
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحتويات

 

 الصفحة                       الموضوع                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ................................................................................تقديـم 

 2 ...............................................................مصطلحات وتعاريف

 22                          ....................................8102لعام  مدفوعات ليبيالميزان ملخص 

 22  ...........................................................الحساب الجاري . أوالً:

   22 ..................... ................................جاري..........الميزان الت 

   ......................... 22 ............................العمليات غير المنظورة 

 22 .............................................الحساب الرأسمالي والمالي . ثانياً:

 22  ..............................................................الميزان الكلي . ثالثاً:

 22 ......................................8102لعام  مدفوعات ليبياميزان  جدول:

 72                     ......         ................................................................الرسوم البيانية

 73 ......................... 8106/8107 مدفوعات ليبياملخص منقح لميزان 



 

 

 2018 تالمدفوعا انميز

1 

                                                                                                                                                                                                                                      
 تقديم

       

تهااء نان نتعلن عن اال أن ،البحوث واإلحصاء بمصرف ليبيا المركزي رةإدايسر       

ات انابي والايي يتاتمع علا  ،8112لعاا   ليبياندفوعات  اننيزكتيب إحصاءات  إعداد

والعااال   ليبيااابااين المتبادلااو  اليوأساامالجاريااو والرقيمااو المعااان ت  نقديااو وناليااو عاان

لطبعااو الااواردة فاا  اوالمفااامي   وحسااب المجهجياانبوبااو ، 2018عااا   خاا   ،الخااار  

كماا يتمامن  الادول  عان ناجدوا الجقاد  المادفوعات الصاادر اننيزنن دليع  السادسو

  2017و  2016المدفوعات لعان   اننيزات نجقحو عن انميا الكتيب بي

التالياو اإلدارات  نان الاواردةات انعل  البي، انالميزعتماد ف  إعداد ميا وقد ت  األ      

 إدارة والجقااااد،الرقابااااو علاااا  المصااااارف  إدارة:  وماااا  ،يبيااااا المركاااازيبمصاااارف ل

لا  عو المصارفيو،العملياات  إدارةو اإلنادار إدارة المالياو، األساواا إدارة الحسابات،

سااات نها نااان العدياااد نااان الهي اااات ا  التااا  تااا المساااوحاتتمااامجتها المعلوناااات التااا  

نصالحو االحصااء  ونان بيجهاا ،ليبيااالمقيماو فا  ذات الع قو والتركات  ،والمؤسسات

المؤسساااو الويااالجيو للاااجف ،  ،ساااياحوالهي اااو العاناااو لل، والتعاااداد اوةارة التخطاااي   

 اتسااات مار، التاااركو الليبياااو لأالمصااارف الليبااا  الخاااار   المصاااارف التجارياااو،

، المحفظاو يويلاو ست مار، المؤسسو الليبيو لأست مارفريقيا لأنحفظو ليبيا أ الخار يو،

الخطااوي الجويااو  اتشاارك ،الويجيااو شااركات التاا نينشااركات الااجف  األ جبيااو،  ،المااد 

وتقجيو تصاالت للبريد واألالليبيو  الليبيو، التركو الويجيو العانو للجقع البحري، التركو

 ،ليبياافا  األ جبياو، بع او األنا  المتحادة العانلاو  ان، شركات الطيارالمعلونات القابمو

التقاارير و نصاادر خار ياو كالجتارات نان، واألخار  وغيرما نان المصاادر المحلياو

 ب غ عن المعان ت الدوليو ، ونظ  األلكترونيووالمواقع األ

 

 البحوث واإلحصـاء إدارة                                                                 
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  مصطلحات وتعاريفمصطلحات وتعاريف

 

ً للمفامي  ميه المصطلحات والتعاريف تُعد   تصجيف هاأساسعل   يت لت  ا توضيحا

وفقاً  ،البياناتميه اوتصجيف كيفيو  مع وتبويب  انلوبي ،المدفوعات اننيز بيانات

ده نجدوا لاليي أع ،السادسو الطبعو المدفوعات اننيزدليع  للمجهجيو المتبعو ف 

نساعدة و ،عل  المستو  الدول  اتانتوحيد البي بهدف ،2008د الدول  ف  عا  لالجق

ف  حسابات  واألساليب المستخدنو ،اتانفه  يبيعو ونوعيو البي ف  ين والمهتمينالباح 

 المدفوعات  اننيز

  الجاري: الجاري: الحساب الحساب   ::  لا لا أوأو

باين  تمت يوأقتصادت الت  تتممن قيماً يتتمع الحساب الجاري عل  كافو المعان      

يتامع  كماا ؛ا* با  مقيماوال  غيار أخارو هاات  الاويج  قتصاادفا  األ مقيماوالجهات ال

  نقابع المستلمو دون  أوالجاريو المقدنو  يوقتصاداألو للقي  دلاعالقيود الم

  : التالية البنود إلى الجاري وينقسم الحساب

  : :   والخدماتوالخدمات  السلعالسلع  --أأ

 السلع : 

كما يمكن نقع ميه الملكيو نن  نلكيتها،تعد السلع بجود ناديو نجتجو يمكن إثبات حق      

قد تستخد  ف  إشباع حا ات  ،األسواان خ   التعانع ف    نأخر إل  وحدة نؤسسيو

ويتامع بجاد   ،أخارخادنات  أوتاا  سالع أن ف  أو المجتمع أو المعيتيو األسرورغبات 

     األخر البمائع العانو والسلع ا  : السلع

يو فيما بين المقيمين قتصاداألتتمع السلع الت  تتغير نلكيتها :  البضائع العامة -

 ،ين وال تاادر  ضاامن الساالع قيااد المتااا رة والاايمب غياار الجقااديوغياار المقيماا

كونيو غياار لدنات الحاالوالساالع والخاا، والساالع المدر ااو ضاامن الساافر والبجاااء

                                                 
نقيماو فا  ليبياا لمادة  أو  تكون نقيماو فا  بلاد غيار ليبياا، أخرأي نجظمو  أونؤسسلو  أوشركو  أو  فرد تعج غيرالمقيم ا*

 تقع عن سجو 
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تجماع نان عادد نان  ائع العاناولات البماانبي أن دلونج  أخر انالمدر و ف  نك

با غ ظا  األات الجماار  ونانوبي ،ات التجارة الدوليوئيتمع إحصات ،المصادر

وقااد يتعااين تعااديع  ؛التجاريااوالتااركات  وأستقصاااء ،عاان المعااان ت الدوليااو

 اننياازات المستخلصاو نان مايه المصاادر بماا يتفاق ناع إرشاادات إعاداد اناالبي

ونان البجاود  والتبوياب،تقياي  ال، التوقيات، نن حيث نطاا التغطيو ،المدفوعات

 : العانوالت  يتعين إدرا ها ضمن البمائع 

  راا المالياو و، واألو فا  الوقات الحاال تداولاوالمعدنياو غيار المالجقود الورقياو

  يو سماألليو وليس بقيمتها أوويجري تقييمها كسلع  المصدرة،غير 

  والمياه الكهرباء والغاة 

  والتساجي ت السامعيو  ،والتطبيقاات  االاجظ برانج الكمبيوتر المعبا ة الجاامزة

وغيرمااا ناان وسااائع  ،راصوالبصااريو المخزنااو علاا  وسااائ  ناديااو ن ااع األقاا

 الدائ  لها  ستخدا الت  تتيح تراخيصها الحق ف  األ التخزين

 نان وقاود وناؤن ونخزوناات  ،ئان  تحصع عليهاا الجااق ت فا  الماوالسلع الت

لجقع غيار المقيماو تحصع عليها شركات ا الت  ،ونواد تغليف البمائع المجقولو

 نقيمين نن نوردين  ئانف  المو

 الاايي تقااي  فياا  شااركو  قلااي خااار  األتتااتريها الجاااق ت  أودمااا الساالع التاا  تور

 الجقع 

  تمويل  السلع الت  يقتجيها المست  ر بمو ب عقد ت  ير 

 اع السالع ثا  تبااع فيماا بعاد ن ،السلع الت  ترسع للخار  دون تغير ف  نلكيتهاا 

 التجهيز  أو العرض أوح األن  أوالت  ترسع نن أ ع التخزين 

 والسلع المهربو تروعو السلع غير الم 

  المقدنو ف  شكع سلع  يوانسنوالمساعدات االالهبات 

  الطرود البريديو الت  يجطوي إرسالها عل  تغير ف  الملكيو 
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  ناجه  ن اع المعادات  تتاتريها أوغيار المقيماين  إلا السلع الت  تبيعها الحكوناو

 العسكريو 

 الجقاادي،والاايمب غياار الساالع قيااد المتااا رة البجااد  ماايا : يتاامع األخللر السلللع  -

القاائ  بععاداد  قتصااداأل فا ها شراء  هو نقيماو ن السلع قيد المتا رة بوتعرف 

 هاو  إلا وبياع نفاس السالع فيماا بعاد  ،با  لسلع نن  هو غيار نقيماو ،اتانبالبي

 أناا؛ اتاناالبيالقاائ  بععاداد  قتصاادا د السلع فا  األدون تو ، أخرغير نقيمو 

ميااع أشاكا  الاايمب بخا ف الاايمب الجقادي الاايي فيتامع   غيار الجقااديالايمب 

يكااون  أن ويمكاان ،حتياييااوأويحااتفب باا  ك نااو   ،تمتلكاا  الساالطات الجقديااو

 أوسابائ، الايمب شاكع عما ت  تتخايأي  سابائ،،اليمب غير الجقدي ف  شاكع 

لاف، بماا فا  ذلا،  ازء فا  األ 999نسابو نقائهاا عان  ال تقاعسابائ،  أوقوالاب 

 ابات اليمب المخصص  اليمب المحتفب ب  ف  حس

 

 الخدمات :  

 : ينخرأللية للمدخالت المادية المملوكة الصناعة التحوي خدمات -

 ،ينخاارليااو للماادخ ت الماديااو المملوكااو ألتماامن بجااد خاادنات الصااجاعو التحويي      

التاا  تقااو  بهااا نؤسسااات ال تمتلاا،  ،التجميااع والتغليااف ونااا شااابههاو التجهياازعمليااات 

وذل، نقابع  السلع،ال يمتل،  انيث يقو  بعمليات الصجاعو التحويليو كيح المعجيو،السلع 

 ال تقياد المعاان تنلكياو السالع وبالتاال   ال تتغيارف  ميه الحالاو  المال،،رسو  يدفعها 

ن لو ذلا، تكريار الاجف  وتساييع أونن  العانو،و هو التجهيز ضمن البمائع  المال،بين 

 لكترونات واأل وتجميع الملبوسات ،الغاة الطبيع 

 : أخرالمدرجة في موضع   ح غيراألصالو ةانالصي خدمات -

و انالصاي أعماا  ،أخارح غير المدر او فا  نوضاع األن و وانتتمع خدنات الصي    

 ؛والعكاس ،ح الت  تجريها  هات نقيمو عل  سالع تمتلكهاا  هاات غيار نقيماواألن و
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 ،أخاار انفاا  نكاا أوخدنااو الجهااو نقدنااو ال ح فاا  نوقااع عمااعاألناا خاادنات  يوقااد تجفاا

 والطااائرات،علاا  الساافن   و التاا  تجاارانح والصااياألناا ويتماامن ماايا البجااد أعمااا  

حات األنا  ،أخار انح غيار المدر او فا  نكااألن و وانكيل، تتممن خدنات الصي

حات الكبيارة التا  األنا و ،البسيطو الت  تحافب عل  السلع ف  حالو ناالحو للتتاغيع

 يالو عمرما إلع وة السةيادة كفاء إل ي دتؤ

 : النقل -

يتصاع بايل،  ب ناان  إل  ،خرأل اننن نك الجقع عل  نقع السلع والركابيتتمع بجد    

ً ويتمع ميا البجد  ؛ونساعدةدة اننن خدنات نس خدنات البرياد وتونايع الرساائع  أيما

ً  ،ويمكن تبويب خدنات الجقع   : يل لما  وفقا

 أن ويمكاان ، أخاارياارا  أوالجااو  أوحاار أي الجقااع بطريااق الب : الجقااعيريقااو  -أ

 ،السك، الحديدياو عبر يرا الجقع، لجقع البريا إل  األخر تقس  يرا الجقع 

الجقاع الفماائ  ونقاع ، ابيابنمجاري المائيو الداخليو وخطاوي األعبر الالجقع 

  الكهربائيو الطاقو

   سلع  أوركاب  نقع: نوع الجقع  -ب

 : السفر -

بماا  ،إلمادائها أوساتعمالها الخااص أل السالع والخادنات ءشارا يتتمع بجد السفر علا    

فيها تلا، المتعلقاو بالصاحو والتعلاي  التا  يحصاع عليهاا المساافرون غيار المقيماين فا  

خ   ةياراته   ،التخص  ستخدا األ أو األعما ، ألغراض تتعلق بالمميف قتصاداأل

ركاب الدولياو التا  تادخع وال يتمع بجد السفر خدنات ال ؛الت  تقع ندتها عن عا  واحد

ويعاناع الطا ب والمساافرون للعا   كمساافرين بغار الجظار عان نادة  ،ف  بجد الجقاع

  نعيجااو ال تعتباار ضاامن المسااافرين ن ااع العسااكريين أخاارمجااا  ف ااات  أن إقااانته ، إال

نصااروفات العمااا   حيااث ياات  إدرا  ،والعااانلين فاا  الساافارات والعمااا  غياار المقيمااين
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فا  حاين تادر  نصاروفات العساكريين والعاانلين فا   ،بجد السافر منضغير المقيمين 

  أخر انغير المدر و ف  نك السفارات ضمن الخدنات الحكونيو

         : التشييدخدمات  -

 وإنا حها، وتكاونال ابتو وتجديادما  األنو تاء نإ عل  خدنات التتييديتتمع بجد    

 ،األراض يت  إدخالها عل   دسيووتحسيجات ذات يبيعو مج انف  شكع نب األنو ميه 

ً  والساادود، ويتاامعتاااءات الهجدساايو ن ااع الطاارا والكباااري نوغياار ذلاا، ناان اإل  أيمااا

ً وتدر  ضمن بجد التتييد  ؛الصلوأعما  التركيب والتجميع ذات  والخادنات السلع  أيما

ي الاي ،الكاائن فيا  الموقاع قتصاادعماا  البجااء نان األب  تتتريها المؤسسات القائمو الت 

 خدنات بجاء بالخار  وخادنات بجااء إل عما  البجاء، وتجقس  خدنات البجاء أتجري في  

 ات انالبيالقائ  بععداد  قتصادف  األ

     : التقاعدالتأمين ومعاشات  خدمات -

يتاتمع بجاد خادنات التاا نين علا  الخادنات الت نيجياو التاا  تقادنها نؤسساات التاا نين     

ع مايا البجاد خادنات التا نين علا  ويتام والعكاس،قيماو المؤسسات غير الم إل المقيمو 

فا  ذلا،  بماايار ذلا، نان خادنات التا نين المباشار، وغ ،نستوردةونصدرة  سلعشحن 

 الت نين وخدنات إعادة  ،األخر واع الت نين أن الت نين عل  الحياة وغيره نن

  : الماليةخدمات ال -

طاو بمؤسسااات التا نين ونااجاديق الخاادنات المرتب عادايتاتمع بجااد الخادنات الماليااو     

عل  خادنات الوساايو المالياو والخادنات المسااعدة التا  تات  باين ، التقاعديوالمعاشات 

بخطاباات  والرسو  المتعلقوميا البجد العموالت  ويجدر  تحت المقيمين،المقيمين وغير 

 األ جبا ،نعاان ت الصارف  الماال ،وخدنات التا  ير  اناالئتموخطوي  ات،عتماداأل

خاادنات  السمساارة،خاادنات  ،األعمااا ر ااا   للمسااتهلكين، خاادناتيااو اناالئتمالخاادنات 

 أنااا ذلاا،  إلاا ترتيبااات وأدوات التحااوي ناان تقلبااات األسااعار ونااا  ونختلااف انالماام
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المالياو  األساوااالخدنات المساعدة فتتمع الخدنات المتعلقاو بمجااالت تتاغيع وتجظاي  

 ذل، راا الماليو ونا شاب  ووخدنات حفب األ

          : أخرفي موضع  حقوق الملكية الفكرية غير المدرجة أستخدام رسوم -

ختاااراع باااراءات األ ن اااع الحقاااوا الحصاااريو، أساااتخدا رساااو  يتمااامن مااايا البجاااد    

اعيو بمااا فيهااا ت التجاريااو، وحقااوا التاا ليف، والعمليااات والتصااميمات الصااجناااوالع 

 أو ستجساخ و/أالمدفوعو نقابع تراخيص  الرسو ، ونتياةار التجاريو وحقوا األاألسر

ن اع حقاوا ، ولياواأل والجمااذ يو األنالالفكريو المتممجو ف  المجتجاات توةيع الملكيو 

 الساايجماتوغراف والمخطوياات وبارانج الكمبيااوتر وأعماا   ،التا ليف الخاناو بالكتااب

 اعااو علاا  الهااواءقااوا العااروض وباارانج التلفزيااون الميحو ،والتسااجي ت الصااوتيو

  قمار الصجاعيوو عبر األياعذلو عبر الكاب ت التلفزيونيو واإلنباشرة والبرانج المجقو

 : والمعلوماتبيوتر متصالت والكاأل خدمات -

 : تصالتاألخدمات  -أ             

 أو ،اتانااالبي أوالمرئياو  أونتار المعلوناات الصاوتيو  أواعاو تتامع مايه الخادنات إذ   

وباارانج الراديااو  ؛والتلغاارافعاان يريااق الهاااتف والااتلكس  ناان المعلوناااتغياار ذلاا، 

كس، الكترونا  والفاقماار الصاجاعيو والبرياد اإلفزيون المجقولو عبار الكااب ت واألوالتل

  الرئيسيو ترنت نوتتممن خدنات االتصاالت المتجقلو وخدنات الرب  بخطوي األ

 : الكمبيوترخدمات  -ب           

 ،الخااادنات ذات الصااالو بمعااادات وبااارانج الكمبياااوترتتمااامن خااادنات الكمبياااوتر    

 : عل  الكمبيوتروتتتمع خدنات  ات،انالبيوخدنات نعالجو 

 الخاناو  ساتخدا نبيعات برانج الكمبيوتر المعادة حساب الطلاب وتارخيص األ

 بها 

  ًبماا فا  ذلا، نظا   نعيجين،عل  يلب نستخدنين  تصمي  برانج الكمبيوتر بجاء

 وتوثيقها ها تا ها وتقديمانالتتغيع و
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  الحصاو  عليهاا  تا  التا  ،  كبيرةبكميات  المجتجو ابرانج الكمبيوتر الجامزة

   أخرلكترونيو إب ي وسيلو  أوبطريقو التحميع  ناإ

 كبياارةبكميااات  المجتجااو اباارانج الكمبيااوتر الجااامزة   سااتخدا التاارخيص ب  ، 

 المدنجاو،قاراص األ أوقراص المرنو لمحفوظو عل  وسائع تخزين، ن ع األاو

 نقابع دفع رسو  

  يو وحقااوا نلكيااو نظاا  وتطبيقااات األناالالمبيعااات والمتااتريات ناان المجتجااات

 برانج الكمبيوتر 

 المتعلقو بمعدات وبرانج الكمبيوتر  يستتارة والتجفيخدنات األ 

 بمااا فاا  ذلاا، تركيااب أ هاازة الكمبيااوتر  ،تركيااب نعاادات وباارانج الكمبيااوتر

 لمركزيو االرئيسيو ووحدات الكمبيوتر 

 بها والمعدات الفرعيو المتصلو و وإن ح أ هزة الكمبيوتر، انني 

  سااااتخدا خاااادنات تحليااااع الااااجظ  الجااااامزة لأات وانااااسااااتر اع البيأخاااادنات 

  األخر و الجظ  وخدنات الدع  انوتصانيمها وبرنجتها وخدنات ني

  ترنااات وتاااوفير نإستماااافو نااافحات االخااادنات  ات،اناااالبيخااادنات نعالجاااو

    الكمبيوترنرافق  إدارةتطبيقات العم ء وا التطبيقات

     :األخر  األعمال خدمات -

الخاادنات  والتطااوير،علاا  خاادنات البحااوث  األخاار  األعمااا  يتااتمع بجااد خاادنات   

الخادنات الفجياو والخادنات المرتبطاو بالتجاارة  داريو،اإلستتارات المهجيو وخدنات األ

، الخاادنات الزراعيااوإةالااو التلااوث،  ،نعالجااو الجفايااات ،األخاار  األعمااا وخاادنات 

  الت  ير التتغيل  وخدنات التعدين 

         : والترويحيةثقافية الشخصية وال الخدمات -

مقيمااين وغياار الالمتبادلااو بااين  والترويحيااو قافيااو التخصاايو والخاادنات اليتااتمع بجااد    

  : يل نا  عل  ،مقيمينال
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 مقيماين وغياار اللمتبادلاو باين او ،الخادنات المرتبطاو بوساائع سامعيو وبصاريو

تااا  الساايجمائ  المسااجع علاا  نالخاادنات المرتبطااو باإلتتماامن و المقيمااين،

والتلفزيااااون والتسااااجي ت الفيااااديو وباااارانج الراديااااو  أوأشااااريو األفاااا   

المباااالا واأل اااور التااا  يتلقاماااا : ا أن لاااو مااايه الخااادنات  ونااانالموسااايقيو، 

تااا  وحقااوا التوةيااع نظياار األن ،المم لااون والمجتجااون وناان علاا  شاااكلته 

    اإلع  المباعو لوسائع 

 الترفيهيوالتخصيو وال قافيو و الخدنات وتتمع األخر ال قافيو  الخدنات 

تطو نكتل، المرتبطو بالمكتبات والمتاحف وغير ذل، نن األ ،األخر 

  ات الصلوذ ال قافيو والرياضيو

        : رأخغير المدرجة في موضع الخدمات الحكومية و السلع -

علا  كاع الخادنات  ، أخاركن أنااف و الخادنات الحكونياو غيار المدر او فا   تتمع   

اقليميااو غياار المبوبااو تحاات بجااود  أونجظمااات دوليااو  أوالمرتبطااو بقطاعااات حكونيااو 

    العسكريووالقواعد  نصروفات السفارات والقجصليات:    ا  ذل، ن ا  ، أخر

 ::لي واألالدخل  حساب -ب

بين الوحدات المؤسسايو المقيماو فيما  ل واألتدفقات الدخع  ل واألساب الدخع يبين ح  

 : ويتتمع عل  نا يل  مقيمو،الغير و

 العاملين: تعويضات -

 الجقدياالو األخاار والمزايااا  المرتباااتيتااتمع بجااد تعويمااات العااانلين علاا  األ ااور و   

 ا غيالر المقيماين ن اععما  الحدود والعماا  الموساميين وغيارم  نان العماا  لوالعيجيو 

 المحليين العانلين ف  السفارات    العما 

 : ستثماراأل دخل -

علاا  نتحصاا ت الاادخع المرتبطااو بحياااةات المقيمااين  ساات ماراأليتااتمع بجااد دخااع    

ويتكااون  المقيمااين،ناليااو خار يااو وناادفوعاته  المرتبطااو بخصااو  تجاااه غياار  ألنااو 
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 اتأسات مارالمباشار و سات ماراألتاطو أن نانواع الدخع المساتمدة أن نن ست ماراألدخع 

دخااع حقااوا  إلاا المباشاار  ساات ماراألويجقساا  عجصاار  ؛ أخاار اتأساات مارالحافظااو و

والمسااحوبات ناان دخااع أشااباه  األرباااحوتوةيعااات  ساات ماراألوأسااه  نااجاديق  الملكيااو

 ويتفارع دخالع    الفوائاد اوالدخالع نان الادين  ،ماأست ماروالعائدات المعاد  التركات،

ودخااع  ساات ماراألوأسااه  نااجاديق الاادخع ناان حقااوا الملكيااو  إلاا الحافظااو  اتأسات مار

 ماأسات مارالمعااد  األربااح، وسات ماراألحملو أسه  نجاديق  إل اليي يعز   ست ماراأل

 اتأست مارويتمع الدخع نن   ، فوائد انن الدين والدخع  ست ماراألنن أسه  نجاديق 

كماا  ؛ذل، ونا شاب   قروض ا  نن رأس الما  أخراع وأن   الفوائد المكتسبو ننأخر

نان نااف  حقاوا نلكيتهاا فا   سرالمقدر لأ أويتمع نن حيث المبدأ الدخع المحتسب 

 التقاعديو الت نين عل  الحياة ونجاديق المعاشات  أحتياييات

 :: ويانالثالدخل  حساب -ج

حياث  المقيماين،ماين وغيار وي التحوي ت الجاريو بين المقيانيبين حساب الدخع ال     

عملياو توةياع الادخع باين دورماا فا   انواع التحاوي ت الجارياو لبياأنا يقيد في  نختلف

   أخرشخصيو وتحوي ت  اريو تحوي ت  إل وتجقس   ات،قتصاداأل

التا  تمجحهاا  العيجياو أووتتمع التحوي ت التخصيو  ميع التحوي ت الجارياو الجقدياو 

كايل، تعتبار و نجهاا،تتلقاماا  أومقيماو النعيتايو غيار  أسار إلا و المعيتيو المقيما األسر

مقيمااين فاا  ال إلاا تحااوي ت العااانلين فاا  الخااار  تحااوي ت  اريااو يرساالها العااانلون 

   أخر أقتصاد

 اااروة لفتتااامع المااارائب الجارياااو علااا  الااادخع وا األخااار التحاااوي ت الجارياااو  أناااا

تماعيو، ناف  أقساي الت نين عل  غير  المزايا األ  تماعيو،األ المساعدات وغيرمما،

المطالباااات المتااامولو نطالباااات التااا نين علااا  الحيااااة، ات الموحااادة، انالمااام ،الحيااااة

والتحاااوي ت  ن الااادول واالتحاااوي ت الجارياااو المرتبطاااو بالتعااا، ات الموحااادةانبالمااام

 المعيتيو  األسرللربح الت  تخد   لهادفوالمؤسسات غير ا إل الجاريو الممجوحو 
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ا انانثث ا يا   : :   الياليأسمأسمالرالرالحساب الحساب   ::  يا

 : التغطيةالمفاهيم ونطاق  –أ       

غير المجتجاو غيار  أنو لال  القيود الدائجو والقيود المديجو أسميعرض الحساب الر   

  يسااجع أناا ويعجاا  ذلاا،اليو بااين المقيمااين وغياار المقيمااين، أساامالمالياو والتحااوي ت الر

 األراضا والتصارف فيهاا، ن اع بياع  المجتجاوغير غير الماليو  األنو  إقتجاءعمليات 

أي قيا  ، اليوأسمالروالتراخيص، وكيل، التحوي ت  اإليجاروبيع عقود  ،السفارات إل 

دون حصاول  فا  المقاباع علا  أي  ،اليوأسمالر لأغراضيراف بتوفير نوارد أحد األ

ود الدائجاو ل  نجماوع القيااأسامالحسااب الر اننيازويباين  ،يو كعائد نباشارأقتصادقيمو 

 ً  ؛غياار المجتجااو غياار الماليااو األنااو اليو وأساامالقيااود المديجااو للتحااوي ت الر ناقصااا

ال  كبجاد أسام  الحساابين الجااري والرانانيزيظهر نجماوع  أن ذل، يمكن إل وإضافو 

  نان -ا األقتاراضا+  نااف   اإلقاراضنواةن، ويطلاق علا  البجاد الماواةن نااف  

ً ي واوميا المجموع يس ،ال  والجاريأسمالحسابين الر نااف   نن ناحيو المفاامي  أيما

 انيواهماا يتساأن ، بالرغ  نن  نن الحساب المال -ا األقتراضا+  / ناف   اإلقراض

ال  أسامالجااري والر اننن الجاحيو العمليو، فالحسااب اننن الجاحيو المفامميو، فقد يختلف

نااااف   أو  إقاااراض المعاااان ت غيااار المالياااو ويتسااابب رنااايدمما فااا  نااااف انيبيجااا

  األقتراض أو اإلقراضبيجما يبين الحساب المال  كيفيو تمويع ناف   ؛قتراضأ

يكون نتساق ناع نظاا  الحساابات لال  ف  ميا الدليع أسمويستخد  نصطلح الحساب الر

فا   ال أسامالرويباين الحسااب  والمالياو،اليو أسامي يميز بين المعاان ت الرالقونيو الي

المجتجااو  األنااو ال  للمجموعااو الكانلااو ناان أساامونيااو التكااوين الرنظااا  الحسااابات الق

ال المعااان ت فاا  المقابلااو فاا  الحسااابات الدوليااو، إ اازاء وال تبااين األ المجتجااو،وغياار 

المجتجاو فا  حسااب  األنو وتدر  المعان ت ف   ،غير المجتجو غير الماليو األنو 

 السلع والخدنات 
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فاا  وقاات تغياار  ،و غياار الماليااو والتصاارف فيهاااغياار المجتجاا األنااو  إقتجاااءويسااجع 

غيار المجتجاو غيار المالياو والتصارف فيهاا والتحاوي ت  األناو  إقتجااءويقيد  الملكيو،

إ ماال   أسااسضامن بجاود نجفصالو علا   ،نستحقو القبر ونساتحقو الادفع اليوأسمالر

 ناف   أساسوليس عل  

 : فيهاف والتصر ،غير المنتجة غير المالية األصول إقتناء -ب

  : يل نما  ،غير المجتجو غير الماليو األنو تت لف                

 : الطبيعيةالموارد  -1

 الصايد، الميااه، حقاوا الحرا او،حقاوا  التعادين، حقاوا ،األراضا تتمع               

  الكهرونغجاييس  والطيف  الجوي،المجا  

 : والتراخيص اإليجارعقود  -2

بهااا ك نااو   فوالتااراخيص تلاا، العقااود المعتاار اإليجااارد يتاامع بجااد عقااو              

ويطلاق عليهاا فا   ون ،انالقاجتماع ونظانا  مم  نن ناجع ال األنو وميه  ،يوأقتصاد

ونن أن لتها عقود الت  ير التتغيل  القابلاو  ،الملموسوغير  األنو  أس  انحيبعر األ

صااو لهاايه ملكيااو خالو التاا  ال تسااجع كالمااوارد الطبيعياا أسااتخدا ، وتااراخيص تااداو لل

 الحكونياو،فا  ذلا، بعار التاراخيص  بمااتاطو نعيجاو، ن وتاراخيص القياا  ب الموارد،

بيجماا ال تساجع حيااةات  ال ،أسامالرفا  الحسااب  األناو وتسجع المعان ت ف  ميه 

 لها الدول  لعد  و ود خصو  نقابلو  ست ماراألف  وضع  األنو ميه 

 وال يمكان الباين،ت  يره نن  أو تداو يل  القابع لليمكن نقع نلكيو عقد الت  ير التتغو

أناع ناا يختلاف  ساتخدا ا نص العقد علا  ساعر نحادد نسابق أليعانع ك نع إال إذ أن

وقاد تغطا  مايه العقاود  الحاال  ب  ف  الوقت  األنعيمكن ت  ير  انعن السعر اليي ك

 ،األخاار تجااو المج األنااو بجظااا  المتاااركو بالوقاات والمعاادات و اإلقانااوالعقااارات و

ال  أسامفا  الحسااب الر تاداو وتسجع تدفقات أنو  عقود التا  ير التتاغيل  القابلاو لل

 الحق عجدنا يقو  المست  ر ببيع 
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وبالتاال  ال  نالياو،غيار نجتجاو غيار  أناوالً  ال تعادوالتارخيص  اإليجااروبعر عقود 

 : يل ونن أن لتها نا  ،ال أسمتدر  ف  الحساب الر

 ألناد قصاير ناع عاد   أخارناورد يبيعا   أوأرض  أساتخدا  ا نا ت  نجح حقإذ

 الريع تبوب المبالا نستحقو الدفع ضمن  الحق،قابليو تحويع ميا 

 ا نجحت حكونو إذ ً   أساسابملكيتهاا ألناع  ال يتعلاقللقيا  بجتااي ناا،  ترخيصا

ي تقيااد ماايه قتصاااداأل األنااعالتاارخيص ال يتفااق وتعريااف  انخاادن  وكاا أو

 اً نحادود اً ئب، ون ا  ذل، عجادنا تصادر حكوناو ناا عاددالمعانلو ضمن المرا

 القمار نن تراخيص نمارسو 

 نات   نجتجاات الملكياو الفكرياو كاالبحوث والتطاوير وبارانج ا ت  نجح حاق أإذ

تقياد مايه  والفجياو،دبياو الترفيهياو واأل األعما و اآلل ،ات الحاسب انوقواعد بي

 الخدنات المعان ت ضمن 

 : ( الشهرة )قية يالتسو األصول -3

ت التجارياااو نااااوالع  التجااااري، سااا التساااويقيو نااان بجاااود ن اااع األ األناااو تتااا لف    

التساويقيو بصاورة نجفصالو  األناو وعجاد بياع  االلكترونا ،الجايق  أس والتعارات و

غيار المجتجاو غيار المالياو  األناو  إقتجااءهاا تقياد ضامن نعف يمتلكهاا،الايي  انعن الكيا

 فيها والتصرف 

التساويقيو فا   األناو ترنات ضامن نعلا  شابكو األ اإللكترونيو البطاقاتاء مأسوتقيد 

جهااات المختصااو ال إلاا رسااو  التسااجيع العاديااو نسااتحقو الاادفع  أن إال الحاااالت،بعاار 

   الرسو  تكون نقابع عمع يؤد نأل ،لكترونيو تم ع خدنوطاقات اإلببال

ة بسابب ولكترونا  عا ا اإلالجطاا أسا ا شملت القيمو المدفوعو نقابع الحصو  عل  ذإ

يعاد رساا   وبالم اع، ؛التساويقيو األناو يعتبار بم اباو تارخيص ويادر  ضامن  ،ندرتا 

شاعار نو اود  قتجااءبيجماا يادر  المبلاا المادفوع إل تجارياو،تصمي  شاعار  دياد خدناو 

 التسويقيو  األنو ضمن 
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 : اليةأسمالر التحويالت -د

 إلا نن يرف  أنعت الت  تجتقع فيها نلكيو اليو م  التحوي أسمتعد التحوي ت الر   

تجاة  دائن  أوالتصرف في ،  أوأنع  عقتجاءكليهما ب أوالت  تلز  أحد الطرفين  أو ،أخر

ً اليو أساموتتامع التحاوي ت الر لا ،نا عان الخصا  المساتحق  التحاوي ت الجقدياو  أيماا

 قتجائها إ أوالت  ال تجطوي عل  التصرف ف  أنو  غير نقديو 

 الدينمن  اءاإلعف : 

ً  اإللغاءنن الدين مو  اإلعفاء    ً  أو الطوع  للدين كليا تعاقدي باين  إتفاابمو ب   زئيا

يساق  كاع المبلاا  أو ،يلغا  الترتياب التعاقادي الاديننان  اإلعفااءونتيجاو  ،دائن ونادين

الفائاادة التاا   ناادفوعات اات الفائاادة  خربمااا فاا  ذلاا، نتاا نجاا ، اازء  أو  القااائ  األناال

ناان الاادين نتيجااو إلغاااء ناادفوعات فائاادة  اإلعفاااءوال يجتاا   ،  الماضاا فاا   سااتحقتأ

 بعد نستقبليو ل  تستحق 

 ،ال أسامعتباره نعانلاو تحوياع ر نن الدين عن شطب الدين ويعانع ب اإلعفاءويختلف 

 ،الاادين أياارافبااين  إتفااااناان الاادين نتيجااو  اإلعفاااءيجتاا   الاادينوعلاا  عكااس شااطب 

ً وليس أ والهدف نج  تحويع نجفعو ع يياو تحصاانب الدائن وحاده بعاد  إنكاننن   عترافا

 المبلا 

  الحياةعلى غير مطالبات التأمين : 

وبالجسابو  الجارياو،عاادة ضامن التحاوي ت  ةتبوب نطالبات الت نين عل  غيار الحياا   

يمكاان قيااد  اازء ناان المطالبااات  ،للمطالبااات الكبياارة للغايااو كالمطالبااات عقااب كارثااو

 العاديو حوا  س كتحوي ت  اريو كما يحدث ف  األولي ،اليومأسكتحوي ت ر

  يةستثماراألالمنح : 

 أوعيجيو تقدنها الحكوناات  أونقديو  اليوأسمريو نن تحوي ت ست ماراألتت لف المجح    

ثابتاو  ألناو قتجائهاا إلتموياع تكااليف  ، أخاروحدات نؤسسايو  إل المجظمات الدوليو 

 ً ً  أو كليا ويلتاز    ،أخارات اناكي أويو حكوناات سات ماراألن نتلقو المجح وقد يكو ، زئيا
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فا  أغاراض إ ماال  تكاوين  المجح الت  يتلقونها نقاداً   ستخدا يو بست ماراألنتلقو المجح 

يو نحاددة كمتااريع أسات ماررب  ميه المجح بمتااريع  نا يت رأس الما  ال ابت، وغالبا 

 الكبر  البجاء 

ً قاااد تقاااو  حكوناااو أ جبياااو ، يوسااات ماراألوعلااا  عكاااس الماااجح  بتموياااع نتاااروع  أيماااا

وفا  مايه الحالاو يبااوب المبلاا المسات مر ضاامن  ،عتبارماا نسات مر نباشاار ي بأسات مار

المباشار عان  سات ماراألوتختلاف حصاو  نباشار، أسات مارحصص الملكيو ف  نؤسساو 

المساات مر المباشاار يمتلاا، قااوة تصااويتيو فاا   أن فاا  ،ال أساامنتااروع يمااو  بتحويااع ر

حااق بيااع  أو األرباااحكتوةيعااات  نسااتقبليو،ويحااق لاا  الحصااو  علاا  نجااافع  ،مؤسسااوال

  األنو 

يو ساات ماراألفقااد تاادفع المجحااو  ،ي فتاارة ةنجيااو يويلااوساات ماراألسااتمر المتااروع أوإذا 

 اليو،أساامالراألقساااي ضاامن التحااوي ت ويظااع تبويااب ناادفوعات  ،الجقديااو علاا  أقساااي

وتتاامع المااجح  ؛المختلفااون الفتاارات المحاساابيو و نتتاليااو ناالقياادت فاا  سلساا نإحتاا  و

تقاادنها   أخاارونعاادات  آالت، نقااع،يو العيجيااو تحااوي ت علاا  مي ااو نعاادات ساات ماراأل

 نقيمو وحدات غير  إل الحكونات 

 الضرائب : 

تفارض علا  فتارات غيار نجتظماو وغيار  ائباليو نان ضارأسامتتكون المرائب الر   

علا  قاي   أو ،المملوكاو لوحادات نؤسسايويماو نااف  الق أو األناو نتكررة علا  قاي  

مبات نتبادلو فا   أورث إلالت  تجتقع نلكيتها فيما بين وحدات نؤسسيو نتيجو  األنو 

 حياة الوامب والموموب ل  

 : تيواألوتتمع المرائب 

        المارائب نان ضارائب  وتتكاون مايه ،المرائب المفروضو عل  رأس الماا   1ا     

يو تفارض علا  فتارات نااف  القيماو المملوكاو لوحادات نؤسسا أو ،األناو عل  قاي  

   موةنجيو غير نجتظ
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التحاوي ت نان ضارائب  وتتكاون مايه ،اليوأسام  المرائب عل  التحوي ت الر8ا     

وتتكاون نان  نؤسسايو،التا  تجتقاع نلكيتهاا فيماا باين وحادات  األنو تفرض عل  قي  

ائب علا  الهادايا بماا فا  ذلا، ضارائب والمر ،  التركاتضرائب  ا اإلرث ضرائب 

 أورث إلبغرض تججب دفع ضارائب ا ،ةاألسرأفراد أحياء نن نفس عل  مدايا يتبادلها 

وماايه الماارائب ال تتاامع الماارائب علاا  نبيعااات أدناا  حااد نمكاان،  إلاا تخفيمااها 

  األنو 

 

 األخر الية أسمالر التحويالت : 

ً تاادر  الماادفوعات الكبياارة غياار المتكااررة ال       أو ،عاان تلااف كبياار مقدنااو تعويمااا

 اليو أسمالرضمن التحوي ت إنابات خطيرة غير نغطاة بوثائق ت نين 

 إلاا بمااا فاا  ذلاا، المقدنااو  ،اليو الهبااات الكبياارة والتركاااتأسااموتتاامع التحااوي ت الر

 أواليو بمو اب وناايا أسامه التحاوي ت الريوقاد تات  ما ،للاربح الهادفاونؤسسات غير 

 أساراليو الماجح الكبيارة للغاياو التا  تقادنها أسموتتمع التحوي ت الر ح ناالمأثجاء حياة 

للااربح لتمويااع إ مااال  تكااوين رأس  الهادفااونؤسسااات غياار  إلاا نؤسسااات  أونعيتاايو 

الجانعات لتغطيو تكاليف بجااء ساكن  دياد داخاع  إل ن ع الهبات المقدنو  ال ابت،الما  

 ونختبرات الحر  الجانع  ونكتبات 

 للااربح تحااوي ً  الهادفااونؤسسااو غياار  أوا  نجظمااو دوليااو أسااممساااممو فاا  روتعااد ال

ً أسمر  نلكيو إذا ل  يجت  عجها حصو  نقد  المساممو عل  حصص  ،اليا

المعيتيو كبجد نجفصع عجادنا تكاون قيمتهاا  األسربين اليو أسمويمكن قيد التحوي ت الر

خصاايو ناان العااانلين فاا  كبياارة وتاادر  ضاامن البجااد التكميلاا  الخاااص بااالتحوي ت الت

 الخار  
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ا  ا ثالثا   : :   الماليالماليالحساب الحساب   ::  ثالثا

 : التغطيةالمفاهيم ونطاق  – أ     

وتت  باين  ،يسجع الحساب المال  المعان ت الت  تجطوي عل  أنو  وخصو  ناليو   

ظيفيااو والقطاعااات، الف ااات الو إلاا ويتااير الحساااب المااال   المقيمااين،المقيمااين وغياار 

 الدوليو المستخدنو ف  ناف  نعان ت التمويع  ستحقاا ا  األآدوات وواأل

 أوالخاادنات  أووتكااون القيااود المدر ااو فاا  الحساااب المااال  قيااود نقابلااو لقيااود الساالع 

يكون ، فعل  سبيع الم ا  األخر قيود الحساب المال   أوال  أسمالحساب الر أوالدخع 

 أوكالعملااو والودائااع  ماليااو،ال األنااو القيااد المقابااع لصااادرات الساالع عااادة ةيااادة فاا  

 ،الماال وف  المقابع قد تجطوي نعانلاو ناا علا  قيادين فا  الحسااب  ،التجاري اناالئتم

 وودائع حيث يمكن نبادلو سجد بعملو 

ونااف   ،األقتاراض/ نااف   اإلقاراض نااف  ويسم  الرنيد الكل  للحساب المال 

 إقتجااء اناً فا  الحسابيخاآ الخاار  ،العال   إل  يقد  أنواالً  قتصاداأل أن يعج  اإلقراض

فيعج   األقتراضناف   أنا ؛وسدادماالماليو والتصرف فيها وتحمع الخصو   األنو 

/  اإلقاراضرنايد نااف   انفا ،اإلقراضبنتعلقو نصطلحات  أستخدا ورغ  العكس، 

 الجقدي،المتتقات الماليو واليمب  الملكيو،حصص  انف  الحسب ي خي األقتراضناف  

الخصاو  كماا يتامع  خفااضنإ اإلقاراضكيل، يتامع نااف  و الدين ب أدوات ان  إل 

/ ناااف   اإلقااراضسااتخ ص ناااف  إويمكاان  ،األنااو  خفاااضنإ األقتااراضناااف  

ناان رناايد  أو ،ال أساامناان نجمااوع رناايدي الحسااابين الجاااري والر ناااإ ،األقتااراض

  المال الحساب 

 تال  :وتسجع المعان ت ف  الحساب المال ، عل  الجحو ال

نااف  فا  الحسااب  أسااسلقياد علا  يقصاد با  ا   : صلافي أسلا القيد عللى  -

عمليااات تجميااع ياات  بواسااطتها ترناايد كااع القيااود المديجااو الخانااو و ،المااال 
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 األنعنوع  خص  نعين نقابع كع القيود الدائجو الخانو بجفس أوب نع نعين 

   الخص  نفس نوع  أو

 األنااو المعااان ت المتعلقااو ب ة عاانومااو عبااار : والتقيلليمتوقيللا التسللجيل  -

وتسجع نعاان ت الحسااب الماال   ،يوقتصادالماليو تسجع عجد تغير الملكيو األ

 السوقيو بو   عا  بالقيمو 

 المباشر : ستثماراأل  - ب      

عبار الحادود الايي يارتب  بمقاي  فا   سات ماراألمو ف و نن ف ات  : المباشر ست ماراأل   

نؤسسااو نقيمااو فاا   إدارةفاا   ذدر ااو عاليااو ناان الجفااو أولساايطرة نااا يتمتااع با أقتصاااد

المباشاار عجاادنا يقااو  نساات مر نقااي  فاا  أحااد  ساات ماراألع قااو   وتجتاا ،أخاار أقتصاااد

نؤسسااو  إدارةدر ااو كبياارة ناان الجفااود فاا   أويمجحاا  الساايطرة   ساات مارات بقتصاااداأل

  أخر أقتصادنقيمو ف  

عجادنا يمتلا، نسات مر نباشار  ،لملكياو المباشارةالمباشار ذي ا سات ماراألوتجت  ع قات 

أك اار ناان القااوة  أو %11حقااوا نلكيااو تؤملاا  للحصااو  علاا  نساابو بصااورة نباشاارة 

المباشار  سات ماراأل لع قاو نؤسساووبالجسبو  ،المباشر ست ماراألالتصويتيو ف  نؤسسو 

 أو نؤسسااو تابعااو ناااإالمباشاار تكااون  ساات ماراألنؤسسااو  نعفاا ،نااع المساات مر المباشاار

 نرتبطو نؤسسو 

  : المباشر ست ماراألواع أن نن

   ل المباشر التابعو  ست ماراألنست مر نباشر ف  نؤسسو  اتأست مار -

نباشر ف  نست مرما المباشر  أست مارالعكس  اليي تقو  ب  نؤسسو  ست ماراأل -

   المباشرةغير  أوناحب الملكيو المباشرة 

 المقيمو يمو وغير بين المؤسسات الزنيلو المق ست ماراأل -

 إقتجاء أونوا  نباشر بعقراض األ أست مارالعكس  عجدنا تقو  نؤسسو  ست ماراألويجت  

غياار المباشاارة،  أوحصااص الملكيااو فاا  نساات مرما المباشاار ناااحب الملكيااو المباشاارة 
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أك ر نن نجموع القوة التصاويتيو  أو %11نت كها حصص نلكيو تتكع أشريطو عد  

 لمباشر اف  ميا المست مر 

 : الحافظة اتأستثمار – ج

  المعاان ت والمراكاز عبار الحادود التا  تجطاوي علا  نا الحافظاو ب أسات ماريعرف    

 األنااو  أوالمباشاار  ساات ماراألعاادا تلاا، المتماامجو فاا   ،حقااوا نلكيااو أوساجدات دياان 

                                                                             األحتياييو

راا الماليااو ماا  أدوات دياان وحصااص نلكيااو لهااا الساامو الممياازة لقابليااو ونحفظااو األو

 أوبالتسلي    أخر إل تجتقع بسهولو نن وحدة  أن ونيو يمكناننلكيتها الق أن اي ،تداو ال

 التظهير  

لف نما يتيح حياةتها لد  نخت ها،تداولراا الماليو يريقو لتيسير واأل تداو قابليو  وتعد

 عمرما  عل  نداريراف األ

راا المالياااو الفرناااو للمسااات مرين لتجوياااع نحاااافظه  وفااا  األ تاااداو الوتتااايح قابلياااو 

 اته  بسهولو أست ماروالتمكن نن سحب  ،يوست ماراأل

تل، الصاادرة  أي ا ست ماراألوحدات نجاديق  أوالحافظو أسه   اتأست ماروتدر  ف  

 أو حتياييوأراا ناليو والت  ليست بم ابو أنو  و الم بتو بو ، ست ماراألعن نجاديق 

  نباشرة  اتأست مار

سابيع  علا ، رااأوشاكع  يت خا ال الحافظو حصص الملكيو التا  أست ماروال تدر  ف  

 أوالمباشااار  سااات ماراألمااا تااادر  تحااات بجاااد أن ،المساااامموالم ااا  فااا  التاااركات غيااار 

بجظااا  المتاااركو بالوقاات  اإلقانااووحصااص الملكيااو فاا  ترتيبااات  ، أخاار اتأساات مار

الحيااةات التا   أن رغا ، الحافظاو اتأسات مارراا ناليو عادة نا تدر  ف   ووالم بتو ب

وتقيد الحيااةات التا   ،نباشر  ست ماركأك ر نن القوة التصويتيو تعانع  أو %11تمجح 

 اتأسات مارالمباشار ضامن بجاد  سات ماراألراا ناليو وغير ندر و فا  أوشكع  يال ت خ

   أخر
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حسب  أو ، األنل ستحقااأ ع األ أو داة،األالحافظو حسب  اتأست مارويمكن عرض 

   المؤسس  القطاع 

  ستثماراألفي صناديق  األربا ح أستثمارإعادة : 

عتبارماا  ب سات ماراألالحافظو ف  نجاديق  ست ماروةعو ألمغير ال األرباحتحتسب     

وقيد الحساب المال    الصجدواف   مات مارأسث  باعتبار إعادة  ،نستحقو الدفع للمالكين

المعاااد  ساات ماراألنااجاديق  ألرباااحمااو القيااد المقابااع  األرباااح أساات مارالخاااص بععااادة 

  ل واألف  بجد حساب الدخع  ماأست مار

 السندات القابلة للتحويل : 

ساجدات  إلا يعاد  تبويبهاا نان قاروض  ،أخار إلا نان نالا،  تداو القروض القابلو لل   

 تداو ا التعديع ف  التبويب يجبغ  و ود دليع عل  يم وإل راء ،ف  ظروف نعيجودين 

 وتاواتر تساعير الساواع  انبماا فا  ذلا، و اود نا وي،انال اف  الساوا ميه القروض 

 والبيع كما يستد  علي  نن الفروا بين سعري التراء  ،داةاأل

  الدينفسخ :   

ساتبعاد إ ، وقاروضساجدات ديان  شكع تكون ديون  ف  االيييتيح فسخ الدين للمدين    

 أناوالً  لإللغااءيخصاص بتاكع غيار قاباع  ن عمونياو بالياو اانالميزخصو  نعيجاو نان 

 للخصو  يو ف  قيمتها وانس

  : الفسخ يويمكن تجفي

  داخاااع الوحااادة انوالخصاااو  المقترناااو فااا  حسااااب اسااات م األناااو بوضاااع   1ا

   المعيجوالمؤسسيو 

    أخروحدة نؤسسيو   إلوالخصو   األنو  بتحويعأو   8ا

 األنااو سااتبعاد وال يجبغاا  إنعااان ت تتعلااق بالفسااخ، ي أ ال تقياادلاا  وفاا  الحالااو األ

يااو تقيااد المعااان ت التاا  انوفاا  الحالااو ال  ؛للوحاادةيااو العمونيااو انالميزوالخصااو  ناان 
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ياو فا  الحسااب الماال  انحصائيو ال الوحدة اإل إل والخصو   األنو تحولت بمو بها 

 ين نختلفين أقتصادف   اننقيمت انتكون الوحدت أن شريطو ،المعيجوات قتصادلأ

  والديون األسهمإعادة شراء : 

عتبارما تخفير فا  خصاو  حصاص  سهمها تبوب المعانلو با اشترت شركو نا أذإ   

التركو ال يمكجها الحصو  عل  نطالباو علا   نال ونظراً  ألنع، إقتجاءوليس  الملكيو،

وبالم ع يعانع شراء سجدات الدين  ا ل  تلا األسه ،ذ  نجقمياً حت  إيعتبر الخص ،نفسها

 للدين سترداد إعتباره  بنداره إب  هو اننن  

  المنحةأسهم :  

 األساه نان  وقاد تقاد  للمسااممين عادداً  ،اً بععاادة ميكلاو أساهمهااناتقو  التركات أحي   

 إنادار أو األساه تجزئاو تسام  مايه العملياو  وقد ،حياةت الجديدة نقابع كع سه  سبق 

ال  إضاافيو،نا يحدث عجد إندار أسه   ديادة نقاباع أناوا  وعل  عكس  المجحو،أسه  

 نعان ت تسجع أي  ف  ميه الحاالت أي نوارد  ديدة وال تقد 

 

  : للموظفينالممنوحة  األكتتابوخيارات  ،(حتيايياتاأل )عداالمالية  المشتقات -د

م  أنو  وخصو  نالياو  ،الممجوحو للموظفين األكتتابت المتتقات الماليو وخيارا   

 المخاير لها نفس عجانر 

 : الماليةتقات شالم -1

يو أساساسالعو  أونؤشار  أوعقد المتتقات الماليو ماو أداة نالياو نرتبطاو با داة نالياو     

أساعار الفائادة،  كمخاايرتداو  نخاير ناليو نحددة، ويمكن نن خ لها  ، أخرنحددة 

فا   انونخاير االئتميو ساسوالسلع األ األسه سعار أنخاير عار الصرف، نخاير أس

 الماليو  األسواا
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بالمتااا رة فاا  العقااد  ناااإالمخاااير المتماامجو فاا  عقااد المتااتقات الماليااو  تااداو ويمكاان 

تاء عقد  ديد ل  خصائص نخاير تعااد  بتاكع نعب أوكما ف  حالو عقود الخيار  ذات ،

 القائ  وي عليها العقد تعويم  المخاير الت  يجط

ناان المتااتقات الماليااو ممااا عقااود الخيااار والعقااود ناان الجااوع  انرئيسااي انومجااا  نوعاا

  اآل ع

 : الخيار عقود -1 

عقد الخيار  انا كذإبيع،  أوعقد الخيار يحصع المتتري نن البائع عل  حق شراء  ف 

ويدفع  ،محددالاريخ تالقبع  أونعين ف  تاريخ نحدد  يعل  سعر تجفي للبيع أو ءللترا

وف  نقابع ذل، يحصع المتتري عل   الخيار،ة لمحرر عقد ونتتري عقد الخيار ع 

بسعر  نال   أو اعيج   نحدد أساسبجد  البيع بيع اخيار  أو التراء  اخيارحق شراء 

 أن دون المحدد،قبع التاريخ  أوف  تاريخ نحدد  التجفيي  اسعرتعاقدي نتفق علي  

 البيع  أوف  حالو التراء  تزا إليترتب علي  

 :اآلجل من النوع  العقود -2

ماا  عقااود غياار نتاارويو يتفااق بمو بهااا  ،و اآل لاا االعقااود اآل ااعالعقااود ناان الجااوع 

بساعر تعاقادي نتفاق  ناال   أو اعيجا   أساساعل  تباد  كمياو نحاددة نان بجاد  انيرف

ومايا الجاوع  ،د المساتقبليووتتمع ميه العقود العقو ،ف  تاريخ نحدد التجفيي  اسعرعلي  

مايه  تاداو وتعماع الساوا علا  تيساير  ،المجظماو األسواا  ف  تداولنن العقود يجري 

 للعقد العقود عن يريق تحديد التروي الجمطيو 

ليا تكون  ،يووايت  تباد  نخاير ذات قيمو سوقيو نتس اآل عوعجد إبرا  عقد نن الجوع 

   تتغير القيمو السوقيو رغا ساسغير سعر البجد األتونع  نفراً،برا  قيمو العقد عجد اإل

  اآل ع  يمكن إعادتها للصفر بعمع تسويو دوريو يوا  ندة العقد أن
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  : للموظفينالممنوحة  خيارات األكتتاب -2

أساه  شاركو ناا تقاد   خياار شاراءما  عقاود  ،ماوظفينلالممجوحو ل األكتتابخيارات   

، وفا  قلياع نان الحااالت التا  تكاون فيهاا لموظف  التركو كتكع نن أشكا  التعوير

، إقاناو الماوظفين أقتصاديختلف عن  أقتصادالتركو الت  تصدر عقد الخيار نقيمو ف  

ً  ن ك وتساعر  ،شاركو تابعاو للتاركو التا  تقاد  عقاود الخياار أو يكاون رب العماع فرعاا

المالياو،  الممجوحو للموظفين بجفس الطريقو الت  تسعر بهاا المتاتقات األكتتابخيارات 

ولكجها ذات يبيعو نختلفو الشاتمالها علا  ترتيباات تتعلاق بتااريخ ناجح الخياار وتااريخ 

غرضها نختلف ا أي تحفيز الماوظفين علا  المسااممو فا   أن نمارست ، كما أستحقاا

 األكتتااابخيااارات  تااداو ا أنكاان ذالمخاااير  ، وإ تااداو ةيااادة قيمااو التااركو ولاايس 

هااا تبااوب ضاامن المتااتقات نعالماليااو باادون قيااود، ف واااألسااالممجوحااو للمااوظفين فاا  

 الماليو 

 : األخر  اتستثماراأل -هـ 

م  ف و نتبقيو تتمع المراكز والمعان ت الماليو عدا المدر او  : األخر  اتست ماراأل

 األكتتاابوخياارات المتتقات الماليو  أوالحافظو،  اتأست مار أو، المباشرست ماراألف  

والخصو  التاليو  األنو ل  تكن ف ات  وإذا ،األحتياييو األنو ين والممجوحو للموظف

 ،األخر  اتست ماراأل نعف ،األحتياييو األنو  أوالمباشر  ست ماراألغير ندر و ف  

  : يل ما ك

  األخر حصص الملكيو  

  والودائع العملو 

  ،جدوا والقااروض المقدنااو ناان الصاا انائتماا أسااتخدا القااروض ابمااا فاا  ذلاا

   الصجدوا

 ونساتحقات التا نين علا  الحيااة  ،للتا نين علا  غيار الحيااةالفجيو  حتيايياتاأل

 دخاري األوالت نين 
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 والسلف التجاري  اناالئتم 

  الدفع نستحقو القبر /  األخر الحسابات 

  حقاوا الساحب الخاناو تادر   احيااةاتنخصصات حقوا الساحب الخاناو

   األحتياييو األنو ف  

  : :   بهابهابنود المتعلقة بنود المتعلقة والوال  حتيايياتحتيايياتاألاأل  و:و:        

الخار يو المو اودة تحات تصارف السالطات الجقدياو  األنو م   األحتياييو األنو 

التاادخع فاا   أو ،الماادفوعات التمويليااو اننياازحتيا ااات أوالخاضااعو لساايطرتها لتلبيااو 

 األحتيايياو األناو تكاون  أن والباد ،أسواا الصرف للت ثير عل  سعر نرف العملو

 األحتيايياو األناو ويساتجد نفهاو   ،نو اودة بالفعاع أنوالً  جبيو وبالعملو األ أنوالً 

 الجقديو  بالجسبو للسلطات  ستخدا نفهو  السيطرة وإتاحو األ إل 

ً  المركاازي،الساالطات الجقديااو ناان البجاا،  وتتاا لف تكااون  أن البااد اإلقانااولمفهااو   ووفقااا

نطالباات  ن، ألالمقيمايننطالباات علا  غيار  الايمب،عادا سابائ،  األحتيايياو األنو 

ال  جبيو عل  المقيمين بما ف  ذل، المطالباات علا  البجاو  المقيماو السلطات بالعملو األ

نتاحو بسهولو بصورة غيار  األحتياييو األنو تكون  أن البد احتياييو  أنوالً  تعتبر

ن شاراهه حياث يمكا، حتيااي  ساائ ً األ األناعأقص  حد نمكن ويكاون  إل نترويو 

وفا  أقاع وقات نمكان  ،دنا  نان التكلفاو  بالحاد األ جب  ا نقداً الجقد األوبيع  وتصفيت  ب

غيار القابلاو  األناو  إل ويتير ميا المفهو   ،بغير داع األنعوبدون الت ثير ف  قيمو 

المالياو المتااح لهاا  رااوكااأل تاداو القابلاو لل األناو كالودائع تحت الطلاب، و تداو لل

ات  اودة ذ حتياييااتتكاون األ أن ويجبغ  ،هاداولتبائعون ونتترون لديه  الرغبو ف  

  المدفوعات اننيزتمويع  حتيا اتكون نتاحو بسهولو للسلطات لتلبيو أعاليو حت  ت

، حياةات حقوا السحب الخانو، وضع نن اليمب الجقدي األحتياييو األنو وتت لف 

راا المالياو وواأل جبا  األ والودائع بالجقادالعملو  ،  نجدوا الجقد الدول دحتياي  لاأل

     األخر دوات الماليو واأل القروض ا األخر  والمطالبات
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 2018المدفوعات لعام  انميزملخص لوضع 

     

 رتفااااععبالتاااوال    علاا  انناادفوعات ليبياااا للعااا  ال ااا انميااازتاا ثر الوضاااع العااا  ل     

ل، الكمياات كايو ،تحسن الملحوظ فا  أساعار الاجف  العالمياوللاإليرادات الجفطيو  نتيجو 

  انالميزل  األثر الواضح عل  وضع  انواليي ك ،8112لعا  رة نن الجف  الخا  المصد  

ً  ،الكلاا    8117نليااار ديجااار عااا   9 3نليااار ديجااار نقابااع   9.8بلااا  الاايي حقااق فائمااا

 8 6رتفاع نان أ والييالجاري، الحساب  فائر إل الكل    انالميزف   الفائروير ع 

 فاائروذلا، بسابب  ،8112عاا   فا   نلياار ديجاار15.4  إلا  8117عاا  نليار ديجار 

نليار ديجاار  9 11نقابع  ،8112نليار ديجار ف  عا   21.9التجاري اليي بلا  انالميز

   8117ف  عا  

 : 2112المدفوعات لعام  انميزألهم بنود  اا موجز الا ليتحوفيما يلي 

  الجاريالحساب : 

 الخدنات، بالسلع،ت ت عن المعان ت المتعلقو لتدفقات الت  نات اانبيأظهرت    

 حدوث ،8112 حساب الدخع والتحوي ت الجاريو نع العال  الخار   خ   عا 

ً فائم التجاري   انالميز بفائر نت ثراً  ديجار،نليار  15.4 ف  الحساب الجاري بلا ا

رتفع أ ف  حين ،8117نليار ديجار ف  عا   9 11 ديجار نقابعنليار  21.9اليي بلا 

نن  ،ف  ناف  العمليات غير المجظورة اخدنات، دخع والتحوي ت الجاريو  العجز

  8112ديجار ف  عا  نليار  6 6 إل  ،8117نليار ديجار ف  عا   4 9

 : التجاري  انالميز -1

ف  أسواا الجف  العالمياو خا    الخا  اليي شهدت  أسعار الجف  الملحوظرتفاع األ نإ   

التاا  تعااد  ،الليبيااو علاا  قيمااو الصااادرات الجفطيااو يجاااب إبتااكع  عكااسأن ،8112عااا  

 حتيايياااتلأوالااداع  الرئيساا   ، تماعيااوواأل يوقتصاااداألالمحاار  الرئيساا  للتجميااو 

حيااث بلااا نتوساا  أسااعار الااجف    الرسااميو للمصاارف المركاازي ناان العماا ت األ جبيااو
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دوالر  3 94نقاباع  ،8112فا  عاا   دوالر للبرنياع 4 78 العالمياوالخا  ف  األساواا 

  انالميازات حسااب اناولعاع بي  %3 33قادرما  رتفااعإبجسابو أي  ،8117للبرنيع عا  

والتا  ، ذلا، الجا مو عان يجابيواإلتعط  نورة واضحو لآلثار  ،8112التجاري لعا  

 9 81 إلا ليصاع  %4 91التجااري بجسابو  انالمياز فاائرإرتفاع ف   تحقيق أدت إل 

   2017نليار ديجار عا   11.5نقابع  ،2018نليار ديجار عا  

نليااار ديجااار فاا  عااا   3 12لتبلااا  %9 84قيمااو الااواردات بجساابو  رتفعااتأفاا  حااين 

فا  تبجتهاا الدولاو إل راءات التا  ل وكان، 8117نليار ديجار عا   7 14نقابع  ،8112

دور فاا  ةيااادة حجاا  الااواردات ناان  ،8112فاا  ساابتمبر شااكع إناا حات إقتصاااديو 

عملياات  وتساهيععلا  الاواردات، تخفياف القياود ف   وتم لت ميه اإل راءات  ،الخار

 نن المصارف التجاريو نباشرة   لأغراض التجاريو والتخصيو الجقد األ جب  شراء

  : المنظورةغير  العمليات

 ،  الجاريودخع والتحوي ت ال، خدناتال اظهر ناف  العمليات غير المجظورة أ

ً إ عا  ف  نليار ديجار  6 6 إل  ،8117ديجار عا   نليار ف  4 9نن العجز  ف  رتفاعا

نليار ديجار  7 6 إل  العجز ف  حساب الخدنات ليصع رتفاعإل، ويعز  ميا 8112

حساب  رتفاع عجزإ إل و، 8117نليار ديجار عا   8 6نقابع  ،8112ف  عا  

ً التحوي ت الجاريو  ديجار نليار  1 1 عجز إل  ،8117نليار ديجار عا   9 1نن  أيما

ً حساب  ف  حين حقق ،8112عا  ف    ف  عا  نليار ديجار 8 1بلا  الدخع فائما

  8117نليار ديجار ف  عا   2 1نقابع  ،8112

 

 ( األحتيايية األصولبدون  ) والماليالي أسمالحساب الر : 

  إلا ،8112اليو والماليو نع العال  الخاار   فا  عاا  أسمأسفرت حركو المعان ت الر

لخاار  ، نقاباع تادفقات إلا  انلياار ديجاار 9 3لخاار  بلغات إلا  احدوث تدفقات نالياو 

فا  التحااوي ت عمونااً ، وتتم اع مايه التاادفقات 8117ديجاار فاا  عاا   نلياار 9 1بلغات 



 

 

 2018 تالمدفوعا انميز

87 

 اتسات ماراألغيار المجتجاو غيار المالياو، ونااف  حركاو  األنو اليو، وحياةة أسمالر

يو، سات ماراألالخاار ، والتغيار فا  وضاع المحاافب  إلا  أوالاداخع  إل المباشرة سواء 

ات التجاريااو والقااروض اناائتمالمتم لااو فاا  اال األخاار  اتساات ماراألوناااف  حركااو 

المصاااارف  أووالعملاااو والودائاااع لاااد  السااالطات الجقدياااو  ، اااعاألالطويلاااو والقصااايرة 

  األخر القطاعات  أوالحكونو العانو  أوالتجاريو 

 

 الكلي  انالميز : 

 انميازالكلا  ل  انالمياز عكس إيجاباً عل  وضاعنإ ،التجاري  انالميزالفائر ف   نإ   

  8112ف  عا  نليار ديجار  2 9 بلافائماً بيل، ليبيا، ليحقق ندفوعات 
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 المدفوعات انميز 

Balance of Payments 

2018 

 
 " Millions of LYD "                                       نليون ديجار "                               "

Items 2018 البنــد 

1-Current Account 15389.4 1- الحساب الجاري 

 - Credit                                   44024.2      -  دائن 

 - Debit                                    28634.8      -  مدين 

    A-Goods and services      15170.0  السلع والخدمات-أ 

 - Credit                                40894.9      -   دائن 

 - Debit                                 25724.9      -  مدين 

       1-Goods            21897.1      1-  السلع 

 -       Credit  دائن   -         40712.5                               

 - Debit                                18815.4         - مدين 

           a -General merchandise 21897.1        البماعو العانو -أ 

-Credit                               40712.5          -  دائن 

-Debit  ندين -          18815.4                                

           b- goods under merchanting 0.0       السلع قيد المتا رة  -ب 

-Credit                              0.0          -  دائن 

-Debit                               0.0          - ندين 

           c-  Nonmonetary gold          0.0        - مب غير الجقدييال 

-Credit                              0.0           -   دائن 

-Debit                               0.0           -  ندين 

        2-Services   -6727.1     2- الخدمات 

-Credit                                182.4         -   دائن 

-Debit                                 6909.5         -  مدين 

            a-Transport          -1700.5         الجقع -أ 

-Credit                              70.4           -   دائن 

-Debit                               1770.9           -  ينند 

              1-Sea transport        -1549.5          1-  لبحري        االجقع 

-Credit                              0.0           -   دائن 

-Debit                               1549.5           -  ندين 
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Items 

 
 البنــد 2018

              8-Air transport      -151.0           8-الجقع الجوي 

     - Credit  دائن   -               70.4                                    

 -    Debit  ندين  -               221.4                                     

              3-Other modes of    transport         0.0           3-  أخرنقع 

 - Credit  دائن   -               0.0                                    

 -    Debit  ندين  -               0.0                                     

        b-Travel             -2786.4          السفر  -ب 

 - Credit  دائن   -               0.0                                        

 -    Debit  ندين  -               2786.4                                         

        c-Construction   0.0            - تاءاتناال 

 - Credit  دائن   -               0.0                                        

 -    Debit  ندين  -               0.0                                         

        d-Insurance and pension services  -1503.6           خدنات الت نين ونعاشات التقاعد -د 

 - Credit  دائن   -               75.7                                        

 -    Debit  ندين  -               1579.3                                         

         e-Financial services       0.0          الخدنات الماليو  - مل 

 - Credit  دائن   -               0.0                                        

 -    Debit  ندين  -               0.0                                         

         f-Research and development           

           services 
 خدنات الملكيو الفكريو  - و          0.0

 - Credit  دائن   -                0.0                                        

 -    Debit  ندين  -                0.0                                         

         g-Telecommunications and             

             computer services  
-6.6 

  خدنات االتصاالت والحاسب - ة        

  ل اآل

 - Credit   دائن  -                 36.3                                        

 -    Debit  ندين -                 42.9                                         

         h-Other business services  0.0          األخر  األعما خدنات  - ح 

 - Credit  دائن   -                0.0                                        

 -    Debit  ندين  -                0.0                                         
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Items 2018 البنــد 

      f-Personal, cultural& recreational  

services                                                                                                                                                                            
  الخدنات التخصيو وال قافيو -ي         0.0

 والترويحيو 

- Credit                                             0.0                -  دائن 

 -  Debit                                            0.0                - ندين 

      n-Government goods and services 

n.i.e. 
 السلع والخدنات لحكونيو غير - ي     730.0-

  أخر انالمدر و ف  نك

- Credit                                             0.0                 -  دائن 

 -  Debit                                            730.0                 - ندين 

    B-Primary income      1,246.5         ليواألالدخل  -ب  

      - Credit                                       3,129.2                  - دائن 

 -  Debit                                            1,882.7                 - ندين 

        1-Compensation of employees   0.0              1-                                   تعويمات العانلين 

- Credit                                            0.0             -        دائن 

 -  Debit                                            0.0             -       ندين 

         2-Investment income    1,246.5               8-  ست ماراألدخع  

- Credit                                            3,129.2                -    دائن 

 -  Debit                                            1,882.7              -     ندين 

               a-Direct investment    -1,535.8             المباشر  ست ماراأل -أ 

- Credit                                      346.9                     -  دائن 

 -  Debit                                      1,882.7                     - ندين 

               b-Portfolio investment  963.4             الحافظو اتأست مار -ب 

- Credit                                      963.4                     -  دائن 

 -  Debit                                      0.0                  -    ندين 

               c-Other investment   1,818.9              - خراتأست مار    

- Credit                                      1,818.9                     -   دائن 

 -  Debit                                      0.0                   -   ندين 

         3-Other primary income 0.0             3-  خراأل ل واألالدخع  

- Credit                                      0.0                    -  دائن 

 -  Debit                                      0.0             -        ندين 
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    C-Secondary income -1072.1      وي انالدخل الث -ج 

Credit         -           0.0             -   دائن 

        -  Debit            1072.1           -    ندين 

        1-General government -11.5           1- الحكونو العانو 

          - Credit                     0.0              -     دائن 

Debit               -                  11.5                 - ندين 

         2-Other sectors -1015.7            8-  األخر القطاعات  

                                  - Credit                   0.0               -    دائن 

Debit             -                   1015.7            -      ندين 

           a- Workers' remittances -1015.7          تحوي ت العانلين  -أ 

             - Credit                     0.0                    -    دائن 

Debit                  -                  1015.7                  -     ندين 

            b-Other current transfers 1 1         تحوي ت  اريو نتجوعو -ب 

             - Credit                     1 1                  -      دائن 

Debit                  -                  1 1                 -      ندين 

2-Capital account 1.1 2- الي  أسمالحساب الر 

      - Credit         1.1          -   دائن 

Debit       -       1.1        -    مدين 

     1-Capital transfers  1 1          1- اليوأسمالتحوي ت الر 

        - Credit              1 1              -  دائن 

         - Debit             1 1              - ندين 

     2-Financial corporations, nonfinancial 

corporations, households & NPISHs  
1 1 

 غير المجتجو  األنو حياةة  -8         

 غير الماليو

Credit         -               1 1           -     دائن 

Debit         -               1 1             -  ندين 

Net lending (+) / net borrowing (-) 

(from current and capital account  (  
15389.5 

 األقتراض )+( صافي  اإلقراضصافي 

 الي أسم( من الحساب الجاري والر-)

 

 

 

 



 

 

 2018 تالمدفوعا انميز

38 

Items 2018 البنــد 

3-Financial account   13704.8 3-المالي   الحساب 

Net lending (+) / net borrowing (-) 

 (from financial and current account( 
 ( -) األقتراض)+( صافي  اإلقراضصافي  13704.8

 من الحساب الجاري والمالي 

A-Direct investment  376.1 المباشر  ستثماراأل- أ 

Net acquisition of financial assets 376.1   المالية األصولصافي حيازة 

Equity and investment fund shares        376.1  ستثماراألحصص الملكية واسهم صناديق  

1-Equity other than reinvestment of 

earnings 
376.1 

المعاد  األرباححصص الملكيو بخ ف -1

  ماأست مار

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 نباشر  أست مار نست مر نباشر ف  نؤسسات-أ 376.1

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
1 1 

نباشر نباشر ف  نست مر  أست مارنؤسسات -ب

 عكس   أست مارا

2-Reinvestment of earnings 1 1 8-ماأست مارالمعاد  األرباح  

Debt instruments 1.1  أدوات الدين 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 نباشر  أست مارنست مر نباشر ف  نؤسسات -أ 1 1

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
1 1 

نباشر نباشر ف  نست مر  أست مارنؤسسات -ب

 عكس   أست مارا

Net incurrence of liabilities 1.1  تالتزامتحمل اإلصافي 

Equity and investment fund shares  1.1  ستثماراألحصص الملكية واسهم صناديق  

1-Equity other than reinvestment of 

earnings 
1 1 

المعاد  األرباححصص الملكيو بخ ف -1

  ماأست مار

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 نباشر  أست ماراشر ف  نؤسسات نست مر نب-أ 1 1

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
1 1 

نباشر نباشر ف  نست مر  أست مارنؤسسات -ب

 عكس   أست مارا

2-Reinvestment of earnings 1 1 8-ماأست مارالمعاد  األرباح  

Debt instruments 1.1  أدوات الدين 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 نباشر  أست مارنست مر نباشر ف  نؤسسات -أ 1 1
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b-Direct investment enterprises in 

direct investor (reverse investment)) 
1 1 

نباشر ف  نست مر  أست مارنؤسسات -ب

 عكس   أست مارانباشر 

B-Portfolio investment  -34.1 الحافظة اتأستثمار-ب 

Net acquisition of financial assets -34.1   المالية األصولصافي حيازة 

Equity and investment fund shares    -34.1  ستثماراألحصص الملكية واسهم صناديق  

      Central bank        0.0        المصرف المركزي 

     Monetary   Authorities         0.0        السلطات الجقديو 

  Deposit-taking corporations        69.5        شركات تلق  الودائع 

   General government        -103.6        الحكونو العانو 

   Other sectors        1 1        األخر القطاعات 

Debt securities  1 1 سندات الدين 

  Central bank        1 1       المصرف المركزي 

  Monetary authorities        1 1      السلطات الجقديو 

    Deposit-taking corporations            1 1      شركات تلق  الودائع 

  General government         1 1      الحكونو العانو 

    Other sectors   1 1       األخر القطاعات 

Net incurrence of liabilities 1 1  تالتزامصافي تحمل اإل 

C-Financial derivatives (other than 

reserves) 
 (حتيايياتاأل )عداالمشتقات المالية -ج 1 1

Net acquisition of financial assets 1 1   المالية األصولصافي حيازة 

Net incurrence of liabilities 1 1 تالتزامصافي تحمل اإل 
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D-Other investment  3530.7 األخر  اتستثماراأل-د 

Net acquisition of financial assets 2879.0   المالية األصولصافي حيازة 

Net incurrence of liabilities -651.7  تالتزامصافي تحمل اإل 

   1-Currency and deposits      373.5       1-والودائع العملة 

Net acquisition of financial assets -278.1   المالية األصولصافي حيازة 

 Central bank        -692.4       المصرف المركزي 

 Monetary authorities        0.0      السلطات الجقديو 

   Deposit-taking corporations            0.0       شركات تلق  الودائع 

   General government               414.2       الحكونو العانو 

   Other sectors   0.0      األخر القطاعات 

Net incurrence of liabilities -651.7 تالتزامصافي تحمل اإل 

 Central bank        0.0      المصرف المركزي  

 Monetary authorities        0.0      السلطات الجقديو 

   Deposit-taking corporations            -651.7      شركات تلق  الودائع 

   General government         0.0      الحكونو العانو 

   Other sectors   0.0       األخر القطاعات 

2-Loans           -317.7 2-القروض 

Net acquisition of financial assets -317.7  المالية األصولصافي حيازة 

 Central bank         0.0       المصرف المركزي 

 Monetary authorities        
0.0 

 السلطات الجقديو     
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    Deposit-taking corporations  -20.3     الودائعشركات تلق   

    General government -297.4    الحكونو العانو 

    Other sectors 0.0     األخر القطاعات 

Net incurrence of liabilities 0.0 تالتزامصافي تحمل اإل 

   Central bank 0.0    المصرف المركزي 

   Monetary authorities 0.0    السلطات الجقديو 

   Deposit-taking corporations 0.0    شركات تلق  الودائع 

   General government 0.0    الحكونو العانو 

   Other sectors 0.0     األخر القطاعات 

Trade credit and advances- 3 3,474.9 3-ات التجارية والسلفانالئتم 

Net acquisition of financial assets 3,474.9  المالية ألصولاصافي حيازة 

   Central bank 0.0    المصرف المركزي 

   Monetary authorities 0.0    السلطات الجقديو 

   Deposit-taking corporations  0.0    شركات تلق  الودائع 

   General government 3,474.9    الحكونو العانو 

   Other sectors 0.0     األخر القطاعات 

Net incurrence of liabilities 0.0 تالتزامصافي تحمل اإل 

   Central bank  0.0    المصرف المركزي 

   Monetary authorities 0.0    السلطات الجقديو 

   Deposit-taking corporations 0.0    شركات تلق  الودائع 
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         General government   0.0     الحكونو العانو 

   Other sectors    0.0      األخر القطاعات 

E-Reserve assets   9832.0 األحتيايية األصول-هـ  

      Monetary gold       0.0    اليمب الجقدي 

    Special drawing rights       0.0     حقوا السحب الخانو 

  Reserve position in     The IMF       0.0    حتياي  لد  الصجدوا وضع األ 

    Other reserve assets       9832.0    أخرحتياييو أنو  أ  

    Currency and deposits            5899.2    العملو والودائع 

              Securities            3932.8    راا الماليو واأل 

        - Debt securities               3932.8  -      سجدات الدين 

4-Net errors and omissions -1684.7 4-صافي السهو والخطأ 
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 مدفوعات ليبيا  انميزملخص منقح ل

Summery of Balance of Payments 

 2016- 2017  
 

 

                            "Millions of LYD "                                                                                   "نليون ديجار"  

items 2017 2016 البنود 

A. Current Account 6,152.7 -6,540.2 الحساب الجاري -أ 

Goods: exports f.o.b. 26,221.8 9,402.1  السلع: الصادرات ا فوب 

Goods: imports f.o.b. 14,673.1 12,047.1  السلع: الواردات ا فوب 

Services: credit 148.7 118.8 الخدنات : دائن 

Services: debit 6,336.2 4,007.4 الخدنات :ندين 

1- Balance on goods and 

services 
 السلع والخدمات  انميز-1 6,533.6- 5,361.2

Primary income: credit 3,391.5 1,719.0  دائن ل واألالدخع : 

Primary income: debit 1,604.5 675.1  ندين ل واألالدخع: 

  2-  Balance on goods, services, 

and primary income   
 ليواألالسلع والخدمات والدخل  انميز-2 5,489.7-                                                                            7,148.2

Secondary income: credit 0.0 0.0  وي : دائنانالدخع ال 

Secondary income: debit 995.5 1,050.6  وي : ندينانالدخع ال 

B. Capital Account 0.0 0.0 الي أسمالحساب الر -ب 

Capital account: credit 0.0 0.0 ال  : دائنأسمالحساب الر 

Capital account: debit 0.0 0.0 ال  : اندينأسمالحساب الر 

Net lending(+)/ net borrowing (-

)(balance from current and 

capital accounts) 

6,152.7 -6,540.2 
  -ا األقتراضا+  / ناف   اإلقراضناف  

 ال  أسمانن الحساب الجاري والر

C. Financial Account 1,521.1 1,300.3 الحساب المالي -ج 

Direct investment: assets -409.4 610.9  : األنو االس تمار المباشر 

Direct investment: liabilities 0.0 0.0  االس تمار المباشر : الخصو 

Portfolio investment: assets 357.0 -2,006.9  : األنو اس تمارات الحافظو 
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Equity and investment fund 

shares 
 حصص الملكيو وأسه  نجاديق االس تمار 2,006.9- 357.0

Debt securities 0.0 0.0 سجدات الدين 

Portfolio investment: liabilities 0.0 0.0  اس تمارات الحافظو :الخصو 

Equity and investment fund 

shares 
 ه  نجاديق االس تمارحصص الملكيو وأس 0.0 0.0

Debt securities 0.0 0.0 سجدات الدين 

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: net 

0.0 0.0 

   حتيايياتالمتتقات الماليو ا عدا األ

الممجوحو  األكتتابوخيارات 

 للموظفين:ناف 

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: assets 

0.0 0.0 

   حتيايياتالمتتقات الماليو ا عدا األ

الممجوحو  األكتتابوخيارات 

 األنو للموظفين:

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: liabilities 

0.0 0.0 

   تحتيايياالمتتقات الماليو ا عدا األ

الممجوحو  األكتتابوخيارات 

 للموظفين:الخصو 

Other investment: assets 2,032.2 2,269.5  األنو :  األخر االس تمارات 

Other equity 0.0 0.0  األخر  األسه 

Other debt instruments 2,032.2 2,269.5  األخر سجدات الدين 

Central bank -1,390.0 -695.0 المصرف المركزي 

Deposit-taking corporations 

(except the central bank) 
 شركات تلق  الودائع عدا المصرف المركزي 67.1 912.0

General government 2510.2 2,897.4 الحكونو العانو 

Other sectors 0.0 0.0  األخر القطاعات 

Other financial corporations 0.0 0.0  األخر التركات الماليو 

Nonfinancial corporations, 

households, and NPISHs 
 المعيتيو  األسرالتركات الغير الماليو و 0.0 0.0
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Other investment: liabilities 458.7 -426.9  الخصو  األخر االس تمارات : 

Other equity 0.0 0.0  األخر  األسه 

SDR allocation 0.0 0.0 خصصات وحدة حقوا السحب الخانون 

Other debt instruments 458.7 -426.9  األخر سجدات الدين 

Central bank 0.0 0.0 المصرف المركزي 

Deposit-taking corporations 

(except the central bank) 
 شركات تلق  الودائع عدا المصرف المركزي 127.9 458.7

General government 0.0 -554.7 الحكونو العانو 

Other sectors 0.0 0.0  األخر القطاعات 

Other financial corporations 0.0 0.0  األخر التركات الماليو 

Nonfinancial corporations, 

households, and NPISHs 
 المعيتيو  األسرالتركات الغير الماليو و 0.0 0.0

D. Net Errors and Omissions -1,098.4 -1,894.0 صافي السهو والخطأ-د 

E. Reserve assets   3,533.2 -9,735.0 األحتيايية األصول-هـ 

                                                                                                                                                        

  


