االأوراق المالية، 45-5

التاأجير التم�يلي، 5-56 اإلى 60-5

التح�يلت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي، 12-51، و 

م:2-67 اإلى م:68-2

التعريف، 51-5

التقييم، 70-3

التمييز بين ال�دائع والقرو�س، 40-5

الر�ش�م المطبقة على اإقرا�س االأوراق المالية وقرو�س الذهب، 

11-67 اإلى 68-11

الفائدة المي�شرة، 12-51، و م:2-67 اإلى م:68-2

الفائدة على، 51-11

القرو�س القابلة للتداول، 14-91

القرو�س من ال�شندوق، 7-79 اإلى 80-7

كاأ�ش�ل احتياطية، 69-7

مبادلة الذهب، 55-5

مجم�عات الم�ؤ�ش�شات المحلية

المعاملت »القائمة على المناف�شة«، 54-4

ال��شف، 4-54، و 455

القطاعات الم�ؤ�ش�شية

اتحادات العملة و، م:20-3

االأ�شر المعي�شية، 4-96 اإلى 99-4

االأهداف االقت�شادية، 57-4

تب�يب القطاعات الم�ؤ�ش�شية في دليل ميزان المدف�عات – 

الطبعة ال�شاد�شة، الجدول 2-4

تب�يب القطاعات الم�ؤ�ش�شية في نظام الح�سابات القومية، 

الجدول 1-4

تعريفات القطاعات الم�ؤ�ش�شية والقطاعات الفرعية الم�ؤ�ش�شية، 

4-62 اإلى 112-4

الحك�مة العامة، 4-91 اإلى 95-4

ال�شركات العامة، 4-108 اإلى 112-4

ال�شركات المالية، 4-63 اإلى 90-4

ال�شركات غير المالية، 62-4

العالم الخارجي، 4-102 اإلى 107-4

مبادئ عامة، 4-57 اإلى 61-4

الم�ؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�شر المعي�شية، 

4-100 اإلى 101-4

القطاعات. راجع القطاعات الم�ؤ�ش�شة

قيد المتاجرة

 )خدمات التجهيز(، االإطار 1-10

ا�شتخداماتها، 42-10

اإعادة بيع ال�شلع اإلى اأحد المقيمين باالقت�شاد نف�شه و، 48-10

اأمثلة على ال�شلع قيد المتاجرة وخدمات ال�شناعة التح�يلية 

للمدخلت المادية الممل�كة الآخرين

ت�شجيل ال�شلع، 43-10

التعريف، 41-10

ُتقيد المتاجرة في الذهب غير النقدي، 49-10

معاملت المتاجرة

القيد على اأ�شا�س �شاف. راجع اأي�سا التجميع والتر�شيد

التعريف، 112-3

القيم اال�شمية

تعريفها، 88-3

القيم الدفترية

ال��شف، 88-3

القيمة العادلة

تعريفها، 3-88، و 48-7

تقييم مراكز االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية، 84-3 

ح�شاب القيمة العادلة، 49-7

قيمة ا�شتهلك القر�س

اإعادة جدولة الدين اأو اإعادة تم�يله، م:1-16 اإلى م:1-18، و 

م:2-12-م:22-2

االإعفاء من الدين، م:1-5 اإلى م:1-6، و م:2-8 اإلى م:9-2

تاأجيل الدائنين لمدف�عات خدمة الدين، م:2-61 اإلى م:62-2

تحمل الدين، م:53-2

ت�شهيلت القرو�س الجديدة، م:64-2

تعريف، 88-3

خدمة الدين الذي ُي�شتحق ال�شداد بين تاريخ المح�شر المتفق 

عليه ال�شادر عن نادي باري�س وم�عد التنفيذ المحدد، م:2-

58

ال�شداد المبكر للدين واإعادة �شراء الدين، م:1-19 على م:1-

2-، و م:242 اإلى 47-2

العر�س االأ�شا�شي للبيانات، م:22-1

العر�س التحليلي، 14-16 اإلى 14-17، والجدول 1-14

القرو�س لتلبية احتياجات ميزان المدف�عات، م:14-1

مبادلة الدين بح�ش�س الملكية، م:1-9 اإلى م:1-13، و م:2-

29 اإلى م:37-2

القيمة اال�شمية

اال�شتخدامات، 33-9

اإعادة التقييم

التعريف، 88-3

القي�د الدائنة �شمن ال�شفر

التعريف، 86-10

القي�د المدينة �شمن ال�شفر

التعريف، 86-1

الفهر�س
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)كاف(

الك�ارث الطبيعية. راجع اأي�سا التع�ي�س عن االأ�شرار

التح�يلت الجارية المرتبطة بالتعاون الدولي و، 47-12

مدف�عات خدمة الدين و، م:2-61 اإلى م:64-2

الكيانات الحائزة للثروة

ال�شناديق اال�شتئمانية، 87-4

الكيانات ذات االأغرا�س الخا�شة، 87-4

و�شفها، 87-4

الكيانات الحك�مية المقيمة في الخارج

الح�شابات الدولية و، 34-2 

ال��شف، 93-4

الكيانات ال��شيطة

تعريف، 86-4

الكيانات ذات الغر�س الخا�س

االإقامة، 4-115، و 134-4

االأم�ال المارة و، 33-6

خدمات ال��شاطة المالية المقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة و، 

127-10

الكيانات الحائزة للثروة، 87-4

و�شفها، 50-4

)الم(

اللجئ�ن

اللجنة المعنية باإح�شاءات ميزان المدف�عات

االإ�شابات اأو االأ�شرار الناجمة عن الك�ارث الطبيعية، 55-12

اإن�شاء اللجنة، 25-1

التعديلت بين طبعات الدليل، 1-37 اإلى 43-1

مدف�عات التع�ي�س من التح�يلت، 12-55 اإلى 56-12

المدف�عات الكبيرة غير المتكررة كتح�يلت راأ�شمالية، 29-13

)ميم(

المبادالت

اإح�شاءات الدين الخارجي: مر�شد لمعديها وم�شتخدميها، 

1-27، و 5-109، و 6-26، و 6-48، و 9-7

ال��شف، 13-3

مبادلة الدين ببرامج التنمية

مع اقت�شاد واحد، -132

ال��شف، م:38-2 

مبادلة الدين بح�ش�س الملكية

التح�يل المبا�شر للدين، م:2-29 اإلى م:34-2

التقييم بال�شعر ال�ش�قي، م:13-1

الدين الذي تتم مبادلته مبا�شرة با�شتثمار في ح�ش�س الملكية، 

م:10-1

الدين الذي ُي�شتحق �شداده م�شتقبل، م:2-33 اإلى م:2-33 اإلى 

م:34-2

الدين المتاأخر عن ال�شداد، م:32-2

الدين م�شتحق ال�شداد في الفترة الجارية، م:2-30 اإلى م:31-2

العر�س التحليلي للبيانات، م:12-1

غير المبا�شر، م:11-1

منظمات غير حك�مية و، م:24-2

ال��شف، م:9-1

مبادلة الذهب

التعريف، 55-5

المبادئ المحا�شبية

التجميع والتر�شيد، 3-109 اإلى 121-3

التدفقات والمراكز، 3-2 اإلى 25-3

التقييم، 3-67 اإلى 108-3

تماثل االإبلغ، 3-122 اإلى 125-3

المقايي�س الم�شتقة، 3-126 اإلى 129-3

النظام المحا�شبي، 3-26 اإلى 31-3

وقت قيد التدفقات، 3-32 اإلى 66-3

مبداأ ال�جهة

التعريف، 42-6 

المتاأخرات

اإن�شاء اأداة جديدة و، 102-5

تب�يب فرعي، 5-99 اإلى 102-5

تعديل تب�يب اأداة قائمة و، 102-5

تعريف، 99-5

ح�شب اأ�شا�س اال�شتحقاق )العر�س االأ�شا�شي(، 3-56 اإلى 57-3

�شداد، م:23-1

العر�س التحليلي للبيانات، م:1-22، و م:23-1

المتاأخرات غير المتعلقة بالتم�يل اال�شتثنائي، 101-5

متعلقة بالتم�يل اال�شتثنائي، 5-100، و م:1-21 اإلى م:1-

23

مراكمة المتاأخرات— الفترة الجارية، م:1-21 اإلى م:22-1

معاملت الح�شاب المالي، 57-8

مجم�عات الم�ؤ�ش�شات العالمية. راجع اأي�سا المجم�عة اال�شت�شارية 

المعنية بالتعريف المرجعي 

التقييم، 16-7

الع�لمة

م��ش�ع مراجعة الدليل، 32-1

ال��شف، 55-4-54-4

المحا�شبة على اأ�شا�س اال�شتحقاق

ُت�شجل تع�ي�شات العاملين، 16-11

قيد الخدمات، 57-10

قيد الريع، 89-11

قيد الفائدة، 49-11

وقت القيد، 3-35، من 3-39 اإلى 40-3

ي�شتخدم ميزان المدف�عات، 38-14

مخ�ش�شات خ�شائر القرو�س، 54-7

المراكز. راجع اأي�سا و�شع اال�شتثمار الدولي

بيانات مراكز تحليلية اإ�شافية ، الملحق 9

التعريف، 3-2، و 23-3

تقييم المراكز، 3-84 اإلى 91-3

الف�شل التا�شع: ح�شاب التغيرات االأخرى في االأ�ش�ل والخ�ش�م 

المالية، الف�شل التا�شع

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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القيد على اأ�شا�س اأجمالي، 119-3

المراكز والمعاملت مع �شندوق النقد الدولي، المرفق 1-7

المر�شد اإلى الم�شح المن�شق ال�شتثمارات الحافظة، 1-27، و 9-7

المر�شد اإلى الم�شح المن�شق ال�شتثمارات الحافظة، 1-27، و 9-7

مر�شد تجميع بيانات ميزان المدف�عات كجزء مكمل للدليل، 26-1

مر�شد تجميع بيانات ميزان المدف�عات، 1-3، و 26-1

المر�شى 

كمقيمين في فئات معينة، 4-120 اإلى 121-4

المزايا االجتماعية

قيد ح�شاب الدخل الثان�ي، 41-12

مفه�م مجم�ع تح�يلت المغتربين و، 12-24، و 12-27، و 

م:40-5

الم�شاهمات االجتماعية

التعريف، 11-22، و 39-12

تغيير الم�شار و، 16-3

ح�شاب مبلغ الم�شاهمات االجتماعية، 12-33 اإلى 34-12

قيد الم�شاهمات االجتماعية، 32-12

كتح�يلت جارية، 12-32 اإلى 39-12

م�شاهمات اأرباب العمل االجتماعية11-22 اإلى 23-11

م�شاهمات اأرباب العمل الفعلية والمحت�شبة، 36-12

الم�شاهمات االجتماعية التي ا�شتحقت ولم ُتدفع بعد، 73-5

مفه�م تح�يلت ال�شخ�شية من المغتربين، 12-27، و م:5-

10، والجدول م:1-5

الم�شتثمرون المبا�شرون

اال�شتثمار المبا�شر في االقت�شاد  المبلِّغ، 42-6

اال�شتثمار المبا�شر في الخارج، 42-6

ا�شتقاق البيانات بم�جب مبداأ ال�جهة، االإطار 4-6

التعريف، 6-11، واالإطار م:6اأ-20 

الخ�شائ�س، 20-6

الم�ؤ�ش�شات الزميلة، 43-6

م�شتحقات التاأمين على الحياة والتاأمين االدخاري

ال��شف، 65-5

يعزى دخل اال�شتثمار اإلى حملة ال�ثائق، 81-11

م�شتحقات التاأمين، راجع م�شتحقات التاأمين على الحياة والتاأمين 

االدخاري

الم�شتحقات التقاعدية. راجع اأي�سا �شناديق التقاعد

االأرباح المحتجزة و، 34-11

اقت�شاد االإقامة، 66-5

بند تعديل من اأجل المطابقة، 12-38 اإلى 39-12

الت�شنيف، 5-62، و 5-66، و 6-61، و م:6ج-39

تعتبر من قبيل اقتناء االأ�ش�ل المالية، 12-37 اإلى 38-12

التعريف، م:6ج-39

تغيرات في حجم الم�شتحقات التقاعدية، 24-9

ح�شاب قيمة الم�شتحقات، 66-7

دخل اال�شتثمار الذي يعزى اإلى حملة ال�ثائق في، 11-77 اإلى 

11-84، و م:6ج-41

القيد، 37-12

قي�د الح�شاب المالي، 8-46، و 8-48اإلى 49-8

مكملت الم�شاهمات و، 11-81، و 12-34 اإلى 39-12،

نظم التقاعد محددة المزايا، 65-7

نظم ال�شمان االجتماعي و، 67-5

نظم الم�شاهمات التقاعدية المحددة، 65-7

و م:6ج-41

ال��شف، 66-5

الم�شاريع الم�شتركة

كاأ�شباه �شركات

ال��شف، 45-4

الم�شتقات االئتمانية

تعريف، 93-5

الم�شتقات المالية

اال�شتثمار المبا�شر و، 29-6

اال�شتثناءات، 83-5

االأ�ش�ل والخ�ش�م الم�شروطة، 83-5

اإعادة تقييم التغييرات االأخرى في ح�شاب االأ�ش�ل والخ�ش�م 

المالية، 9-30 اإلى 31-9

التاأخر الزمني، 83-5

التاأمين وال�شمانات الم�حدة ، 83-5

الت�شجيل في االأ�ش�ل االحتياطية، 91-6

ت�ش�ية عق�د الم�شتقات بدفع المبالغ ال�شافية نقدا، 82-5

الت�ش�ية، 40-8

تعريفها، 5-8-، و 6-58 اإلى 6-6-

خدمة م�شتمرة للعق�د، 38-8

خ�شائ�س الفئة ال�ظيفية، 6-58 اإلى 60-6

خيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين، 5-96 اإلى 98-5

عق�د الخيار، 5-85 اإلى 5-87، و 34-7

عق�د المبادالت، 5-91 اإلى 92-5

العق�د ذات ال�شعر الثابت لل�شلع والخدمات و، 83-5

العق�د من الن�ع االآجل، 5-88 اإلى 5-90، و 36-7

عند اإبرام العقد، 35-8

قابلية الم�ازنة، 81-5

قيد الح�شاب المالي، 8-34 اإلى 4-8-

القيم االفترا�شية، 37-7

مبيعات عق�د الخيار في ال�ش�ق الثان�ية، 37-8

نة، 81-5 المخاطر المت�شمَّ

المراكز مع غير المقيمين، الملحق 9؛ والجدول االأول-1ب، 

والجدول االأول-2ب، والجدول الثاني-1ب، والجدول 

الثاني-2ب، والجدول الثالث-1ب، والجدول الثالث-2ب

الم�شتقات االئتمانية، 93-5

نة، 83-5 الم�شتقات المت�شمَّ

ه�ام�س ال�شمان، 5-94، و 39-8

و�شع اال�شتثمار الدولي، 7-33 اإلى 38-7

الم�شتقات المت�شمنة

التعريف، 83-5

المعاملة، 14-13

المطالبات

االأ�ش�ل المجمعة، 6-99 اإلى 100-6

الفهر�س
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التاأمين على غير الحياة، 13-24، م:6ج-19 اإلى م:6ج-22، 

و م:6ج-28

تعاريف، 6-5

الخ�ش�م المقابلة، 5-7 اإلى 8-5

�شبائك الذهب و، 6-5 

معالجة النفايات

ت�شمل الخدمات والخدمات ذات ال�شلة، 152-10

المعاملت

االتفاقات المتبادلة، 3-4، و 9-3

احت�شاب المعاملت، 3-18، و 74-3

اإعادة ترتيب المعاملت الأغرا�س اإح�شائية، 3-15 اإلى 18-3

اأن�شطة الخدمات، 10-3

التجزئة، 17-3

تجميع وتر�شيد المعاملت، 3-109 اإلى 121-3

تعريفها، 4-3

التغيرات في المراكز المالية التي تن�شاأ الأ�شباب اأخرى غير 

المعاملت، 9-1 اإلى 35-9

تغيير الم�شار، 16-3

تقييم المعاملت، 3-68 اإلى 80-3

خ�شائ�س المعاملت، 4-3

في االأ�ش�ل الم�ج�دة، 16-9

القطاعات الم�ؤ�ش�شية و، 60-4

القي�د الدائنة، 3-11، و 30-3

القي�د المدينة، 3-11، و 330

المبادالت اأو التح�يلت، 13-3

المعاملت المحلية، 7-3

المعاملت المفرو�شة بق�ة القان�ن، 4-3

المعاملت المقيَّدة في ميزان المدف�عات، 6-3

المعاملت النقدية اأو غير النقدية، 14-3

المعاملت غير الم�شروعة، 5-3

وقت قيد المعاملت، 3-12 اإلى 14-3

وقت قيد المعاملت، 3-41 اإلى 59-3

ال�كلء، 149-4

معاملت التجزئة

ال��شف، 3-15 اإلى 17-3

معاملت التم�يل اال�شتثنائي

اإعادة جدولة الدين اأو اإعادة تم�يله، م:1-1

االقترا�س لدعم ميزان المدف�عات، م:1-14 اإلى م:15-1

بن�د تحت الخط، م:2-1

بن�د ف�ق الخط، م:2-1

تحديد معاملت التم�يل اال�شتثنائي، م:1-1 اإلى م:2-1

التح�يلت، م:1-5 اإلى م:8-1

تراكم متاأخرات الدين و�شدادها، م:1-21 اإلى م:23-1

ال�شداد المبكر للدين واإعادة �شراء الدين، م:1-19 اإلى م:20-1

العر�س التحليلي، م:1-1

مبادلة الدين بح�ش�س الملكية، م:1-9 اإلى م:13-1

معاملت التم�يل اال�شتثنائي، الجدول م:1-1

المعاملت الت�زيعية

االأ�شهم العلوة، 28-11

الت�شفية، 30-11

التعريف، 24-11

ت�زيعات اأرباح ال�شركات الدخل الذي ت�زعه اأ�شباه ال�شركات، 

26-11

ح�شاب الدخل االأولي، 11-24 اإلى 32-11

ح�ش�س الملكية في �شناديق اال�شتثمار، 32-11

حملة االأ�شهم و، 27-11

الربط بتب�يب االأداة المعنية، 25-11

القيد، 3-48، و 31-11

وقت القيد، 3-48 اإلى 52-3

المعامالت الدولية في تحويالت المغتربين: مر�سد لمعدي 

الإح�ساءات وم�ستخدميه، 27-1

المعاملت النقدية

التعريف، 14-3

المعاملت النقدية اأو غير النقدية

تدفقات اال�شتثمار المبا�شر العينية، 17-8

تعريفها، 14-3

تقييمها، 79-3

معاملت تغيير الم�شار

تعريف الت�شنيف المركزي للمنتجات وتعريف فرا�شكاتي، 

148-10

خدمات البح�ث والتط�ير

الخدمات ذات ال�شلة، 147-10

ال��شف، 16-3

المعاملت غير الم�شروعة

و�شفها، 5-3

المعاملت غير النقدية

االأدوات المالية غير القابلة للتداول

البيانات ال��شفية المعنية بم�ؤ�شرات انخفا�س القيمة، 56-7

تعريف، 14-3

تقييم المعاملت، 7-40 اإلى 56-7

القرو�س المتعثرة، 7-45، و 7-50 اإلى 53-7

القيمة اال�شمية، 7-40 اإلى 44-7

القيمة العادلة و، 7-45، و 7-48 اإلى 49-7

مخ�ش�شات خ�شائر القرو�س )الدي�ن المعدومة(، 7-45، و 

54-7

ال�دائع والح�شابات االأخرى م�شتحقة القب�س/الدفع، 55-7

المقامرة

تقدير الخدمات، 171-10

الخدمات ذات ال�شلة، 170-10

المقايي�س الم�شتقة

الدبل�ما�شي�ن والع�شكري�ن وم�ظف� الخدمة المدنية االآخرين 

الذين يعمل�ن في الخارج

كمقيمين في االإقليم، 123-4

المقايي�س الم�شتقة كم�ازين، 129-3

و�شف، 3-106، و 3-126 على 128-3

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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مقر�ش� االأم�ال، راجع الم�ؤ�ش�شات المالية الح�شرية ومقر�ش� 

االأم�ال

الملخ�شات الم�ا�شيعية

اال�شتثمار المبا�شر، م:6اأ-1 اإلى م:6اأ-14، واالإطار م:6اأ-1

عق�د التاأجير التم�يلي، م:6ب-1 اإلى م:6ب-3

نظم التاأمين ومعا�شات التقاعد وال�شمانات الم�حدة، م:6ج-1 

اإلى م:6ج-44

الملخ�شات. راجع الملخ�شات الم�ا�شيعية

المناطق الخا�شة

كاإقليم اقت�شادي، 4-8 اإلى 4-9، و االإطار 2-10

مناطق ال�شيادة الم�شتركة. راجع المناطق الم�شتركة

المناطق الم�شتركة

االأقاليم االقت�شادية، 10-4

العامل�ن كمقيمين في اإقليم م�شكنهم الرئي�شي، 124-4

المنح اال�شتثمارية

دفع المنح اال�شت�شارية على اأق�شاط، 26-13

و�شفها، 25-13

المن�شاآت

التعريف، 53-4

تق�شيم الم�ؤ�ش�شة اإلى من�شاأة اأو اأكثر، 53-4

المنظمات الدولية

اال�شتثمار المبا�شر و، 32-6

االإقليم االقت�شادي للمنظمة الدولية، 7-4

اإقليمية، 4-142 اإلى 143-4

الخ�شائ�س، 103-4

ال�شلع والخدمات المقدمة من المناطق التابعة ل�الية الحك�مات 

والمنظمات الدولية واإليها، 10-174 اإلى 177-10

ق�شايا االإقامة، 4-105، و 4-139 اإلى 141-4

كقطاع م�ؤ�ش�شي، 106-4

الم�شاهمة في راأ�س المال، 32-13

المنح اال�شتثمارية و، 13-25 اإلى 26-13

المنظمات الدولية عالمية اأو اإقليمية، 104-4

الم�ؤ�ش�شات و، 107-4

المنظمات غير الحك�مية

مبادالت الدين ببرامج التنمية و، م:2-38 اإلى م:39-2

مبادلة الدين بح�ش�س الملكية و، م:24-2

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�شادي

�شعر الفائدة التجاري المرجعي، م:67-2

المنظمة العالمية لل�شياحة التابعة للأمم المتحدة

اإح�شاءات ال�شياحة ال�شادرة عن المنظمة العالمية لل�شياحة 

التابعة للأمم المتحدة، 95-10

منهج الميزانية العم�مية

ال��شف، 14-57 اإلى 66-14

الم�ارد الطبيعية

المعاملت الدولية في االأرا�شي، 10-13

الم�ارد ت�شمل، 9-13

م�ؤ�ش�شات اال�شتثمار المبا�شر

التعريف، 6-11، واالإطار م:6اأ-1

الخ�شائ�س، 24-6

الم�ؤ�ش�شات التابعة

تعريفها، 15-6

ال�شركات التابعة ال�ش�رية المقيمة، 18-4

الم�ؤ�ش�شات المالية

البنك المركزي، 4-67 اإلى 70-4

التعريف، 63-4

جهات ال��شاطة المالية االأخرى، با�شتثناء �شركات التاأمين 

و�شناديق معا�شات التقاعد، 4-76 اإلى 78-4

�شركات التاأمين، 88-4

ال�شركات المالية الم�شاعدة، 4-79 اإلى 80-4

�شركات تلقي ال�دائع با�شتثناء البنك المركزي، 4-71 اإلى 

72-4

�شناديق اال�شتثمار عدا �شناديق �ش�ق المال، 4-74 اإلى 

75-4

�شناديق �ش�ق المال، 73-4

قطاعات فرعية، 6-4

معا�شات التقاعد، 4-89 اإلى 90-4

الم�ؤ�ش�شات المالية الح�شرية ومقر�ش� االأم�ال، 4-82 اإلى 

87-4

الم�ؤ�ش�شات المالية الح�شرية ومقر�ش� االأم�ال

تعريف، 82-4

خدمات و�شاطة مالية مقي�شة ب�ش�رة غير مبا�شرة، 127-10

ال�شركات القاب�شة، 4-84 اإلى 4-84، و 127-10

ال�شركات المالية ت�شمل، 83-4

الكيانات الحائزة للثروة، 87-4

الكيانات، 86-4

الم�ؤ�ش�شات المرتبطة

تعريف، 15-6

الم�ؤ�ش�شات غير الهادفة للربح التي تخدم االأ�شر المعي�شية

اال�شتثمار المبا�شر و، 23-6

اأمثلة للم�ؤ�ش�شات، 100-4

التح�يلت الجارية الممن�حة اإلى الم�ؤ�ش�شات

التعريف، 100-4

ق�شايا مرتبطة باالإقامة، 145-4

مجم�ع تح�يلت المغتربين والتح�يلت اإلى الم�ؤ�ش�شات، 

27-12

الم�شاهمة في راأ�شمال الم�ؤ�ش�شات، 32-13

م�شادر التم�يل، 101-4

معاملة التدفقات فيما بين م�ؤ�ش�شتين من الم�ؤ�ش�شات غير 

الهادفة للربح تعاَمل عادة كتح�يلت، 10-12

الم�ؤ�ش�شات متعددة االأقاليم

اتحادات العملة و، م:19-3

ال��شف، 41-4

الم�ؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات. راجع مجم�عات الم�ؤ�ش�شات 

العالمية

الم�ؤ�ش�شات. راجع اأي�سا م�ؤ�ش�شات اال�شتثمار المبا�شر؛ والم�ؤ�ش�شات 

التابعة

الفهر�س
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اأ�شباه ال�شركات و، 133-4

اإقامة الم�ؤ�ش�شات ، 4-131 اإلى 137-4

االإنتاج المقدم من المقر، 4-136 اإلى 137-4

بع�س اآثار و�شع اإقامة م�ؤ�ش�شة يملكها كيان غير مقيم على 

اإح�شاءات االقت�شاد الم�شيف، الجدول 4-4

البن�د المتبادلة فيما بين الم�ؤ�ش�شات المنت�شبة، 24-10

التعريف، 23-4

الروابط 

ال�شركات التي يك�ن وج�دها المادي ب�شيط اأو منعدم، 134-4 

اإلى 135-4

متعددة االأقاليم، 4-41 اإلى 44-4

مجم�عات الم�ؤ�ش�شات العالمية، 4-54 اإلى 55-4

مجم�عات الم�ؤ�ش�شات المحلية، 4-54 اإلى 56-4

المعاملت »القائمة على المناف�شة«، 54-4

المنظمات الدولية و، 107-4

الم�ؤ�ش�شة الزميلة

تعريفها، 6-17، واالإطار م:6اأ-1

الدخل من اال�شتثمارات فيما بين، 100-11

مبداأ ال�جهة و، 43-6

الم�ؤ�ش�شة المنت�شبة 

تعريف، 6-17، واالإطار م:6اأ-1

الكيانات التي تقتر�س بالنيابة عن م�ؤ�ش�شاتها المنت�شبة، من 

7-20 اإلى 22-7

نطاق تغطية المدي�نية بين، 6-26 اإلى 28-6

م�ظف� الخدمة المدنية. راجع الدبل�ما�شيين، والع�شكريين، وم�ظفي 

الخدمة المدنية الذين يعمل�ن في الخارج

ميزان المدف�عات

اتحادات العملة و، م:3-5 اإلى م:48-3

اأثر زيادة ال�شرائب، 9-14

اأ�شا�س اال�شتحقاق، 3-39 اإلى 3-60، و 38-14

اأ�شا�س نظام القيد المزدوج المحا�شبي الم�شتخدم في اإن�شاء 

اإح�شاءات ميزان المدف�عات، 2-12، و 14-11، واالإطار 

1-2

االإطار العام، 14-4 اإلى 13-14

االقترا�س لدعم ميزان المدف�عات، م:1-14 اإلى م:15-1

انخفا�س المدخرات، 28-14

اأن�اع من حاالت التباين في الميزانيات العم�مية، 63-14

التحليل القطاعي للبيانات، 14-18 اإلى 19-14

تحليل و�شع اال�شتثمار الدولي ح�شب البلدان ال�شريكة، 23-14 

اإلى 24-14

تعريف، 12-2

خف�س �شعر �شرف العملة المحلية و، 14-43 اإلى 44-14

دور ال�شيا�شة النقدية، 14-46 اإلى 47-14

زيادة اال�شتثمار عن االدخار و، 27-14

طرق مختلفة لعر�س البيانات، 14-14 اإلى 24-14

طريقة العر�س النقدي بين البيانات، 14-20 اإلى 22-14

العر�س التحليلي للبيانات، 14-16 اإلى 14-17، والجدول 

1-14

العنا�شر االأ�شا�شية وبن�د اأخرى مختارة، الملحق التا�شع 

ق�شايا تحليل البيانات، 14-1 اإلى 66-14

قيد االإعفاء من الدين، 12-16 اإلى 12-117، و م:1-6 اإلى 

م:1-6، و م:2-8 اإلى م:9-2

قيد معاملت اإعادة جدولة اأو اإعادة تم�يل الدين، م:2-12 اإلى 

م:2-14، و م:2-16 اإلى م:18-2

متطابقات محا�شبية، 14-4 اإلى 13-14

محدِّدات التدفقات المالية و، 36-14

م�شادر التعر�س للخطر المالي، 62-14

منهج الميزانية العم�مية، 14-59 اإلى 66-14

)نون(

نظام الح�سابات القومية لعام 1993

ات�ساق الطبعة الخام�سة من الدليل مع، 23-1

التحديث، 29-1

نظام الح�شابات الق�مية لعام 2008

تب�يب القطاعات الم�ؤ�ش�شية في نظام الح�شابات الق�مية، 

الجدول 1-4

التطابق بين بن�د نظام الح�شابات الق�مية وبن�د الح�شابات 

الدولية، الجدول م:1-7

الح�شابات الدولية و، 2-5 اإلى 2-6، و 2-29، و 2-31، و 

2-35 اإلى 36-2

الدليل و، 1-6، و 35-1

علقة ح�شابات العالم الخارجي في نظام الح�شابات الق�مية 

بالح�شابات الدولية، الجدول م:1-7

مثال رقمي، 2-35 اإلى 2-36، والجدول 2-1، والمرفق 2-2

نظرة عامة على نظام الح�شابات الق�مية، ال�شكل البياني 1-2

نظام القيد الرباعي

تماثل االإبلغ من جانب الطرفين المقابلين، 122-3

و�شفه، 29-3

نظام القيد المزدوج االأفقي

ال��شف، 28-3

نظام القيد المزدوج الراأ�شي – القي�د المقابلة

نظام القيد المزدوج المحا�شبي. راجع اأي�سا نظام القيد المزدوج 

االأفقي؛ ونظام القيد المزدوج الراأ�شي

المبداأ االأ�شا�شي، 11-14

النظام المحا�شبي

»�شافي اقتناء االأ�ش�ل المالية«، 31-3

»�شافي تحمل الخ�ش�م المالية«، 31-3

اأن�اع القي�د المحا�شبية، 30-3

الح�شابات الدولية، الملحق ال�شابع

علقة ح�شابات العالم الخارجي في نظام الح�سابات القومية 

القي�د الدائنة، 27-3

القي�د المدينة، 27-3

مبادئ للقيد في الدفاتر المحا�شبية، 26-3

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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نظام القيد الرباعي، 29-3

نظام القيد المزدوج االأفقي – القي�د المقابلة، 28-3

نظام القيد المزدوج الراأ�شي – القي�د المقابلة، 27-3

النظام المن�شق 

ت�شنيف ال�شلع االأولية، 15-10

نظرة عامة على الح�شابات االقت�شادية المتكاملة، الجدول 2-2

نظم التاأمين، ومعا�شات التقاعد، وال�شمانات الم�حدة

اإجمالي االأق�شاط المكت�شبة، م:6ج-17 اإلى م:6ج-18

االحتياطيات الفنية للتاأمين على غير الحياة، 64-5

اإعادة التاأمين، م:6ج-8، و م:6ج-23

التعديل مقابل التقلبات في قيمة المطالبات، م:6ج-21 اإلى 

م:6ج-22

التعريف، 5-62، و م:6ج-1 اإلى م:6ج-3

الخدمات، 10-109 اإلى 116-10

دخل اال�شتثمار الذي يعزى اإلى حملة ال�ثائق في، 11-77 اإلى 

84-11

دخل اال�شتثمار الذي يعزى اإلى حملة وثائق التاأمين، م:6ج-

26

دور االحتياطيات، م:6ج-12 اإلى م:6ج-14

�شادرات وواردات خدمات التاأمين، م:6ج-24 اإلى م:6ج-25

�شافي اأق�شاط التاأمين، م:6ج-27

قيمة مخرجات خدمات التاأمين، م:6ج-15 اإلى م:6ج-23

مخ�ش�شات تغطية المطالبات الم�شم�لة ب�شمانات م�حدة، 

68-5

م�شتحقات التاأمين على الحياة والتاأمين االدخاري، 65-5

الم�شتحقات التقاعدية، 5-66 اإلى 67-5

المطالبات م�شتحقة الدفع، م:6ج-20

المطالبات م�شتحقة القب�س اأو م�شتحقة الدفع، م:6ج-28

مكملت اأق�شاط التاأمين، م:6ج-19

ملخ�س م�ا�شيعي، م:6ج-1 اإلى م:6ج-44

نظم التقاعد محددة المزايا

الم�شاهمات االجتماعية م�شتحقة الدفع من اأرباب العمل، 

22-11

التعريف، 65-7

نظم ال�شمان االجتماعي

اإدارة الحك�مة العامة لنظم ال�شمان االجتماعي، 22-11

االلتزامات التقاعدية و، 67-5

�شناديق التقاعد و، 90-4

الم�شاهمات االجتماعية اإلى، 33-12

نظم الم�شاهمات التقاعدية المحددة

التعريف، 65-7

دخل اال�شتثمار الذي يعزى اإلى حملة وثائق التاأمين، 82-11

الم�شاهمات االجتماعية م�شتحقة الدفع من اأرباب العمل، 

22-11

النف�ذ. راجع ال�شيطرة والنف�ذ

النقل

التعريف، 74-10

)هاء(

الهبات

اإدراجها �شمن الب�شائع العامة، 10-17، و 21-10

ال�شرائب على، 28-13 

كتح�يلت جارية، 57-12

كتح�يلت راأ�شمالية، 31-13

كتدفقات ال�شلع والخدمات، 4-10

ه�ام�س ال�شمان

التعريف، 94-5

طلبات اإيداع هام�س ال�شمان نقدا بم�جب اتفاق اإعادة ال�شراء، 

53-5

غير قابلة للرد، 94-5

قابلة للرد، 94-5

معاملت اأ�شعار ال�شراء والبيع، 10-122 اإلى 123-10

الهياكل الم�ؤ�ش�شية المرنة التي يك�ن وج�دها المادي ب�شيط اأو 

منعدم

االأغرا�س التي ت�شتخدم فيها، 51-4

ُتعاَمل هذه الكيانات دائما ك�حدات م�ؤ�ش�شية م�شتقلة، 52-4

خ�شائ�شها، 50-4

هيئات اإعادة الهيكلة

الهيكلة المم�لة من الحك�مة و، 95-4

ال��شف، 94-4

)واو(

ال�حدات

اأ�شباه ال�شركات التي ُيعَتَرف ب�ج�دها قبل التاأ�شي�س، 47-4

االعتراف بال�حدات الم�ؤ�ش�شية التي ت�شم عنا�شر عبر الحدود، 

4-25 اإلى 52-4

االإنتاج المقدم من المقر، 4-30 اإلى 33-4

اأن�اع ال�حدات، 14-4

التباين عن تعريفات ال�حدة الم�ؤ�ش�شية في ال�اقع العملي، 

24-4

تق�شيم الكيانات القان�نية وتجميعها معا، 4-20 اإلى 22-4

الخ�شائ�س الرئي�شية، 13-4

ال�شركات، 4-14، و 4-15 اإلى 19-4

ال�شناديق اال�شتئمانية، 48-4

الفروع، 4-26 اإلى 33-4

المبادئ العامة، 4-13 اإلى 24-4

مجم�عات الم�ؤ�ش�شات المحلية والعالمية، 4-54 اإلى 56-4

م�شاريع البناء، 29-4

الم�شاريع الم�شتركة، 4-45 اإلى 46-4

المن�شاآت، 53-4

الم�ؤ�ش�شات غير الم�شاهمة االأخرى، 49-4

الم�ؤ�ش�شات متعددة االأقاليم، 4-41 اإلى 44-4

الم�ؤ�ش�شات، 23-4

الهياكل الم�ؤ�ش�شية المرنة التي يك�ن وج�دها المادي ب�شيط اأو 

منعدم، 4-50 اإلى 52-4
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ال�حدات االإح�شائية عدا ال�حدات الم�ؤ�ش�شية والم�ؤ�ش�شات، 

4-53 اإلى 56-4

ال�حدات ال�ش�رية المقيمة التي ُتن�شاأ في حالة االأرا�شي 

والم�ارد الطبيعية االأخرى الممل�كة لغير مقيمين، 34-4 

اإلى 40-4

ال�حدات ال�ش�رية المقيمة التي ُتن�شاأ في حالة االأرا�شي والم�ارد 

الطبيعية االأخرى الممل�كة لغير مقيمين

التحديد للأغرا�س االإح�شائية، 34-4

ترتيبات االإقامة بنظام الم�شاركة بال�قت، 4-40، و 100-10

الريع و، 88-11

عقد اإيجار لم�رد و، 35-4

عمليات ال�حدات ال�ش�رية، 36-4

الفروع و، 4-37 اإلى 38-4

ال�حدات الم�ؤ�ش�شية التي ت�شم عنا�شر عبر الحدود

اأ�شباه ال�شركات التي ُيعَتَرف ب�ج�دها قبل التاأ�شي�س، 47-4

ال�شناديق اال�شتئمانية، 48-4

الفروع، 4-26 اإلى 33-4

الم�شاريع الم�شتركة، 4-45 اإلى 46-4

الم�ؤ�ش�شات غير الم�شاهمة االأخرى، 49-4

الم�ؤ�ش�شات متعددة االأقاليم، 4-41 اإلى 44-4

الهياكل القان�نية المرنة التي يك�ن وج�دها المادي ب�شيط اأو 

منعدم، 4-50 اإلى 52-4

ال�حدات ال�ش�رية المقيمة التي ُتن�شاأ في حالة االأرا�شي 

والم�ارد الطبيعية االأخرى الممل�كة لغير مقيمين، 34-4 

اإلى 40-4

ال�حدات عبر الحدود. راجع ال�حدات الم�ؤ�ش�شية التي ت�شم عنا�شر 

عبر الحدود

وحدة الح�شاب

تقييم وحدة الح�شاب، 3-92 اإلى 94-3

ال�دائع

التعريف، 5-39، و 86-6

الفائدة الم�شتحقة على ، 51-11

القابلة للتح�يل، 41-5

القرو�س و، 40-5

كاأ�ش�ل احتياطية، 6-86، و 69-7

لليلة واحدة، 62-7

المراكز بين البن�ك، 42-5

ال�دائع االأخرى، 43-5

و�شع اال�شتثمار الدولي، 55-7

ال�دائع االأخرى

تعريف، 43-5

ال�دائع القابلة للتح�يل

تعريفها، 41-5

و�شع اال�شتثمار الدولي

اتفاقات اإعادة �شراء االأوراق المالية، 7-58 اإلى 61-7

احتياطيات التاأمين الفنية، 7-63 اإلى 64-7

االحتياطيات، 7-69 اإلى 73-7

اإر�شادات ح�ل ج�انب محددة، 9-7

ا�شتثمار الحافظة، 7-26 اإلى 32-7

اال�شتثمار المبا�شر 7-14 اإلى 25-7

ا�شتثمارات اأخرى، 7-40 اإلى 68-7

االأ�ش�ل االقت�شادية، 7-10 اإلى 11-7

االأ�ش�ل والخ�ش�م المالية و، 25-3

اإعادة جدولة الدين واإعادة تم�يله، م:2-12، و م:19-2

البيان المتكامل، 10-2

بيان و�شع اال�شتثمار الدولي الم�حد، الجدول 1-7

التباين في الميزانيات العم�مية، 63-14

التب�يب، 7-12 اإلى 13-7

ت�شهيلت القرو�س الجديدة، م:63-2

التعريف، 2-8، و 1-7

تقييم االأدوات المالية غير القابلة للتداول، 7-40 اإلى 56-7

الخ�ش�م خارج الميزانية العم�مية، 74-7

خيارات االكتتاب الممن�حة للم�ظفين، 7-33 اإلى 7-34، و 

39-7

ال�شداد المبكر للدين واإعادة �شراء الدين، م:47-2

ال�شمانات الم�حدة، 7-67 اإلى 68-7

عر�س البيانات، 7-5 اإلى 6-7

عر�س عام ل��شع اال�شتثمار الدولي، الجدول 2-7

عق�د التاأجير التم�يلي، 57-7

العنا�شر االأ�شا�شية وبن�د اأخرى مختارة، الملحق 9

عن�شر الح�شابات الدولية، 2-2

الفئات ال�ظيفية، 11-2

ق�شايا التحليل، 14-1 اإلى 66-14

مبادالت الدين ببرامج التنمية، م:2-38 اإلى م:39-2

مبادلة الدين بح�ش�س الملكية، م:2-29، و م:36-2

المتطابقات المحا�شبية، 14-4 اإلى 13-14

المراكز والمعاملت مع �شندوق النقد الدولي، 7-75 اإلى 

83-7

الم�شتحقات التقاعدية، 7-65 اإلى 66-7

الم�شتقات المالية )عدا االحتياطيات(، 7-33 اإلى 38-7

م�شادر التعر�س للخطر المالي، 62-14

المعاملت العك�شية، 7-58 اإلى 61-7

المفاهيم ونطاق التغطية، 7-1 اإلى 13-7

منهج الميزانية العم�مية، 14-57 اإلى 66-14

الميزانية العم�مية للقت�شاد المعني و، 9-2

ال�دائع لليلة واحدة، 62-7

و�شع اال�شتثمار الدولي :   مر�شد لم�شادر البيانات، 9-7

وقت القيد

احتمال اأن يك�ن التعديل الم��شمي للبيانات ال�شهرية وربع 

ال�شن�ية، 41-2

دليل ميزان المدف�عات وو�شع اال�شتثمار الدولي
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اأ�شا�س ا�شتحقاق الدفع، 36-3

اأ�شا�س االلتزام، 37-3

االأ�شا�س النقدي، 38-3

ا�شتخدام اأ�شا�س اال�شتحقاق في الح�شابات الدولية، 3-39 اإلى 

60-3

اأ�ش�س قيد بديلة، 3-34 اإلى 38-3

االأ�ش�ل المالية، 3-54 اإلى 59-3

تحديد ت�قيت المعاملت، 3-32 اإلى 33-3

تح�يلت المغتربين، م:29-5

التح�يلت، 3-50 اإلى 3-52، و 12-17 اإلى 12-18، و 

6-13

التدفقات

التدفقات االأخرى، 60-3

تطبيق وقت القيد على معاملت االأ�ش�ل غير المالية غير 

المنَتجة، 3-53، و 13-16 اإلى 17-13

تعديلت الت�قيت، 3-61 اإلى 66-3

الخدمات، 47-3

الدخل االأولي، 3-48 اإلى 49-3

ال�شرائب، 3-50، و 18-12

معاملت تتعلق بالب�شائع العامة، 3-44 اإلى 3-46، و 

10-28 اإلى 29-10\

المعاملت، 3-41 اإلى 59-3

)ياء(

اليان�شيب

التح�يلت، 12-25 اإلى 26-12

الخدمات، 171-10
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