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 تقديم
       

 نتهزاء نز  إنز ادتعلز  نز  اإلر إدارة البحوث واإلحصاء بمصرف ليبيا المركزي  ن  يس      

نق يز  وناليز  بيانزات  والزي  يتزتمع نلز  ،2020لعزا   ليبياكتيب إحصاءات نييا  ن فونات 

نززا   خزز  والعززالا الرززار    ليبيززابززي  المتبادلزز   الجاريزز  والرناززمالي قيمزز  المعززان ت  نزز 

نززز  دليزززع نيزززيا   الساداززز لطبعززز  الزززواردة فززز  اوالمفزززا يا  هجيززز حسزززب الم نبوبززز  ، 2020

الكتيززب بيانززات ن قحزز  نزز   كمززا يتنززم   زيا الزز ول  المز فونات الصززادر نزز   زز  و  ال قز  

  2019و 2018لعان   ليبيا ن فوناتنييا  

التاليزز  اإلدارات  نزز  الززواردةوقزز  تززا اانتمززاد فزز  إنزز اد  ززيا الميززيا  نلزز  البيانززات       

إدارة  الحسزابات،إدارة  وال قز ،الرقابز  نلز  المصزارف  و ز   إدارةصرف ليبيا المركزي  بم

بالمصزرف  المسزا ماتوحز ة و المصزرفي ،إدارة العمليزات  اإل ز ار،إدارة  الماليز ،اوا  األ

ا اازت نها نز  الع يز  نز  الهي زات التز  تز تسزوحاالم  تنزم تها نلز  المعلونزات التز   وكيلك

  ون  بي ها  ليبياالمقيم  ف  ذات الع ق  كات والمؤاسات والتر

، المؤاس  الوطـ ي  سياح الهي   العان  لل، نصلح  ااحصاء والتع اد )وزارة الترطيط (  

، الترك  الليبي  ل اتثمارات المصرف الليب  الرار   المصارف التجاري ، لل فط،

يبي  ل اتثمار، المحفظ  طويل  ، المؤاس  اللنحفظ  ليبيا إفريقيا ل اتثمار ، الرار ي 

الرطوط  اتشرك  ، ي   اإلشراف والرقاب  نل  التأني شركات ال فط األ  بي  ، ، الم ى

للبري  وااتصاات الليبي   ، الترك رك  الوط ي  العان  لل قع البحر ، التالجوي  الليبي 

ليبيا ف  المتح ة العانل   ، شركات الطيرا  األ  بي  ، بعث  األنا وتق ي  المعلونات القابن 

ً نصادر خار ي  كال ترات والتقارير ن  المصادر المحلي  األخرى وغير ا ، ونينا

  نل  التبك  الع كبوتي والمواقع االكتروني  ونظا ااب غ ن  المعان ت ال ولي  

 

 

 واإلحصاء إدارة البحوث                                                                 

 مصرف ليبيا المركزي                                                                  
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  مصطلحات وتعاريفمصطلحات وتعاريف

ً للمفا يا  يه المصطلحات والتعاريف ت ع     تص يف نل  ناااها يتاالت   توضيحا

قاً وف يه اإلحصاءات وتص يف ا  كيفي   مع وتبويب ـإحصاءات نييا  الم فونات وبي

  ـ ه    و  ال قـالي  ننالسادا   الطبع  يا  الم فوناتـدليع ني للم هجي  المتبع  ف 

نسان ة و نل  المستوى ال ول  توحي  البيانات به ف والي  وضع ،2008ال ول  ف  نا  

ف  حسابات نييا   فها طبيع  ونوني  البيانات واألااليب المستر ن  ف  الباحثي  والمهتمي 

 الم فونات 

 

  --الجاري: الجاري: الحساب الحساب   أوالً:أوالً:

بززي   تمزز  اقتصززادي ت التزز  تتنززم  قيمززاً يتززتمع الحسززاج الجززار  نلزز  كافزز  المعززان      

، كزيلك يتزمع القيزود )*(بز  مقيمز الو هزات نخزرى غيزر  ف  ااقتصاد الوط   مقيم الجهات ال

 الجزار  الحسزاج وي قسزا نقابزع الجاريز  المق نز  نو المسزتلم  دو   ااقتصزادي   للقزيا دلاعالم

 وال خع الثانو   ول األ ال خع السلع، الر نات، التالي   إل  الب ود

 

  --والخدمات: والخدمات:   السلعالسلع  --أأ

 السلع:

كمزا يمكز  نقزع  زيه الملكيز  نز  وحز ة  نلكيتها،تع  السلع ب ود نادي  ن تج  يمك  إثبات حق   

 زات ورغبزات ازوا ، قز  تسزتر   فز  إشزبا  حاإل  نخرى ن  خ   التعانع فز  األ نؤاسي 

البنزاعع  ويتزمع ب ز  السزلع نخزرى،نو فز  إنتزاس ازلع نو خز نات  عنو المجتمز  األار المعيتي

  خرى األالعان  والسلع 

 

ااقتصادي  فيما بي  المقيمزي  وغيزر المقيمزي  تتمع السلع الت  تتغير نلكيتها  :البضائع العامة

 السلع الم ر   ضم  السفر والب اء وا ت رس ضم  السلع قي  المتا رة والي ب غير ال ق   و

 

 

 

                                                 
ليبيزا، نو نقيمز  فز  ليبيزا لمز ة تع   فرد نو شرك  نو نؤاسـ  نو ن  ن ظم  نخرى تكو  نقيم  فز  بلز  غيزر  غيرالمقيم()*

 تقع ن  ا   
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 اعع العان  ـ  ن  بيانات البنـكوني  غير الم ر   ف  نكا  نخر، ونجـ نات الحـوالسلع والر

ظا ااب غ تمع إحصاءات التجارة ال ولي  وبيانات الجمارك ونتتجمع ن  ن د ن  المصادر 

  يتعي  تع يع البيانات وق التجاري ،المعان ت ال ولي  وااتقصاءات التركات ن  

ن  حيث نطا  المسترلص  ن   يه المصادر بما يتفق نع إرشادات إن اد نييا  الم فونات 

  العان ون  الب ود الت  يتعي  إدرا ها ضم  البناعع  والتبويب،تقييا الالتغطي  والتوقي  و

لي  غير ورا  المار المت اول  ف  الوق  الحال  واألال قود الورقي  والمع ني  غي -

  امي  اإلويجر  تقييمها كسلع نولي  وليس بقيمتها  ص رة،الم  

 والمياه الكهرباء والغاز  -

والتسززززجي ت السززززمعي   والتطبيقززززات( )الززز ظابزززرانل الكمبيززززوتر المعبززززأة الجززززا ية  -

 والبصري  المرين  نل  وازاعط ناديز  نثزع األقزراي وغير زا نز  وازاعع الترزيي 

 اااتر ا  ال اعا لها  الت  تتيح تراخيصها الحق ف 

نز  وقزود ونزؤ  ونريونزات ونزواد    تحصع نليهزا ال زاق ت فز  المزوان السلع الت -

 ل قزع غيزر المقيمز  فز  المزوان تحصع نليهزا شزركات ا الت تغليف البناعع الم قول  

 نقيمي  ن  نوردي  

 ل قع االي  تقيا في  شرك   ااقلياخارس السلع الت  تورد ا نو تتتريها ال اق ت  -

 تمويل  السلع الت  يقت يها المستأ ر بمو ب نق  تأ ير  -

ثزع السزلع التز  السلع التز  ترازع للرزارس دو  تغيزر فز  نلكيتهزا ثزا تبزا  فيمزا بعز  ن -

 التجهيي نو  ضنو العر  ح تراع ن  ن ع التريي  نو اإل

 والسلع المهرب  السلع غير المترون   -

 ف  شكع الع المق ن   نساني والمسان ات اإلالهبات  -

 الطرود البري ي  الت  ي طو  إراالها نل  تغير ف  الملكي   -

نززز ها نثزززع المعززز ات  انو تتزززتريهالسزززلع التززز  تبيعهزززا الحكونززز  إلززز  غيزززر المقيمزززي   -

 العسكري  
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فالسزلع قيز  المتزا رة  ال قز  ،والي ب غيزر السلع قي  المتا رة الب     يا يتمع  خرىاألالسلع 

لسلع ن   ه  غيزر نقيمز   بالبيانات(ااقتصاد القاعا بإن اد  )ف نقيم   تعرف بأنها شراء  ه 

وبيع نفس السلع فيما بعز  إلز   هز  غيزر نقيمز  نخزرى دو  توا ز  السزلع فز  ااقتصزاد القزاعا 

فيتزمع  ميززع نشززكا  الززي ب برزز ف الززي ب ال قزز     غيززر ال قزز نززا الززي ب ن البيانززات بإنز اد 

حتياطيزز  ويمكزز  ن  يكززو  الززي ب غيززر ويحززتفب بزز  كأ ززو  إ لسززلطات ال ق يزز الززي  تمتلكزز  ا

نسزب   عا تقزاباعك الي ب شكع نم ت نو قوالزب نو ازباعك  تترين   اباعك،ال ق   ف  شكع 

لززف، بمززا فزز  ذلززك الززي ب المحززتفب بزز  فزز  حسززابات الززي ب  ززيء فزز  األ 995نقاعهززا نزز  

 المرصص  
 

  :الخدمات

 آلخرين:المادية المملوكة لية للمدخالت الصناعة التحوي خدمات -1

 التجهيزيخزري  نمليزات لي  للم خ ت الماديز  المملوكز  آتنم  ب   خ نات الص ان  التحويي

حيزث يقزو   المع يز ،التجميع والتغليف ونزا شزابهها التز  تقزو  بهزا نؤاسزات ا تمتلزك السزلع و

فز   زيه  المالزك،عها وذلك نقابزع رازو  يز ف السلع،بعمليات الص ان  التحويلي  كيا  ا يمتلك 

و هزز  التجهيززي ضززم   المالززكبززي   ا تقيزز  المعززان تنلكيزز  السززلع وبالتززال   را تتغيززالحالزز  

ونزز  انثلزز  ذلززك تكريززر الزز فط وتسززييع الغززاز الطبيعزز  وتجميززع الملبواززات  العانزز ،البنززاعع 

 لكترونات واإل

 :خرالمدرجة في موضع آ صالح غيرواإل الصيانة خدمات -2

 ز ح الصزيان  واإل خزر ننمزا   ح غير الم ر   فز  نوضزع    واإللصيانتتمع خ نات ا

خز نات  يوقز  ت فز )والعكزس(الت  تجريها  هات نقيم  نلز  ازلع تمتلكهزا  هزات غيزر نقيمز  

ويتنزم   زيا الب ز  ننمزا   خزر، الجهز  نق نز  الر نز  نو فز  نكزا     ح ف  نوقع نمعاإل

  كززيلك تتنززم  خزز نات الصززيان والطززاعرات، زز ح والصززيان  التزز  تجززر  نلزز  السززف  اإل

  حات البسيط  الت  تحافب نل  السلع ف  حالز  خر اإل  ح غير الم ر   ف  نكا   واإل

 طال  نمر ا لع وإ  إل  زيادة كفاءة السذ  حات الكبيرة الت  تؤالح  للتتغيع واإل 
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  النقل -3

يتصززع بززيلك نزز   إلزز   انززب نززاخززر آنزز  نكززا   ال قززع نلزز  نقززع السززلع والركززاجيتززتمع ب زز  

ويتزمع  زيا الب ز  نينزا خز نات البريز  وتو زيع الرازاعع ويمكز   ونسزان ة،خ نات نسزان ة 

  يل  تبويب خ نات ال قع وفقا لما 

ن  تقسا طزر   )ويمك نو طر  نخرى ن  ال قع بطريق البحر نو الجو  ال قع طريق   -ن

مجزار  لسكك الح ي ي  ونبر الال قع األخرى نينا إل  ال قع البر  وال قع بطريق ا

  الكهرباعي ( نابيب وال قع الفناع  ونقع الطاق الماعي  ال اخلي  وخطوط األ

 الع( ركاج ن   )نقعنو  ال قع  -ج
   

 :السفر -4

بمزا فيهزا تلزك   إل ز اعهاازتعمالها الرزاي نو إل السزلع والرز نات شزراء يتتمع ب   السفر نلز 

نزيف الم ااقتصزادنليها المسافرو  غير المقيمي  فز  المتعلق  بالصح  والتعليا الت  يحصع 

ازتر ا  الترصز  خز   زيزاراتها التز  تقزع نز تها نز  نزا  ألغراض تتعلزق باألنمزا  نو اإل

ويعانزع الطز ج  ،واح  وا يتمع ب   السفر خ نات الركاج ال ولي  الت  ت خع فز  ب ز  ال قزع 

انتها ، إا ن    اك ف ات نخرى نعي ز  والمسافرو  للع س كمسافري  بغض ال ظر ن  ن ة إق

ا تعتبززر ضززم  المسززافري  نثززع العسززكريي  والعززانلي  فزز  السززفارات والعمززا  غيززر المقيمززي  

ف  حي  ت رس نصزروفات  ،ب   السفر ضم نصروفات العما  غير المقيمي   حيث يتا إدراس

  خر    ف  نكا   غير الم ر  العسكريي  والعانلي  ف  السفارات ضم  الر نات الحكوني 
 

        التشييد: خدمات -5

 ززيه  وإ زز حها، وتكززو  ززو  الثابتزز  وتج يزز  ا نلزز  إنتززاء األ خزز نات التتززيي يتززتمع ب زز  

طبيع     اي  يتا إدخالها نل  األراضز  وغيزر ذلزك األ و  ف  شكع نبا  وتحسي ات ذات 

ننمززا  التركيززب  نينززا والسزز ود، ويتززمعنتززاءات اله  اززي  نثززع الطززر  والكبززار  نزز  اإل

تتزززتريها  والرززز نات التززز وتززز رس ضزززم  ب ززز  التتزززيي  نينزززا السزززلع  الصزززل ،والتجميزززع ذات 

نما  الب زاء، لكاع  في  الموقع الي  تجر  في  نبأنما  الب اء ن  ااقتصاد ا المؤاسات القاعم 

 اد فزز  ااقتصززاد القززاعا بإنزز وت قسززا خزز نات الب ززاء إلزز  خزز نات ب ززاء بالرززارس وخزز نات ب ززاء

 البيانات 
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    التقاعد:ومعاشات  التأمين خدمات -6

يتتمع ب   خ نات التأني  نل  الر نات التأني ي  الت  تق نها نؤاسات التأني  المقيم  إل   

 السلع)ويتمع  يا الب   خ نات التأني  نل  التح   والعكس،المؤاسات غير المقيم  

ف  ذلك التأني  نل   )بماالمباشر  وغير ذلك ن  خ نات التأني  والمستوردة(المص رة 

 التأني  وخ نات إنادة  األخرى(،الحياة وغيره ن  ننوا  التأني  

 

  المالية:خدمات ال  -7     

الرز نات المرتبطز  بمؤاسزات التزأني  و ز اديق المعاشزات  )نز ايتتمع ب   الر نات المالي  

ة التزز  تززتا بززي  المقيمززي  وغيززر نلزز  خزز نات الواززاط  الماليزز  والرزز نات المسززان  التقان يزز (

برطابززات اانتمزاد وخطززوط  والرازو  المتعلقز مززوات  زيا الب ز  الع   وي ز رس تحزز  المقيمزي ،

ااعتمانيزززز  الرزززز نات  األ  بزززز ،نعززززان ت الصززززرف  المززززال ،وخزززز نات التززززأ ير  ااعتمززززا 

ات ترتيبز النزما  ونرتلزفخز نات  السمسزرة،خز نات  األنمزا ،ر ا   للمستهلكي ، خ نات

ننزا الرز نات المسزان ة فتتزمع الرز نات  ذلزك وندوات التحوط نز  تقلبزات األازعار ونزا إلز  

المتعلقزز  بمجززاات تتززغيع وت ظززيا األاززوا  الماليزز  وخزز نات حفززب األورا  الماليزز  ونززا شززاب  

 ذلك 

 

          آخر:في موضع  ستخدام حقوق الملكية الفكرية غير المدرجةإ رسوم  -8

ختززرا  والع نززات الحقززو  الحصززري  ) نثززع بززراءات اإل اززتر ا راززو  إيتنززم   ززيا الب زز  

ازرار التجاريزز  اني  بمزا فيهززا األالتجاريز  ، وحقزو  التززأليف ، والعمليزات والتصززميمات الصز 

الفكريز  نو توزيزع الملكيز   وحقو  اانتياز ( و الراو  الم فون  نقابع تراخيص اات ساخ و/

) نثززع حقززو  التززأليف الرا زز  بالكتززب  وليزز األ وال مززاذس ززلي  المتنززم   فزز  الم تجززات األ

قززو  والتسززجي ت الصززوتي  ( ح السززي ماتوغراف والمرطوطززات وبززرانل الكمبيززوتر وننمززا  

لزز  نبزر الكززاب ت انز  نلز  الهززواء نباشزرة والبزرانل الم قوالعزروض وبزرانل التلفييززو  المي

   قمار الص اني  ان  نبر األذالتلفييوني  واإل
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 والمعلومات:بيوتر ماالتصاالت والك اتخدم -9

 االتصاالت:خدمات أ /   

نز  ان  نو نتر المعلونات الصوتي  نو المرعي  نو البيانات نو غير ذلزك تتمع  يه الر نات إذ

فييزو  الم قولز  نبزر وبرانل الراديو والتل والتلغراف،ن  طريق الهاتف والتلكس  المعلونات

 كس، وتتنززم  خزز نات ااتصززااتالكترونزز  والفززلبريزز  اإلالكززاب ت واألقمززار الصزز اني  وا

  الرعيسي  نترن  المت قل  وخ نات الربط برطوط اإل

 الكمبيوتر:ب / خدمات 

تتنم  خ نات الكمبيوتر الر نات ذات الصل  بمعز ات وبزرانل الكمبيزوتر وخز نات نعالجز  

 نل   الكمبيوتروتتتمع خ نات  البيانات،

 بها اتر ا  الرا   المع ة حسب الطلب وترخيص اإل يوترنبيعات برانل الكمب -

بمززا فزز  ذلززك نظززا  نعي ززي ،تصززميا بززرانل الكمبيززوتر ب ززاء نلزز  طلززب نسززتر ني   -

 وتوثيقها التتغيع وانتا ها وتق يمها 

الحصززو  نليهززا إنززا  تززا التزز  كبيززرة(بكميززات  )الم تجزز بززرانل الكمبيززوتر الجززا ية  -

 نخرى ني  نو بأ  وايل  الكتروبطريق  التحميع 

لمحفوظز  ا كبيزرة(بكميزات  )الم تجز ازتر ا  بزرانل الكمبيزوتر الجزا ية الترخيص بإ -

 نقابع دفع راو   الم نج ،قراي ي المرن  نو األقرانل  وااعع تريي ، نثع األ

 زلي  وحقزو  نلكيز  نظزا وتطبيقزات بزرانل بيعات والمتتريات نز  الم تجزات األالم -

 الكمبيوتر 

 المتعلق  بمع ات وبرانل الكمبيوتر  يت فياتتارة والخ نات اإل -

تركيززب نعزز ات وبززرانل الكمبيززوتر بمززا فزز  ذلززك تركيززب ن هززية الكمبيززوتر الرعيسززي   -

 المركيي  ووح ات الكمبيوتر 

 بها  يان  وإ  ح ن هية الكمبيوتر والمع ات الفرني  المتصل   -

وتصززانيمها  اززتر ا خزز نات تحليززع الزز ظا الجززا ية لإخزز نات ااززتر ا  البيانززات و -

 خرى األوبرنجتها وخ نات  يان  ال ظا وخ نات ال نا 

 التطبيقزات،نترنز  وتزوفير خز نات ااتنزاف   زفحات اإل البيانزات،خ نات نعالجز   -

  الكمبيوتر تطبيقات العم ء وإدارة نرافق 
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     خرى:األعمال األ خدمات  -10

الرزز نات المه يزز   والتطززوير،خززرى نلزز  خزز نات البحززوث األنمززا  األ يتززتمع ب زز  خزز نات

نات المرتبطزز  بالتجززارة وخزز نات الرزز نات الف يزز  والرزز  داريزز ،اإلوخزز نات اااتتززارات 

والرزز نات اليرانيزز  وخزز نات التعزز ي  نعالجزز  ال فايززات وإزالزز  التلززوث  خززرى،األنمززا  األ

  التأ ير التتغيل  و

         والترويحية:ثقافية الشخصية وال الخدمات -11

مقيمززي  المقيمززي  وغيززر الالمتبادلزز  بززي   والترويحيزز ثقافيزز  الترصززي  والرزز نات اليتززتمع ب زز  

  يل  نا  نل 

 المقيمززي ،مقيمززي  وغيززر الالمتبادلزز  بززي  و الرزز نات المرتبطزز  بواززاعع اززمعي  وبصززري  -  

الرزز نات المرتبطزز  باإلنتززاس السززي ماع  المسززجع نلزز  نشززرط  األفزز   نو الفيزز يو تتنززم  و

ننثل   يه الر نات المبزال  واأل زور  )ون تلفييو  والتسجي ت الموايقي  وبرانل الراديو وال

الت  يتلقا ا الممثلزو  والم تجزو  ونز  نلز  شزاكلتها نظيزر اإلنتزاس وحقزو  التوزيزع المبانز  

 اإلن  ( لوااعع 

كتلك ألخرى ا الترفيهي الترصي  والثقافي  و الر نات الثقافي  األخرى وتتمع الر نات  -  

  لصل ات اذ تبط  بالمكتبات والمتاحف وغير ذلك ن  األنتط  الثقافي  والرياضي المر

        آخر:غير المدرجة في موضع الخدمات الحكومية و السلع -12 

ف   الرز نات الحكونيز  غيزر الم ر ز  فز  ننزاك  نخزرى نلز  كزع الرز نات المرتبطز   تتمع

ذلززك  )نثززا المبوبزز  تحزز  ب ززود نخززرى  بقطانززات حكونيزز  نو ن ظمززات دوليزز  نو اقليميزز  غيززر

  العسكري (والقوان   نصروفات السفارات والق صليات

   االوليالدخل  حساب -ب

ول  ت فقات ال خع األول  فيما بي  الوح ات المؤاسي  المقيمز  والغيزر بي  حساج ال خع األي    

 ويتتمع نل  نا يل   نقيم ،

 العاملين: تعويضات -1

والعي يزز   نلي  نلزز  األ ززور والرواتززب والميايززا األخززرى ال ق يززـ يتززتمع ب زز  تعوينززات العززا

المحليزي   )العمزا  عما  الح ود والعما  المواميي  وغير ا نز  العمزا  غيزـر المقيمزي  نثزعل

 العانلي  ف  السفارات (  
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 ستثمار:اإل دخل -2

ناليز  نل  نتحص ت ال خع المرتبط  بحيزازات المقيمزي  أل زو   اتثماراإليتتمع ب   دخع 

نزز   اززتثماراإلويتكززو  دخززع  المقيمززي ،خار يزز  ونزز فوناتها المرتبطزز  برصززو  تجززاه غيززر 

المباشززر وااززتثمارات الحافظزز  وااززتثمارات  اززتثماراإلننززوا  الزز خع المسززتم ة نزز  ننتززط  

ونازها  ز اديق اإلازتثمار  المباشر إل  دخع حقزو  الملكيز  اتثماراإلوي قسا ن صر  ،نخرى

 ااززتثمار ا،عززاد والعاعزز ات الم   التززركات،والمسززحوبات نزز  دخززع نشززباه  ربززاحوتوزيعززات األ

الحافظ  إلز  الز خع نز  حقزو  الملكيز   ااتثماراتويتفر  دخـع   )الفواع (وال خـع ن  ال ي  

ي  يعزيى إلز  حملز  نازها  ز اديق اإلازتثمار ازتثمار الزوناها   اديق اإلاتثمار ودخزع اإل

ويتزمع  )فواعز (،نز  الز ي  والز خع  ازتثمارنازها  ز اديق اإلعاد ااتثمار ا ن  رباح الم  واأل

ونزا  )قزروضنخرى الفواع  المكتسب  ن  ننوا  نخزرى نز  رنا المزا   ااتثماراتال خع ن  

كما يتمع نز  حيزث المبز ن الز خع المحتسزب نو المقز ر ل ازر نز   زاف  حقزو   ذلك(،شاب  

 التقان ي  المعاشات التأني  نل  الحياة و  اديق  احتياطياتنلكيتها ف  

   الثانويالدخل  حساب-ج

حيزث يقيز  فيز   المقيمزي ،بي  حساج ال خع الثانو  التحوي ت الجاريز  بزي  المقيمزي  وغيزر ي   

 ااقتصززادات،نمليزز  توزيززع الزز خع بززي  نرتلززف ننززوا  التحززوي ت الجاريزز  لبيززا  دور ززا فزز  

 شرصي  وتحوي ت  اري  نخرى وت قسا ال  تحوي ت 

ازر التز  تم حهزا األ  نو العي يزع التحوي ت الترصي   ميع التحوي ت الجاريز  ال ق يز  وتتم

كزيلك تعتبزر تحزوي ت العزانلي   ن هزا،المعيتي  المقيم  إل  نار نعيتي  غير نقيم  نو تتلقا ا 

   خر  ف  الرارس تحوي ت  اري  يرالها العانلو  ال  نقيمي  ف  اقتصاد

 وغير مززا،ثززروة لخززرى فتتززمع النززراعب الجاريزز  نلزز  الزز خع وااألنززا التحززوي ت الجاريزز  ن

 تمانيززز ،  زززاف  نقسزززاط التزززأني  نلززز  غيزززر الحيزززاة الميايزززا اإل  تمانيززز ،اإل المسزززان ات

نطالبات التأني  نل  الحياة والمطالبات المتمول  بالنزمانات الموحز ة والنمانات الموح ة، 

 والتحوي ت الجاري  المم وح  إل  المؤاسات ول والتحوي ت الجاري  المرتبط  بالتعاو  ال 

 المعيتي  ار غير الهادف  للربح الت  تر   األ
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  --الرأسمالي: الرأسمالي: الحساب الحساب   ثانياً:ثانياً:

 التغطية:التغطية:المفاهيم ونطاق المفاهيم ونطاق  ––أ أ             

غيزر الم تجز  غيزر الماليز   ل  زو يعرض الحساج الرنامال  القيزود ال اع ز  والقيزود الم ي ز  

ويع ز  ذلزك ننز  يسزجع نمليزات إقت زاء   بي  المقيمي  وغيزر المقيمزي  ، والتحوي ت الرنامالي

هزا ، نثزع بيزع األراضز  الز  السزفارات وبيزع والتصزرف في  غير الم تجز و  غير المالي  األ

طززراف بتززوفير ، ن  قيززا  نحزز  األ الرنازمالي يجززار والتززراخيص ، وكززيلك التحززوي ت نقزود اإل

ول  فز  المقابزع نلز  ن  قيمز  اقتصزادي  كعاعز  نباشزر الرنامالي  دو  حص ل غراضنوارد 

لم ي زز  للتحززوي ت ل  نجمززو  القيززود ال اع زز  ناقصززا القيززود اويبززي  نيززيا  الحسززاج الرناززما

، وإضزاف  إلز  ذلزك يمكز  ن  يظهزر نجمزو   و  غيزر الم تجز  غيزر الماليز  الرنامالي  واأل

يطلززق نلزز  الب زز  المززواز   ززاف  نييانزز  الحسززابي  الجززار  والرناززمال  كب زز  نززواز  ، و

، و ززيا المجمززو   ( نزز  الحسززابي  الرناززمال  والجززار -قتززراض )اااقززراض ) (  ززاف  ا

( نز  الحسزاج - زاف  ااقزراض ) ( /  زاف  ااقتزراض ) يساو  نينا ن  ناحيز  المفزا يا

يز  العمليز  ، نهما يتساويا  ن  ال احيز  المفا ميز  ، فقز  يرتلفزا  نز  ال احالمال  ، بالرغا ن  ن

الجار  و الرنامال  يبي ا  المعان ت غير الماليز  ويتسزبب ر زي  ما فز   زاف  فالحسابا  

قززراض نو حسززاج المززال  كيفيزز  تمويززع  ززاف  اإلإقززراض نو  ززاف  اقتززراض ، بي مززا يبززي  ال

 ااقتراض  

قونيز  يكو  نتسق نع نظا  الحسزابات اللامال  ف   يا ال ليع ويستر   نصطلح الحساج الرن

فز  نظزا  الحسزابات  الرنازمال ويبي  الحسزاج  والمالي ،امالي    يميي بي  المعان ت الرنالي

وا تبزي   الم تجز ، زو  الم تجز  وغيزر لرنامال  للمجمون  الكانلز  نز  األالقوني  التكوي  ا

ليز   زو  غيزر الم تجز  غيزر المابات ال وليز  اا المعزان ت فز  األالمقابل  ف  الحسزا ياء األ

  و  الم تج  ف  حساج السلع والر نات وت رس المعان ت ف  األ

ويقيز   الملكيز ، و  غير الم تج  غير المالي  والتصرف فيها ف  وق  تغير ويسجع اقت اء األ

نسززتحق   الرناززمالي  ززو  غيززر الم تجزز  غيززر الماليزز  والتصززرف فيهززا والتحززوي ت اقت ززاء األ

  اف  ااا اا إ مال  وليس نل  نا فصل  نل  نتحق  ال فع ضم  ب ود نالقبض ونس
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 فيها:األصول غير المنتجة غير المالية والتصرف  اقتناء-ب    

  يل   و  غير الم تج  غير المالي  نما ف األوتتأل

 الطبيعية:الموارد  -1

 الجززو ،المجزا   الصزي ، الميزاه، حقزو  الحرا ز ،حقزو   التعز ي ، حقزو  راضز ،األوتتزمع 

 رونغ اطيس  الكهوالطيف 
  

 والتراخيص:عقود االيجار  -2

و ززيه بهززا كأ ززو  اقتصززادي   فويتززمع ب زز  نقززود اايجززار والتززراخيص تلززك العقززود المعتززر

ويطلززق نليهززا فزز  بعززض األحيززا  ااززا  القززانون ،جتمززع ونظانزز  م ززو   زز  نزز   زز ع الاأل

 ، وتززراخيص ونزز  ننثلتهززا نقززود التززأ ير التتززغيل  القابلزز  للتزز او الملموازز   ززو  غيززر األ

وتززراخيص القيززا   المززوارد،ااززتر ا  المززوارد الطبيعيزز  التزز  ا تسززجع كملكيزز  خالصزز  لهززيه 

وتسززجع المعززان ت فزز   ززيه  الحكونيزز (،فزز  ذلززك بعززض التززراخيص  )بمززابأنتززط  نعي زز  

 زو  فز  وضزع ااازتثمار بي ما ا تسزجع حيزازات  زيه األ الرنامال ، و  ف  الحساج األ

 لها خصو  نقابل   ال ول  لع   و ود

وا يمكزز  ن   البززاط ،يمكزز  نقززع نلكيزز  نقزز  التززأ ير التتززغيل  القابززع للتزز او  نو تززأ يره نزز  

نز  السزعر اتر ا  ن زع نزا يرتلزف ا نص العق  نل  اعر نح د نسبق إليعانع كأ ع إا إذ

اقانز  العقزارات واوق  تغط   يه العقزود  الحال   ع ب  ف  الوق  الي  كا  يمك  تأ ير األ

وتسزجع تز فقات ن زو  نقزود  خزرى،األ و  الم تج  ا  المتارك  بالوق  والمع ات واألب ظ

 الحق التأ ير التتغيل  القابل  للت او  ف  الحساج الرنامال  ن  نا يقو  المستأ ر ببيع 

وبالتزال  ا تز رس فز   نالي ،ن وا غير ن تج  غير   ا تعوبعض نقود اايجار والترخيص 

 يل  الرنامال  ون  ننثلتها نا  الحساج

اتر ا  نرض نو نزورد طبيعز  نخزر ألنز  قصزير نزع نز   قابليز  ا نا تا ن ح حق إإذ -

 الريع تبوج المبال  نستحق  ال فع ضم   الحق،تحويع  يا 

بملكيتهززا أل ززع نااازز  نو  قا يتعلززا ن حزز  حكونزز  ترخيصززا للقيززا  ب تززاط نززا، إذ -

 ع ااقتصاد  تقي   يه المعانل  ضزم  يف األوكا  الترخيص ا يتفق وتعر خ ن 

ا نحز ود نز  تزراخيص نماراز  النراعب، ونثا  ذلك ن  نا تص ر حكون  نا نز دً 

 القمار 
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ا تا ن ح حق انت ك ن تجات الملكي  الفكري  كزالبحوث والتطزوير وبزرانل وقوانز  إذ -

يه المعززان ت تقيزز   زز والف يزز ،دبيزز  واألنمززا  الترفيهيزز  واأل اآلزز ،بيانززات الحااززب 

 الر نات ضم  
 

 )الشهرة(:قية يالتسو صولاأل-3    

والع نات التجاري  والتعارات واازا  التجار ،تتألف األ و  التسويقي  ن  ب ود نثع اااا 

 يمتلكهزا، و  التسويقي  بصزورة ن فصزل  نز  الكيزا  الزي  ون   بيع األ لكترون ،اإلال اطق 

 فيها ير الم تج  غير المالي  والتصرف  و  غفإنها تقي  ضم  نقت اء األ

نلز  شزبك  اانترنز  ضزم  األ زو  التسزويقي  فز  بعزض   اإللكتروني البطاقاتوتقي  ناماء 

طاقززات بجهززات المرتصزز  بالالإا ن  راززو  التسززجيع العاديزز  نسززتحق  الزز فع الزز   الحززاات،

  ىلكتروني  تمثع خ ن  أل  الراو  تكو  نقابع نمع يؤداإل

لكترونز  نز وة بسزبب ن رتز  نقابع الحصو  نلز  اازا ال طزا  اإل   القيم  الم فون ا شملذإ

يعزز  راززا تصززميا شززعار  التسززويقي   وبالمثززع، ززو  يعتبززر بمثابزز  تززرخيص ويزز رس ضززم  األ

 ززو  بي مززا يزز رس المبلزز  المزز فو  إلقت ززاء شززعار نو ززود ضززم  األ تجاريزز ،  يزز  خ نزز  

 التسويقي  

 الية:الرأسم التحويالت-ج    

نز  طزرف إلز  نخزر نو  ن زعتع  التحوي ت الرنامالي     التحوي ت الت  ت تقع فيها نلكي  

نو ت از  داع  نا نز  الرصزا قت اء ن ع نو التصرف في ، نو كليهما بإالت  تلي  نح  الطرفي  

وتتززمع التحززوي ت الرناززمالي  نينززا التحززوي ت ال ق يزز  التزز  ا ت طززو  نلزز   لزز ،المسززتحق 

 اقت اعها صرف ف  ن و  غير نق ي  نو الت

 

 الدين:االعفاء من -1  

 ً ً  اانفاء ن  الز ي   زو االغزاء الطزون  للز ي  كليزا تعاقز   بزي  داعز  بمو زب اتفزا   او  يعيزا

نو  زل  القزاعا ب التعاق   نو يسقط كع المبل  األيلغ  الترتي ال ي ،نفاء ن  ون ي  ونتيج  اإل

وا  الماضز (الفاعز ة التز  اازتحق  فز   )نز فوناتات الفاعز ة بمزا فز  ذلزك نتزأخر ن ز ، يء 

 بع  نفاء ن  ال ي  نتيج  إلغاء ن فونات فاع ة نستقبلي  لا تستحق ي تأ اإل
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نتبزاره نعانلز  تحويزع رنازمال  ونلز  ن  ال ي  ن  شطب ال ي  ويعانزع بإ نفاءويرتلف اإل

ال ي  واله ف ن ز  تحويزع  نطراف  نفاء ن  ال ي  نتيج  اتفا  بيي تأ اإل ال ي ،نكس شطب 

 ً  المبل  ع ين   انب ال اع  وح ه بع   إنكاني  تحص ن فع  وليس انترافا
 

 الحياة:على غير مطالبات التأمين -2

وبال سزب  للمطالبزات  الجاريز ،نادة ضزم  التحزوي ت  ةتبوج نطالبات التأني  نل  غير الحيا

قيز   ززيء نزز  المطالبزات كتحززوي ت رناززمالي   الكبيزرة للغايزز  كالمطالبززات نقزب كارثزز  يمكزز 

 العادي  وليس كتحوي ت  اري  كما يح ث ف  ااحوا  

 االستثمارية:المنح -3

و ني يززز  تقززز نها الحكونزززات نو نق يززز  ن رنازززمالي تتزززألف المززز ح ااازززتثماري  نززز  تحزززوي ت 

ً  أل زو الم ظمات ال ولي  إل  وحز ات نؤاسزي  نخزرى لتمويزع تكزاليف اقت اعهزا  نو  ثابتز  كليزا

 ً يلتزي  نتلقزو المز ح و نخزرى،و كيانزات نتلقزو المز ح ااازتثماري  حكونزات نوقز  يكزو     يعيا

ف  نغراض إ مزال  تكزوي  رنا المزا  الثابز ،  اتر ا  الم ح الت  يتلقونها نق اً اااتثماري  بإ

 رى الكبالب اء ربط  يه الم ح بمتاريع ااتثماري  نح دة كمتاريع  انا يتوغالبا 

يزز  نينززا بتمويززع نتززرو  ااززتثمار  ونلزز  نكززس المزز ح اااززتثماري  قزز  تقززو  حكونزز  ن  ب

نتبار ا نستثمر نباشر وف   يه الحال  يبزوج المبلز  المسزتثمر ضزم  حصزص الملكيز  فز  بإ

المباشززر نزز  نتززرو  يمززو  بتحويززع  اااززتثماروترتلززف حصزز   نباشززر،نؤاسزز  ااززتثمار 

شر يمتلك قوة تصويتي  ف  المؤاس  ويحزق لز  الحصزو  نلز  رنامال  ف  ن  المستثمر المبا

 األ ـو  كتوزيعات األرباح نو حق بيع  نستقبلي ،ن افع 

وإذا ااتمر المترو  اااتثمار  فترة زن ي  طويل  فق  ت فع الم ح  اااتثماري  ال ق يز  نلز  

قيزز ت فزز   حتزز  وإ  الرناززمالي ،األقسززاط ضززم  التحززوي ت نقسززاط ويظززع تبويززب نزز فونات 

وتتزمع المز ح ااازتثماري  العي يز  تحزوي ت  المرتلفز    نتتاليز  نز  الفتزرات المحاازبي  لالس

 نقيم  تق نها الحكونات إل  وح ات غير ونع ات نخرى   ات، نقع،نل   ي   نع ات 

 الضرائب:- 4

تفزرض نلز  فتزرات غيزر ن تظمز  وغيزر نتكززررة  اعبتتكزو  النزراعب الرنازمالي  نز  ضزر

المملوك  لوح ات نؤاسي  نو نل  قيا اا و  التز  ت تقزع قيا اا و  نو  اف  القيم   نل 
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 بزات نتبادلز  فز  حيزاة الوا زب والمو زوج  ونرث إلنلكيتها فيما بي  وح ات نؤاسي  نتيج  

 ل  

 ااتي  وتتمع النراعب 

         النزززراعب نززز  ضزززراعب وتتكزززو   زززيهالنزززراعب المفروضززز  نلززز  رنا المزززا   (1)        

ي  تفرض نل  فترات زن يز  غيزر  اف  القيم  المملوك  لوح ات نؤاس و  نو نل  قيا األ

 م  ن تظ

حزوي ت نز  ضزراعب تفزرض الت وتتكو   زيه ( النراعب نل  التحوي ت الرنامالي 2)      

اإلرث وتتكزو  نز  ضزراعب  نؤاسزي ، و  الت  ت تقع نلكيتها فيما بي  وحز ات نل  قيا األ

نفزراد والنزراعب نلز  الهز ايا بمزا فز  ذلزك ضزراعب نلز   ز ايا يتبادلهزا  التركات(عب ضرا)

رث نو ترفينزها الز  ندنز  حز  نمكز  إلارة بغزرض تج زب دفزع ضزراعب انحياء ن  نفس األ

  و  األو يه النراعب ا تتمع النراعب نل  نبيعات 

 خرى:األالرأسمالية  التحويالت-5

لمتكررة المق نز  تعوينزا نز  تلزف كبيزر نو إ زابات خطيزرة ت رس الم فونات الكبيرة غير ا

 الرنامالي  ضم  التحوي ت غير نغطاة بوثاعق تأني  

ازمالي  الهبزات الكبيزرة والتركزات بمزا فز  ذلزك المق نز  إلز  نؤاسزات نوتتمع التحوي ت الر

 المززانح ه التحزوي ت الرناززمالي  بمو ززب و زايا نو نث ززاء حيززاة يغيزر  ادفزز  للززربح وقز  تززتا  زز

ازر نعيتزي  نو نؤاسزات إلز  م ح الكبيرة للغاي  الت  تقز نها نامالي  الوتتمع التحوي ت الرن

نثع الهبات المق ن  إلز   الثاب ،نؤاسات غير  ادف  للربح لتمويع إ مال  تكوي  رنا الما  

 ونرتبرات الجانعات لتغطي  تكاليف ب اء اك    ي  داخع الحر  الجانع  ونكتبات 

ً  دفز  للزربح تحزوي ً نا  ن ظم  دولي  نو نؤاس  غيزر  ا المسا م  ف  رناوتع   إذا  رنازماليا

 نلكي  لا ي تأ ن ها حصو  نق   المسا م  نل  حصص 

بي  األار المعيتي  كب   ن فصزع ن ز نا تكزو  قيمتهزا كبيزرة ويمك  قي  التحوي ت الرنامالي  

 الرارس رصي  ن  العانلي  ف  وت رس ضم  الب   التكميل  الراي بالتحوي ت الت
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  --المالي: المالي: الحساب الحساب   ثالثاً:ثالثاً:

 التغطية:المفاهيم ونطاق  – أ     

يسجع الحساج المال  المعان ت الت  ت طو  نل  ن و  وخصزو  ناليز  وتزتا بزي  المقيمزي  

 ززا   دوات و  الف ززات الوظيفيزز  والقطانززات واألويتززير الحسززاج المززال  إلزز المقيمززي ،وغيززر 

 ال ولي  المستر ن  ف   اف  نعان ت التمويع  اتحقا اإل

وتكو  القيود الم ر   ف  الحسزاج المزال  قيزود نقابلز  لقيزود السزلع نو الرز نات نو الز خع نو 

 يكزو  القيز  المقابزعخزرى، فعلز  ازبيع المثزا  نامال  نو قيزود الحسزاج المزال  األالحساج الر

كالعملز  والوداعزع نو ااعتمزا  التجزار  وفز   المالي ، و  لصادرات السلع نادة زيادة ف  األ

المزال  حيزث يمكز  نبادلز  از   بعملز  المقابع قز  ت طزو  نعانلز  نزا نلز  قيز ي  فز  الحسزاج 

 ووداعع 

و زززاف   قتزززراض،اإلقزززراض /  زززاف  اإل  زززاف  ويسزززم  الر زززي  الكلززز  للحسزززاج المزززال 

اً فزز  الحسززبا  إقت ززاء ينخزز الرززار  ،إلزز  العززالا  قززراض يع زز  ن  ااقتصززاد يقزز   ننززوااً األ

نززا  ززاف  ااقتززراض فيع زز  ن وازز اد ا، ززو  الماليزز  والتصززرف فيهززا وتحمززع الرصززو  األ

فإ  ر ي   زاف  ااقزراض /  زاف   باإلقراض،نتعلق  اتر ا  نصطلحات ورغا إالعكس، 

الز   انزب  ال قز  ،المتزتقات الماليز  والزي ب  الملكيز ،ف  الحسزبا  حصزص  يأخيااقتراض 

كيلك يتزمع  زاف  ااقزراض انرفزاض الرصزو  كمزا يتزمع  زاف  ااقتزراض  ال ي   ندوات

ويمك  ااتر ي  زاف  ااقزراض /  زاف  ااقتزراض إنزا نز  نجمزو   اا و ،انرفاض 

 المال  ر ي   الحسابي  الجار  والرنامال  نو ن  ر ي  الحساج 
 

 صافي:القيد على اساس 

لمزال  نمليزات تجميزع يزتا بواازطتها تر زي  كزع يع   القي  نل  اااا  زاف  فز  الحسزاج ا

نزو   خصا نعي  نقابع كع القيود ال اع   الرا   بز فس القيود الم ي   الرا   بأ ع نعي  نو

   الرصا اا ع او نفس نو  

 والتقييم:توقيت التسجيل 

 المعان ت المتعلق  باأل زو  الماليز  تسزجع ن ز  تغيزر الملكيز  ااقتصزادي  وتسزجع نعزان ت

 السوقي  الحساج المال  بو   نا  بالقيم  
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 االستثمار المباشر :  - ب      

اتثمار نبزر الحز ود الزي  يزرتبط بمقزيا فز  اقتصزاد نزا تثمار المباشر  و ف   ن  ف ات اإلااا

أ وت تز نخزر دارة نؤاسز  نقيمز  فز  اقتصزاد فز  إ ذيتمتع بالسيطرة نو در ز  ناليز  نز  ال فزو

نسززتثمر نقززيا فزز  نحزز  ااقتصززادات بإاززتثمار يم حزز  مباشززر ن زز نا يقززو  ن قزز  اااززتثمار ال

 نخر دارة نؤاس  نقيم  ف  اقتصاد السيطرة نو در   كبيرة ن  ال فود ف  إ

وت تأ ن قات اااتثمار المباشر ذ  الملكيز  المباشزرة ن ز نا يمتلزك نسزتثمر نباشزر بصزورة 

نو نكثززر نزز  القززوة التصززويتي  فزز   %10حقززو  نلكيزز  تؤ لزز  للحصززو  نلزز  نسززب  نباشززرة 

ااازتثمار المباشزر نزع المسزتثمر المباشزر  لع ق  نؤاسز وبال سب  نؤاس  اااتثمار المباشر 

 نرتبط  فأ  نؤاس  اااتثمار المباشر تكو  إنا نؤاس  تابع  نو نؤاس  

باشزر نسزتثمر نباشزر فز  نؤاسز  ااازتثمار الماازتثمارات  )ا( نوا  ااازتثمار المباشزرن  ن

)ج( اااززتثمار العكسزز  الززي  تقززو  بزز  نؤاسزز  ااززتثمار نباشززر فزز  نسززتثمر ا  لزز ،التابعزز  

س( اااززتثمار بززي  المؤاسززات الينيلزز  المباشززرة )المباشززر  ززاحب الملكيزز  المباشززرة او غيززر 

 المقيم  المقيم  وغير 

 اقت ززاءو نوي تززأ اااززتثمار العكسزز  ن زز نا تقززو  نؤاسزز  ااززتثمار نباشززر بززإقراض اانززوا  

حصص الملكيز  فز  نسزتثمر ا المباشزر  زاحب الملكيز  المباشزرة نو غيزر المباشزرة شزريط  

نو نكثززر نزز  نجمززو  القززوة التصززويتي  فزز   ززيا  %10نزز   انت كهززا حصززص نلكيزز  تتززكع 

 المباشر المستثمر 

 

 الحافظة:استثمار  – ج

  ت طزو  نلز  از  ات ديز  يعرف ااتثمار الحافظ  بأن  المعان ت والمراكي نبر الح ود الت

                                                                            ااحتياطي  نو حقو  نلكي  ن ا تلك المتنم   ف  اااتثمار المباشر نو اا و  

 التز او ،ورا  المالي     ندوات ديز  وحصزص نلكيز  لهزا السزم  المميزية لقابليز  فمحفظ  األ

 التظهيزر  وتعز بالتسليا نو ن  نلكيتها القانوني  يمك  ن  ت تقع بسهول  ن  وح ة إل  نخرى   ن

نما يتزيح حيازتهزا لز ى نرتلزف ااطزراف  ت اولها،قابلي  ت او  ااورا  المالي  طريق  لتيسير 

 نمر ا  نل  ن ار

ظها اااززتثماري  وتتززيح قابليزز  التزز او  فزز  ااورا  الماليزز  الفر زز  للمسززتثمري  لت ويززع نحززاف

 ااتثماراتها بسهول  والتمك  ن  احب 
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تلزك الصزادرة نز   ن )ااازتثمار وت رس ف  اازتثمارات الحافظز  نازها نو وحز ات  ز اديق 

نو اازتثمارات  احتياطيز المثبت  بأورا  نالي  والت  ليسز  بمثابز  ن زو   اااتثمار(  اديق 

  نباشرة 

ازبيع المثزا   )نلز شزكع نورا   يتأخز ا لكي  الت وا ت رس ف  ااتثمار الحافظ  حصص الم

انمزا تز رس تحز  ب ز  ااازتثمار المباشزر نو اازتثمارات نخزرى  المسزا م (ف  التزركات غيزر 

وحصص الملكي  ف  ترتيبات ااقان  ب ظا  المتارك  بالوق  والمثبت  بزأورا  ناليز  نزادة نزا 

نو نكثزر نز  القزوة التصزويتي   %10 ح ن  الحيازات الت  تم )رغات رس ف  ااتثمار الحافظ  

شززكع نورا  ناليزز  وغيززر ن ر زز  فزز   ينباشززر وتقيزز  الحيززازات التزز  ا تأخزز كااززتثمارتعانززع 

 نخرى( اااتثمار المباشر ضم  ب   ااتثمارات 

نو ن ع اااتحقا  اا ل  نو حسب القطزا   ااداة،ويمك  نرض ااتثمارات الحافظ  حسب 

   المؤاس  

 االستثمار:رباح في صناديق ار األإعادة استثم -

وزن  ااتثمار الحافظ  فز   ز اديق ااازتثمار بانتبار زا نسزتحق  مرباح غير التحتسب األ 

المزال  الرزاي بإنزادة  وقي  الحساج الص  و ،ال فع للمالكي  ثا بانتبار إنادة ااتثمار ا ف  

المعزاد اازتثمار ا فز  ب ز  حسزاج   اديق اااتثمار  ألرباحرباح  و القي  المقابع ااتثمار األ

 ول  األال خع 

 السندات القابلة للتحويل: -

القزروض القابلزز  للتزز او  نز  نالززك الزز  نخزر يعزز   تبويبهززا نز  قززروض الزز  از  ات ديزز  فزز  

 زيه القزروض تز او  ا التع يع ف  التبويب ي بغ  و ود دليزع نلز  ي  وإل راءظروف نعي   

وتزواتر تسزعيرااداة كمزا يسزت   نليز   السزو ،د  انع  بما ف  ذلك و و الثانو ،ف  السو  

 والبيع ن  الفرو  بي  اعر  التراء 

  الدين:فسخ  -

اازتبعاد خصزو   (وقزروضاز  ات ديز   تكزو  ديونز  فز  شزكع )الزي يتيح فسخ ال ي  للم ي  

نسزاوي  فز  قيمتهزا  ن واً  لإلغاءعموني  بأ  يرصص بتكع غير قابع لنعي   ن  الميياني  ا

 رصو  لل
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 و  والرصو  المقترن  ف  حساج اات مان  داخع الوحز ة ( بوضع األ1الفسخ ) يويمك  ت في

فز  الحالز   نخزرى  و  والرصو  ال  وحز ة نؤاسزي  األ ( بتحويع2) المعي  ، نوالمؤاسي  

  نعان ت تتعلق بالفسخ وا ي بغ  ااتبعاد اا و  والرصو  نز  المييانيز  ن  ا تقيول  األ

وف  الحال  الثاني  تقي  المعان ت الت  تحول  بمو بها اا زو  والرصزو   للوح ة ي  العمون

ن  تكززو   المعي زز   شززريط قتصززادات ال  لإالزز  الوحزز ة ااحصززاعي  الثانيزز  فزز  الحسززاج المزز

 نرتلفتي  الوح تا  نقيمتا  ف  اقتصادي  

  والديون األسهمإعادة شراء  -

 الملكيز ،لمعانل  بانتبار ا ترفزيض فز  خصزو  حصزص ا اشترت شرك  نا ااهمها تبوج اذإ

ونظزرا ا  التزرك  ا يمك هزا الحصزو  نلز  نطالبز  نلز  نفسزها يعتبزر  أل ع،وليس اقت اء 

ا لزا تلز  اااززها وبالمثزع يعانزع شززراء از  ات الز ي  نزز   انزب  هزز  ذالرصزا ن قنزياً حتزز  إ

 لل ي  بانتباره ااترداد ا  اره 

  المنحة:أسهم  -

ركات نحياناً بإنادة  يكل  ناهمها وق  تق   للمسا مي  ن دا ن  اااها الج ي ة نقابزع تقو  الت

ونلز   الم حز ،نازها  رنو إ ز اتسزم   زيه العمليز  تجيعز  ااازها  حيازت  وق كع اها ابق 

فز   زيه الحزاات ن    ا تقز  إضزافي ،نا يح ث ن   إ ز ار نازها   يز ة نقابزع ننزوا  نكس 

 نعان ت سجع ن  ت نوارد   ي ة وا

  للموظفين:الممنوحة  وخيارات االكتتاب االحتياطيات( )عداالمالية  المشتقات-د

المتتقات المالي  وخيارات ااكتتاج المم وح  للموظفي     ن زو  وخصزو  ناليز  لهزا نفزس 

 المراطر ن ا ر 

 المالية:تقات شالم -1

  نو نؤشززر نو اززلع  ناااززي  نحزز دة نقزز  المتززتقات الماليزز   ززو نداة ناليزز  نرتبطزز  بززأداة ناليزز 

ناعار الفاع ة ونرزاطر نازعار  )كمراطرنخرى ويمك  ن  خ لها ت او  نراطر نالي  نح دة 

 ف  اااوا  المالي   ( عتماونراطر ااالصرف ونراطر ااعار اااها والسلع اااااي  

كمزا  ذاتز ،فز  العقز   ويمك  ت او  المراطر المتنم   ف  نق  المتتقات المالي  إنزا بالمتزا رة

فزز  حالزز  نقززود الريززار نو بإنتززاء نقزز    يزز  لزز  خصززاعص نرززاطر تعززاد  بتززكع تعوينزز  

 القاعا المراطر الت  ي طو  نليها العق  
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 اآ ع و  اك نونا  رعيسيا  ن  المتتقات المالي   ما نقود الريار والعقود ن  ال و  

 الخيار: عقود-ألف 

  ءللتزراا كا  نق  الريار ذن  الباعع نل  حق شراء نو بيع )إنق  الريار يحصع المتتر   ف 

نعززي  فزز  تززاريخ نحزز د نو قبززع تززاريخ نحزز د  ويزز فع نتززتر  نقزز   ينلزز  اززعر ت فيزز نو للبيززع(

 )خيزاروف  نقابزع ذلزك يحصزع المتزتر  نلز  حزق شزراء  الريار،الريار ن وة لمحرر نق  

 بسعر تعاق   نتفق نلي   نال (نو  ي  )نب   اااا  نح د  البيع(نو بيع )خيار  التراء(

دو  ا  يترتزب نليز  التزيا  فز  حالز   المحز د،ف  تزاريخ نحز د نو قبزع التزاريخ  الت فيي( )اعر

 البيع التراء او 

 اآلجل:من النوع  العقود-باء

   نقود غير نتزروط  يتفزق بمو بهزا طرفزا  نلز   اآ ل ( )العقودالعقود ن  ال و  اا ع 

فز   الت فيزي( )اعربسعر تعاق   نتفق نلي   نال (نو  )ني  ح دة ن  ب   نااا  تباد  كمي  ن

تاريخ نحز د وتتزمع  زيه العقزود العقزود المسزتقبلي  و زيا ال زو  نز  العقزود يجزر  ت اولز  فز  

ااازوا  الم ظمزز  وتعمززع السززو  نلز  تيسززير تزز او   ززيه العقزود نزز  طريززق تح يزز  التززروط 

 للعق  ال مطي  

نق  ن  ال و  اآ ع يتا تبزاد  نرزاطر ذات قيمز  ازوقي  نتسزاوي  لزيا تكزو  قيمز  ون   إبرا  

تغير اعر الب   اااااز  تتغيزر القيمز  السزوقي  رغزا انز  يمكز  ونع   فراً،العق  ن   اابرا  

 اا ع إنادتها للصفر بعمع تسوي  دوري  طوا  ن ة العق  

  للموظفين:كتتاب الممنوحة خيارات اإل -2

نازها شزرك  نزا تقز   لمززوظف   ءخيززار شزراج المم وحز  لمزوظفي   ز  نقزود كتتزاخيزارات اإل

الترك  كتكع نز  نشزكا  التعزويض ، وفز  قليزع نز  الحزاات التز  تكزو  فيهزا التزرك  التز  

) كزأ  يكزو  رج تص ر نق  الريزار نقيمز  فز  اقتصزاد يرتلزف نز  اقتصزاد إقانز  المزوظفي  

 ً كتتززاج ود الريززار( وتسززعر خيززارات اإللتزز  تقزز   نقززنو شززرك  تابعزز  للتززرك  ا العمززع فرنززا

المم وحزز  للمززوظفي  بزز فس الطريقزز  التزز  تسززعر بهززا المتززتقات الماليزز  ، ولك هززا ذات طبيعزز  

نرتلف  اشتمالها نل  ترتيبات تتعلق بتاريخ ن ح الريار وتاريخ اازتحقا  نمارازت  ، كمزا ن  

مز  التزرك  ولزيس تز او    زيزادة قيغرضها نرتلف ) ن  تحفيي المزوظفي  نلز  المسزا م  فز
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اوا  الماليز  بز و  ا ننك  ت او  خيارات اإلكتتاج المم وح  للموظفي  ف  األذ( ، وإالمراطر

  إنها تبوج ضم  المتتقات المالي  قيود ، ف

 األخرى: االستثمارات-هـ 

  فزز  خززرى  زز  ف زز  نتبقيزز  تتززمع المراكززي والمعززان ت الماليزز  نزز ا الم ر ززت األااااززتثمار

اااتثمارالمباشززرنو ااززتثمارات الحافظزز  نو المتززتقات الماليزز  وخيززارات ااكتتززاج المم وحزز  

لا تك  ف ات اا و  والرصو  التاليز  غيزر ن ر ز  فز   وإذاللموظفي  واا و  ااحتياطي  

  يل  فأ  اااتثمارات ااخرى نا   اااتثمار المباشر نو اا و  ااحتياطي

 رى ااخحصص الملكي   -

  والوداععالعمل   -

  (  و  والقروض المق ن  ن  الص  و الصالقروض )بما ف  ذلك ااتر ا  اعتما   -

للتأني  نل  غير الحياة ونستحقات التزأني  نلز  الحيزاة والتزأني  ااحتياطيات الف ي   -

 اادخار  

  والسلفااعتما  التجار   -

  ال فعالحسابات ااخرى نستحق  القبض /  -

حقززو  السززحب الرا زز  تزز رس فزز   )حيززازاتالسززحب الرا زز  نرصصززات حقززو   -

  حتياطي (اإل و  األ

 

  --بها: بها: والبنود المتعلقة والبنود المتعلقة   االحتياطياتاالحتياطيات  و:و:      

 زززو  الرار يززز  المو زززودة تحززز  تصزززرف السزززلطات ال ق يززز  حتياطيززز   ززز  األ زززو  اااأل

وا  والراضززع  لسززيطرتها لتلبيزز  احتيا ززات نيززيا  المزز فونات التمويليزز  نو التزز خع فزز  نازز

تكو  األ زو  ااحتياطيز  ن زوا بالعملز   الصرف للتأثير نل  اعر  رف العمل  واب  ا 

إلزز  نفهززو  السززيطرة  ااحتياطيزز نو ززودة بالفعززع ويسززت   نفهززو  األ ززو     بيزز  ون ززواً األ

 المركززي ،السززلطات ال ق يزز  نزز  الب ززك  ال ق يزز   وتتززألفاززتر ا  بال سززب  للسززلطات وإتاحزز  اإل

نطالبزات نلز   الزي ب، زو  ااحتياطيز  نز ا ازباعك تكزو  األ  و  اإلقانز  ابز  نووفقا لمفهز

  بي  نل  المقيمي  بما ف  ذلزك المطالبزات نلز  فمطالبات السلطات بالعمل  األ المقيمي  غير 

ابز  ن  تكزو  اا زو  ااحتياطيز  نتاحز  بسزهول   احتياطيز   زوا ن را تعتبالب وك المقيم  

  الز  نقصز  حز  نمكز  ويكزو  اا زع ااحتيزاط  ازاع  حيزث يمكز  بصورة غيزر نتزروط
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دنز  نز  التكلفز  وفز  نقزع وقز  نمكز  ( بالحز  األشراؤه وبيع  وتصفيت  بال ق  اا  بز  ) نقز اً 

تز او  وب و  التأثير ف  قيم  اا ع بغير دا  ويتير  يا المفهو  ال  اا زو  غيزر القابلز  لل

الماليزز  المتززاح لهززا بززاععو   كززاألورا القابلزز  للتزز او    ززو كززالوداعع تحزز  الطلززب  ، واأل

ات  ززودة ناليزز  حتزز  ذونتززترو  لزز يها الرغبزز  فزز  تزز اولها وي بغزز  ن  تكززو  ااحتياطيززات 

  تمويع نييا  الم فونات  احتيا اتتكو  نتاح  بسهول  للسلطات لتلبي  

الرا زز  ونركززي  ززو  ااحتياطيزز  نزز  الززي ب ال قزز   وحيززازات حقززو  السززحب وتتززألف األ

وااورا  الماليزز  اا  بزز   والوداعززع بال قزز ى  زز  و  ال قزز  الزز ول  والعملزز   ااحتيززاط  لزز

  خرى( األدوات المالي  األو )القروضخرى األ والمطالبات
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 2020مدفوعات ليبيا لعام ميزان وضع 

أ ررر  أارررا دالود  داتررر   ا وا رررا دانظررر ل داتن لارررا دة  ررر   ا يعتبررري انرررمدف داتررر       اررر    
إضررر  ا إاررر  لول   دا ررر ل   يتكررر  ددرررت  داا  ام ررر   وان لارررا ألدي دمت ررر ل انب ررر  اررر  داعررر اا 

وتح يررر  مررر لتا  داتن   ررر ا  النب ررر  داد دررر   ررر  ج ررر    طرررا د  ت  د ررر   اررر  داننررر  دا نبررر  
ح رر ا دايدررت ا  ويتكرر ف انررمدف داترر       ارر  داح رر ا داطرر ل  ودا داخرري  ان لاررا ل ارر و  

  داكل .ودات ا  وداتنمدف 
"ليون دينار" م      

 مقدار التغير 2020 2019 البند
 التغيرنسبة 

% 

 198.6- 13,381.5- 6,644.4- 6,737.1 رصيد الحساب الجاري 

 43.4 2,031.6- 6,709.1- 4,677.5- الحساب الرأسمالي والمالي

 1,454.9 10,430.3- 11,147.2- 716.9- الميزان الكلي
 

 
 

 

 :2020يلي تحليل ألهم بنود ميزان المدفوعات لعام  وفيما
 الحساب الجاري:

   ا دا خل   دا  ا    دات  اشأ     داتع اال  داتتعلنا ل ا ل  ب  ا   دات  ن   تشني
داح  ا     دلتف ع داعطمإا   2020  م وداتح يال  داط ليا ا  داع اا دا  ل   خال  

ال  ل  6.6داعطم انبلغ  %198.6م لا   دلتف عوبن با  ال  ل لين ل 13.4لتن دل  داط ل  
ا  دان تج  %9.4-ا شكل اح    2019ال  ل لين ل      م  6.7    ضً  بلغ لين ل ان بل

     اذد داعطم  علتف دةويعم   دا  بق.خال  داع م  %6.4داتحل  دة ت ا  ان لاا ا  
 15.8دا فض ا  داذ   ض داتنمدف داتط ل  دا لع  إا  داتيد   داكبني داذ  ديأ  ل    

 .2020لين ل خال    م  الن ف  227.3إا   2019ال  ل لين ل خال    م 
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"ليون دينار" م      

 مقدار التغير 2020 2019 البند
 التغيرنسبة 

% 

 98.6- 15,621.5- 227.3 15,848.8 السلع
 33.1- 3,417.6 6,895.4- 10,313.0- الخدمات

 54.5- 1,394.4- 1,164.1 2,558.5 لدخلا
 16.0- 216.7 1,140.5- 1,357.2- التحويالت الجارية

 198.6 13,381.6- 6,644.5- 6,737.1 رصيد الحساب الجاري 
 

  
 

 

 الميزان التجاري:-1 
 227.3انبلغ   %98.6 هكبني ا  ا بتدا ف ضً   2020داتنمدف داتط ل  خال    م  دطل
ا  دان تج  %0.3وا  ا بته   2019ال  ل لين ل خال    م  15.8لين ل ان بل  الن ف 

 ذاكويعم  دا  بق   الع م ا  دان تج داتحل  دة ت ا  %15.8داتحل  دة ت ا  ان بل 
ال  ل  12.9دا   2019ال  ل لين ل خال    م  40.6ا   دا  للد  دا لع ا ا ف ضة

ال  ل  38.4نفط ا ا  ادوذاك ات طا ةا ف ض   د   دا  للد    2020لين ل خال    م 
دا  للد   ضا ف إويع ل ,  2020ال  ل لين ل      م  10.4دا   2019لين ل      م 
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دانفط ا خال   ودات دائغالق دان ي  داذ  تعيضت اه داحن   اح اا دة 2020دانفط ا   م 
  أثي  دلبً   ل  م لة ودات 2020دبتتبي و ت  شاي  2020ين يي دافتية ا  شاي 

دات تا ف ا  دةات ج ل ةض  ا دا  تضيل داتع د   تحننقداتؤد ا دا دن ا النفط    
  ك لوا  و تفش   ني  لن  ك ف ا داع ات  و ل  دات ت    .ود ا بنب ل بب دات مف   دافط   ا

  داع ات ا دادع لداذ  داعكس ب ول   ل  لنفط اداطلب داع ات  دلب ً   ل   أثيدً  ( 19ك  ن  )
ال  ل  12.7اتبلغ  %48.7دا دللد  دا لع ا بن با  ج تا دا فضت  ن أخي  وا   اا 

  .2019  م خال  ال  ل لين ل  24.8  ان بل 2020  م  خال لين ل 
 

"ليون دينار" م      

 مقدار التغير 2020 2019 البند
 التغيرنسبة 

% 

 68.2- 27,697.2- 12,943.0 40,640.2 الصادرات  ) فوب (
 73.0- 28,012.5- 10,377.0 38,389.5 دا  للد  دانفط ا
 14.0 315.2 2,566.0 2,250.8 دا  للد  داخي  
 48.7- 12075.7 12,715.7- 24,791.4- الواردات ) فوب (
 98.6- 15,621.5- 227.3 15,848.8 الميزان التجاري 
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 العمليات غير المنظورة: -2

تح نً  خال    تل    غني داتنظ لة )خ ا    لخل وداتح يال  داط ليا(أظاي ص    داع
 6.9م ل   دً دا   طم  2019ال  ل لين ل   م  9.1 داع م داط ل    نث دا فض داعطم ا 

داعطم       ا دا  ا    ا ف ضإ إا  ا ف ضدةويعم  اذد  .2020ال  ل لين ل   م 
   ال  ل لين ل  10.3بل  طم م ل  ان  2020ال  ل لين ل      م  6.9ا  ل إا  

ا ف ض بن  داشح  ا ف ض يع ل ةال  داب  ا   اال ظ إف  ل اذد دةا  خو  2019  م
  ات طا 2020ال  ل لين ل      م 3.2دا   2019ال  ل لين ل      م  4.4ا   وداتأان 

ال  ل  3.9بن  دا في ا   ا ف ضإو   2019ان لاا لع م  2020دا دللد       م  ا ف ضة
   ا  دطل    ن    2020ال  ل لين ل      م  1.2دا   2019لين ل      م 

ال  ل  1.2  ً    ض    ا دا خل نق  ف ت   ال  ل لين ل 1.1بلغ  دً  طم داتح يال  داط ليا 
 . 2019ال  ل لين ل      م  2.6    ضً  بلغ ان بل  2020لين ل   م 

"ليون دينار" م      

 % التغيرنسبة  قدار التغيرم 2020 2019 البند

 33.1- 3,417.6 6,895.4- 10,313- حساب الخدمات 
 18.2- 68.4- 306.6 375.0 لد   
 32.6- 3,486.0- 7,202.0 10,688.0 ا ي  

 54.5- 1,394.2- 1,164.2 2,558.4 حساب الدخل 
 63.0- 2,783.6- 1,632.6 4,416.2 لد   
 74.8- 1,389.4- 468.4 1857.8 ا ي  

 16.0- 216.7 1,140.5- 1,357.2- حساب التحويالت الجارية
 24.6- 2,240.1 6,871.7- 9,111.8- إجمالي العمليات غير المنظورة
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 الحساب الرأسمالي والمالي: -3
إا    وث  2020أدفي   يكا داتع اال  دايأدت ا ا ودات ا ا ا  داع اا دا  ل        م 

  ان بل ت  ن   ال  لج بلغت 2020ال  ل لين ل      م  6.7ت  ن   ا ا ا ال  لج بلغت 
 .2019ال  ل لين ل      م  4.7

 الميزان الكلي: 
 داتنمدف داكل  اتنمدف ا       انب   دطل ن    اذاك واألدب ا د افا داذكي وكنت طا اب شية 

لين ل      م  الن ف  716.9بلغ  م ط ان بللين ل  ال  ل 11.1 طمًد بلغ  2020اع م 
2019. 
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 مدفوعات ليبيايزان م 

 2020 لعام

 
 " Millions of LYD "                                                       مليون دينار "                               "

Items 2020 البنــد 

1-Current Account 6,644.4 1- الحساب الجاري 

 - Credit                                    15,043.5      -  دائن 

 - Debit                                    21,687.9      -  مدين 

    A-Goods and services      -6,668.0  السلع والخدمات-أ 

 - Credit                                13,249.7      -   دائن 

 - Debit                                 19,917.7      -  مدين 

       1-Goods            227.3      1-  السلع 

 -       Credit                               12,943.0         -   دائن 

 - Debit                                12,715.7         - مدين 

           a -General merchandise 227.3        البنان  العان  -ن 

-Credit                               12,943.0          -   داع 

-Debit                                12,715.7          -  ن ي 

           b- goods under merchanting 0.0       السلع قي  المتا رة  -ج 

-Credit                              0.0          -   داع 

-Debit                               0.0          -  ن ي 

           c-  Nonmonetary gold          0.0       ب غير ال ق  يال -س  

-Credit                              0.0           -    داع 

-Debit                               0.0           -   ن ي 

        2-Services   -6,895.3     2- الخدمات 

-Credit                                306.7         -   دائن 

-Debit                                 7,202.0         -  مدين 

            a-Transport          -1,976.3         ال قع -ن 

-Credit                              89.7           -    داع 

-Debit                               2,066.0           -   ن ي 

              1-Sea transport        -1,907.1          1-  لبحر         اال قع 

-Credit  داع    -           0.0                              

-Debit                               1,907.1           -   ن ي 
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Items 

 
 البنــد 2020

         2-Air transport                    -69.2           2- ال قع الجو 

 - Credit  داع    -               89.7                                              

 -    Debit                                               158.9               -   ن ي 

         3-Other modes of    transport         0.0           3- نقع اخر 

 - Credit                                              0.0               -    داع 

 -    Debit                                               0.0               -   ن ي 

        b-Travel             -1,122.3          السفر  -ج 

 - Credit                                              39.3               -    داع 

 -    Debit                                               1,161.6               -   ن ي 

        c-Construction   0.0           اانتاءات -س 

 - Credit                                              0.0               -    داع 

 -    Debit  ن ي   -               0.0                                               

        d-Insurance and pension services  1,054.3           خ نات التأني  ونعاشات التقان  -د 

 - Credit                                              96.5               -    داع 

 -    Debit  ن ي   -               1,150.8                                               

         e-Financial services       -88.1          الر نات المالي   -  ـ 

 - Credit                                              0.0               -    داع 

 -    Debit  ن ي   -               88.1                                               

         f-Research and development           

           services 
 خ نات الملكي  الفكري   - و          0.0

 - Credit                                              0.0                -    داع 

 -    Debit  ن ي   -                0.0                                               

         g-Telecommunications and             

             computer services  
-8.3 

  خ نات ااتصاات والحااب - ز        

  اال 

 - Credit                                              46.3                 -    داع 

 -    Debit                                               54.6                 -  ن ي 

         h-Other business services  0.0          خ نات اانما  ااخرى - ح 

 - Credit                                              0.0                -  اع  د 

 -    Debit                                               0.0                -   ن ي 
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Items 2020 البنــد 

      f-Personal, cultural& recreational  

services                                                                                                                                                                            
  الر نات الترصي  والثقافي  -ط         0.0

 والترويحي  

- Credit                                             0.0                -   داع 

 -  Debit                                            0.0                -  ن ي 

      n-Government goods and services n.i.e. 
 السلع والر نات لحكوني  غير -       2,646.0-

 الم ر   ف  نكا  اخر 

- Credit                                             34.9                 -   داع 

 -  Debit                                            2,680.9                 -  ن ي 

    B-Primary income      1,164.1         الدخل االولي  -ب 

      - Credit                                       1.632.6                  -  داع 

 -  Debit                                            468.5                 -  ن ي 

        1-Compensation of employees   -27.0              1-                                    تعوينات العانلي 

- Credit                                            0.0             -         داع 

 -  Debit                                            27.0             -        ن ي 

         2-Investment income    1,191.1               2-  دخع اااتثمار 

- Credit                                            1,632.6                -     داع 

 -  Debit                                            441.5              -      ن ي 

               a-Direct investment    -368.5             اااتثمار المباشر  -ن 

- Credit                                      73.0                     -   داع 

 -  Debit                                      441.5                     -  ن ي 

               b-Portfolio investment  844.0             ااتثمارات الحافظ   -ج 

- Credit                                      844.0                     -   داع 

 -  Debit                                      0.0                  -     ن ي 

               c-Other investment   715.6             ااتثمارات اخرى  -س 

- Credit                                      715.6                     -    داع 

 -  Debit                                      0.0                   -    ن ي 

         3-Other primary income 0.0             3-  ال خع ااول  ااخر 

- Credit                                      0.0                    -   داع 

 -  Debit                                      0.0             -         ن ي 
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    C-Secondary income -1,140.5      الدخل الثانوي  -ج 

Credit         -           161.2             -    داع 

        -  Debit            1,301.7           -     ن ي 

        1-General government 116.3           1-  الحكون  العان 

          - Credit                     161.2              -      داع 

Debit               -                  44.9                 -  ن ي 

         2-Other sectors -1,256.8            2-  القطانات ااخرى 

                                  - Credit                   0.0               -   اع  د 

Debit             -                   1,256.8            -       ن ي 

           a- Workers' remittances -1,256.8          تحوي ت العانلي   -ن 

             - Credit                     0.0                    -     داع 

Debit                  -                  1,256.8                  -      ن ي 

            b-Other current transfers 0 0         تحوي ت  اري  نت ون  -ج 

             - Credit                     0 0                  -       داع 

Debit                  -                  0 0                 -       ن ي 

2-Capital account 0.0 2-   الحساب الرأسمالي 

      - Credit         0.0          -   دائن 

Debit       -       0.0        -    مدين 

     1-Capital transfers  0 0          1-  التحوي ت الرنامالي 

        - Credit              0 0              -   داع 

         - Debit             0 0              -  ن ي 

     2-Financial corporations, nonfinancial 

corporations,households & NPISHs  
0 0 

 حيازة اا و  غير الم تج   -2         

 غير المالي 

Credit         -               0 0           -    ع  دا 

Debit         -               0 0             -   ن ي 

Net lending (+) / net borrowing (-) 

(balance from current and capital 

account ) 

-6,644.4 
االقتراض  صافي االقراض )+( صافي 

 ( من الحساب الجاري والرأسمالي -)
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tems 2020 البنــد 

3-Financial account   -4,438.0 3-المالي   الحساب 

Net lending (+) / net borrowing (-) 

(balance from financial account ) 
-4,438.0 

( من -صافي االقراض )+( صافي االقتراض )

 الحساب الجاري والمالي 

A-Direct investment  487.2 المباشر  االستثمار- أ 

Net acquisition of financial assets 487.2  صافي حيازة االصول المالية 

Equity and investment fund shares        487.2  حصص الملكية واسهم صناديق االستثمار 

1-Equity other than reinvestment of 

earnings 
487.2 

حصص الملكي  بر ف اارباح المعاد -1

 ااتثمار ا 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 نستثمر نباشر ف  نؤاسات ااتثمار نباشر -ن 487.2

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
0 0 

نباشر نؤاسات ااتثمار نباشر ف  نستثمر -ج

 نكس ( )ااتثمار

2-Reinvestment of earnings 0 0 2- اارباح المعاد ااتثمار ا 

Debt instruments 0.0  أدوات الدين 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 نستثمر نباشر ف  نؤاسات ااتثمار نباشر -ن 0 0

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
0 0 

نباشر نؤاسات ااتثمار نباشر ف  نستثمر -ج

 نكس ( ر)ااتثما

Net incurrence of liabilities 0.0 صافي تحمل االلتزامات 

Equity and investment fund shares  0.0  حصص الملكية واسهم صناديق االستثمار 

1-Equity other than reinvestment of 

earnings 
0 0 

حصص الملكي  بر ف اارباح المعاد -1

 ااتثمار ا 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 نستثمر نباشر ف  نؤاسات ااتثمار نباشر -ن 0 0

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
0 0 

نباشر نؤاسات ااتثمار نباشر ف  نستثمر -ج

 نكس ( )ااتثمار

2-Reinvestment of earnings 0 0 2-د ااتثمار ا اارباح المعا 

Debt instruments 0.0  أدوات الدين 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 نستثمر نباشر ف  نؤاسات ااتثمار نباشر -ن 0 0
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b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
0 0 

مار نباشر ف  نستثمر اتثإنؤاسات -ج

 نكس ( اتثمار)إنباشر 

B-Portfolio investment  -244.2 الحافظة  ستثماراتإ-ب 

Net acquisition of financial assets -244.2  صول الماليةصافي حيازة األ 

Equity and investment fund shares    -244.2 ستثمار سهم صناديق اإلأحصص الملكية و 

   Central bank        0.0         المصرف المركي 

     Monetary authorities         0.0         السلطات ال ق ي 

Deposit-taking corporations        -249.5        شركات تلق  الوداعع 

 General government        5.3         الحكون  العان 

 Other sectors        0 0       خرىالقطانات األ 

Debt securities  0 0 سندات الدين 

Central bank        0 0        المصرف المركي 

Monetary authorities        0 0       السلطات ال ق ي 

  Deposit-taking corporations            0 0       شركات تلق  الوداعع 

General government         0 0        الحكون  العان 

  Other sectors   0 0     خرىالقطانات األ 

Net incurrence of liabilities 0 0  صافي تحمل االلتزامات 

C-Financial derivatives (other than 

reserves) 
 االحتياطيات( )عداالمشتقات المالية -ج 0 0

Net acquisition of financial assets 0 0  صول الماليةيازة األصافي ح 

Net incurrence of liabilities 0 0 لتزاماتصافي تحمل اإل 
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D-Other investment  6,466.2 خرىاألستثمارات اإل-د 

Net acquisition of financial assets 6,444.7  صول الماليةصافي حيازة األ 

Net incurrence of liabilities -21.5  لتزاماتصافي تحمل اإل 

   1-Currency and deposits      6,236.3       1-والودائع العملة 

Net acquisition of financial assets 6,214.8  صول الماليةصافي حيازة األ 

Central bank        0.0        المصرف المركي 

Monetary authorities        0.0      ق ي السلطات ال  

  Deposit-taking corporations            -404.2       شركات تلق  الوداعع 

  General government               3,358.1        الحكون  العان 

  Other sectors   3,260.9     خرىالقطانات األ 

Net incurrence of liabilities -21.5 لتزاماتصافي تحمل اإل 

Central bank        0.0        المصرف المركي 

Monetary authorities        0.0       السلطات ال ق ي 

  Deposit-taking corporations            -21.5       شركات تلق  الوداعع 

  General government         0.0        الحكون  العان 

  Other sectors   0.0     خرىت األالقطانا 

2-Loans           -441.9 2-القروض 

Net acquisition of financial assets -441.9 صول الماليةصافي حيازة األ 

Central bank        0.0        المصرف المركي 

Monetary authorities        0.0       السلطات ال ق ي 
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Deposit-taking corporations -156.5 شركات تلق  الوداعع 

General government -285.4  الحكون  العان 

Other sectors 0.0 خرىالقطانات األ 

Net incurrence of liabilities 0.0 صافي تحمل االلتزامات 

Central bank 0.0  المصرف المركي 

Monetary authorities 0.0  السلطات ال ق ي 

Deposit-taking corporations 0.0 شركات تلق  الوداعع 

General government 0.0  الحكون  العان 

Other sectors 0.0 خرىالقطانات األ 

Trade credit and advances- 3 671.8 3-االئتمانات التجارية والسلف 

Net acquisition of financial assets 671.8 صول الماليةصافي حيازة األ 

Central bank 0.0  المصرف المركي 

Monetary authorities 0.0  السلطات ال ق ي 

Deposit-taking corporations 0.0 شركات تلق  الوداعع 

General government 671.8  الحكون  العان 

Other sectors 0.0 خرىالقطانات األ 

Net incurrence of liabilities 0.0 صافي تحمل االلتزامات 

Central bank 0.0  المصرف المركي 

Monetary authorities 0.0  السلطات ال ق ي 

Deposit-taking corporations 0.0 شركات تلق  الوداعع 
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         General government  0.0        الحكون  العان 

  Other sectors   0.0     خرىالقطانات األ 

E-Reserve assets   -11,147.2 حتياطية صول اإلاأل-هـ 

  Monetary gold       0.0   الي ب ال ق 

Special drawing rights       0.0    حقو  السحب الرا 

  Reserve position in the IMF       0.0 حتياط  ل ى الص  و  وضع اإل 

Other reserve assets       -11,147.2 خرىنحتياطي  إ و  ن 

Currency and deposits               العمل  والوداعع 

          Securities             ورا  المالي  األ 

Debt securities                        ا  ات ال ي 

4-Net errors and omissions 2,206.4 4-صافي السهو والخطأ 
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 2019 - 2018ت ليبيا لعامي ملخص منقح لميزان مدفوعا
 

 

                                "Millions of LYD "                                                                               "مليون دينار"

items 2019 2018 البنود 

A. Current Account 6,737.1 16,427.1 الحساب الجاري -أ 

Goods: exports f.o.b. 40,640.2 41,492.4 )السلع  الصادرات ) فوج 

Goods: imports f.o.b. 24,791.4 18,327.9 )السلع  الواردات ) فوج 

Services: credit 375.0 182.5  الر نات   داع 

Services: debit 10,688.0 6,703.9  الر نات  ن ي 

1- Balance on goods and 

services 
 ميزان السلع والخدمات -1 16,643.1 5,535.8

Primary income: credit 4,416.2 3,138.0 ول    داع ال خع األ 

Primary income: debit 1,857.8 1,786.0 ن ي  ول   ال خع األ 

  2-  Balance on goods, services, 

and primary income   
 وليميزان السلع والخدمات والدخل األ-2 17,995.1 8,094.3

Secondary income: credit 144.1 102.5  ال خع الثانو    داع 

Secondary income: debit 1,501.3 1,670.4  ال خع الثانو    ن ي 

B. Capital Account 0.0 0.0 الحساب الرأسمالي  -ب 

Capital account: credit 0.0 0.0  الحساج الرنامال    داع 

Capital account: debit 0.0 0.0  الحساج الرنامال    ن ي 

Net lending(+)/ net borrowing (-

)(balance from current and 

capital accounts) 

6,737.1 16,427.1 
( - اف  ااقراض ) ( /  اف  ااقتراض )

 )ن  الحساج الجار  والرنامال (

C. Financial Account 3,960.1 14,349.0 الحساب المالي -ج 

Direct investment: assets -375.5 376.1 و اااثتمار المباشر   األ  

Direct investment: liabilities 0.0 0.0  اااثتمار المباشر   الرصو 

Portfolio investment: assets -1,097.9 -34.1 و ااثتمارات الحافظ    األ  
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 "Millions of LYD "                                                                                  "مليون دينار"

items 2019 2018 البنود 

Equity and investment fund 

shares 
 اثتمارحصص الملكي  وناها   اديق اإل 0.0 0.0

Debt securities 0.0 0.0  ا  ات ال ي 

Portfolio investment: liabilities 0.0 0.0 الرصو  حافظ   ااثتمارات ال 

Equity and investment fund 

shares 
 اثتمارحصص الملكي  وناها   اديق اإل 0.0 0.0

Debt securities 0.0 0.0  ا  ات ال ي 

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: net 

0.0 0.0 

) ن ا ااحتياطيات (  المتتقات المالي 

كتتاج المم وح  رات اإلوخيا

 للموظفي   اف 

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: assets 

0.0 0.0 

المتتقات المالي  ) ن ا ااحتياطيات ( 

ت ااكتتاج المم وح  وخيارا

  و للموظفي  األ

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: liabilities 

0.0 0.0 

المتتقات المالي  ) ن ا ااحتياطيات ( 

وخيارات ااكتتاج المم وح  

 للموظفي  الرصو 

Other investment: assets 6,240.7 -3,523.2 و خرى   األاااثتمارات األ  

Other equity 0.0 0.0 خرىاها األاأل 

Other debt instruments 6,240.7 -3,523.2 خرىا  ات ال ي  األ 

Central bank 0.0 -692.4  المصرف المركي 

Deposit-taking corporations 

(except the central bank) 
 شركات تلق  الوداعع ن ا المصرف المركي  1,602.6- 886.9-

General government 4,178.0 2,188.7  الحكون  العان 

Other sectors 2,949.6 3,629.5 خرىالقطانات األ 

Other financial corporations 0.0 0.0 خرىالتركات المالي  األ 

Nonfinancial corporations, 

households, and NPISHs 
 ار المعيتي  التركات الغير المالي  واأل 0.0 0.0
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 "Millions of LYD "                                                                                    "مليون دينار"

items 2019 2018 البنود 

Other investment: liabilities 90.3 -651.7 خرى   الرصو اااثتمارات األ 

Other equity 0.0 0.0 خرىاااها األ 

SDR allocation 0.0 0.0   نرصصات وح ة حقو  السحب الرا 

Other debt instruments 90.3 -651.7 خرىا  ات ال ي  األ 

Central bank 0.0 0.0  المصرف المركي 

Deposit-taking corporations 

(except the central bank) 
 شركات تلق  الوداعع ن ا المصرف المركي  651.7- 90.3

General government 0.0 0.0  الحكون  العان 

Other sectors 0.0 0.0 خرىالقطانات األ 

Other financial corporations 0.0 0.0 خرىالتركات المالي  األ 

Nonfinancial corporations, 

households, and NPISHs 
 ار المعيتي  التركات الغير المالي  واأل 0.0 0.0

D. Net Errors and Omissions -2776.5 -2,078.2 صافي السهو والخطأ-د 

E. Reserve assets   -716.9 9,832.0 صول االحتياطيةاأل-ـه 

                                                                                                                                                        


