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 تقديم
       

يا المركزي أن يسر إدارة البحوث        عدادواإلحصاء بمصرف ليب من إ هاء  عن االنت لن   تع

شتمل على7112 لعام  ليبياكتيب إحصاءات ميزان مدفوعات  نات  ، والذي ي ية بيا ية ومال نقد

عامالت  عن مة الم سماليةقي ية والرأ لة  الجار يابين المتباد خارجي  ليب عالم ال عام  خاللوال

مةةن دليةةل ميةةزان  السادسةةةلطبعةةة الةةواردة فةةي ام المنهجيةةة والمهةةا ي مبوبةةة حسةةب ، 2017

عن  حة  نات منق يب بيا ضمن  ذا الكت ما يت لدولي. ك قد ا صندوق الن عن  صادر  مدفوعات ال ال

 .7116و 7115ميزان المدفوعات لعامي 

التاليةةة اإلدارات  مةةن الةةواردةوقةةد تةةم االعتمةةاد فةةي إعةةداد  ةةذا الميةةزان علةةى البيانةةات       

قد، إدارة الحسابات  يو بمصرف ليبيا المركزي إدارة ، :  إدارة الرقابة على المصارف والن

يةاأل صرفيةسواق المال يات الم صدار، إدارة العمل تي  ،، إدارة اإل مات ال لى المعلو كذلك ع و

سوحات  ضمنتها الم تت تي  شركات ال ئات والمؤسسات وال من الهي يد  من العد ستالمها  ذات م ا

 ها : ومن بين ليبياالمقيمة في العالقة 

، المؤسسة الوطةنية سياحةالهيئة العامة لل، مصلحة االحصاء والتعداد )وزارة التخطيط (  

ستثمارات ، الشركة الليبية لألالمصرف الليبي الخارجي للنهط، المصارف التجارية،

، محهظة ليبيا إفريقيا لالستثمار، المؤسسة الليبية لالستثمار، المحهظة طويلة المدى الخارجية،

الخطوط الجوية الليبية، الشركة  اتشرك  ،الوطنية شركات التأمينات النهط األجنبية، شرك

، وتقنية المعلومات القابضةللبريد واالتصاالت  الليبية  الوطنية العامة للنقل البحري، الشركة

وغير ا من المصادر المحلية  ،ليبيافي شركات الطيران األجنبية، بعثة األمم المتحدة العاملة 

بالغ ونظم األ ،لكترونيةوالتقارير والمواقع األ ، وأيضاً مصادر خارجية كالنشراتألخرىا

 .المعلومات الدولية ) األنترنت ( على شبكةعن المعامالت الدولية 
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  مصطلحات وتعاريفمصطلحات وتعاريف

إحصاءات  تصنيف على أساسها يتمالتي  توضيحاً للمها يم  ذه المصطلحات والتعاريف تُعد  

وفقاً للمنهجية  ذه اإلحصاءات وتصنيف ان كيهية جمع وتبويب ةوبي ،ميزان المدفوعات

د الدولي في عام ةده صندوق النقةالذي أعالسادسة  الطبعة زان المدفوعاتةدليل مي المتبعة في

مساعدة الباحثين و ،على المستوى الدولي توحيد البيانات دفبه ، والذي وضع2008

في حسابات ميزان  واألساليب المستخدمة ،فهم طبيعة ونوعية البيانات في والمهتمين

 .المدفوعات

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

عامال      فة الم لى كا جاري ع ساب ال شتمل الح متي صادية ت ماً إقت ضمن قي تي تت بين  ت ال

لوطني يمةمقالجهات ال ير  في االقتصاد ا خرى غ مةالوجهات أ يود )*(به مقي شمل الق كذلك ي  ،

 ة للقيم اإلقتصادية الجارية المقدمة أو المستلمة دون مقابل. دلاعالم

 .والدخل الثانوي االولي الدخل ،الخدمات ،: السلع التاليةالبنود   إلى الجاري وينقسم الحساب

  --السلع والخدمات :السلع والخدمات :  --أأ

 : السلع

من وحدة ت   ية  قل  ذه الملك كن ن ما يم ها، ك عد السلع بنود مادية منتجة يمكن إثبات حق ملكيت

بات  جات ورغ شباع حا في إ ستخدم  قد ت في االسواق،  مؤسسية إلى أخرى من خالل التعامل 

خرى خدمات أ سلع أو  تاج  في إن مع أو  شية أوالمجت سلع ،األسرالمعي ند ال شمل ب ضائع  وي الب

 ى . العامة والسلع االخر

االقتصةةادية فيمةةا بةةين المقيمةةين وغيةةر تشةةمل السةةلع التةةي تتكيةةر ملكيتهةةا :  البضــا ع العامــ  

قدي و ،المقيمين ير الن لذ ب غ تاجرة وا يد الم سلع ق تدرج ضمن ال سلع المدرجة ضمن وال  ال

حةوالسلع والخالسهر والبناء،  خرةدمات ال كان أ في م ير المدرجة  ج .كومية غ نات ةون د أن بيا

شةةمل إحصةةاءات التجةةارة الدوليةةة وبيانةةات تتجمةةع مةةن عةةدد مةةن المصةةادر  ع العامةةةائةالبضةة

   .ظم االبالغ عن المعامالت الدولية واستقصاءات الشركات التجاريةالجمارك ون

                                                 
مدة  غيرالمقيم()* يا ل في ليب مة  يا، أو مقي لد غير ليب في ب مة  تعنى فرد أو شركة أو مؤسسةة أو أي منظمة أخرى تكون مقي

 .تقل عن سنة
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يزان  عداد م مع إرشادات إ هق  ما يت وقد يتعين تعديل البيانات المستخلصة من  ذه المصادر ب

مدفوعات  ية والال طاق التكط يث ن يت ومن ح يبالتوق ييم والتبو عين تق تي يت نود ال من الب ، و

 : إدراجها ضمن البضائع العامة

ير  - ية غ حالي واالوراق المال قت ال في الو لة  ير المتداو ية غ ية والمعدن قود الورق الن

 سمية. يمها كسلع أولية وليس بقيمتها األالمصدرة، ويجري تقي

 الكهرباء والكاز والمياه. -

والتسةةجيالت السةةمعية ة الجةةا زة ) الةةنظم والتطبيقةةات (، أبةةراما الكمبيةةوتر المعبةة -

ثل األقراص خزين ،والبصرية المخزنة على وسائط مادية م سائل الت من و  وغير ا 

 ستخدام الدائم لها.التي تتيح تراخيصها الحق في األ

موانئالسلع الت - في ال نا ي تحصل عليها الناقالت  مؤن ومخزو قود و مواد ت، من و و

شركات ا التيلمنقولة تكليف البضائع ا ها  موانئتحصل علي في ال مة  ير المقي قل غ  لن

 من موردين مقيمين.

 قليم الذي تقيم فيه شركة النقل.األ خارج السلع التي تورد ا أو تشتريها الناقالت  -

 السلع التي يقتنيها المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي. -

ها - في ملكيت ير  خارج دون تك ب ،السلع التي ترسل لل تي ثم ت سلع ال ثل ال عد م ما ب اع في

 العرض أو التجهيز. صالح أوأجل التخزين أو االترسل من 

 المهربة.السلع غير المشروعة والسلع  -

 نسانية المقدمة في شكل سلع.المساعدات األالهبات و -

 الطرود البريدية التي ينطوي إرسالها على تكير في الملكية. -

مثةةل المعةةدات  ،تشةةتريها مةةنهم يمةةين أوالسةةلع التةةي تبيعهةةا الحكومةةة إلةةى غيةةر المق -

 العسكرية.

تاجرة السلع قيد المتاجرة البند   ذا يشمل :  خرىالسلع األ يد الم والذ ب غير النقدي، فالسلع ق

مة )  نات (تعرف بأنها شراء جهة مقي عداد بالبيا قائم بإ صاد ال ير  ،في االقت من جهة غ سلع  ل

ي لى جهة غ عد إ في مقيمة وبيع نهس السلع فيما ب سلع  جد ال خرى دون توا مة أ صاد ر مقي االقت

 .  القائم بإعداد البيانات
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سلطات أ كه ال ما الذ ب غيرالنقدي فيشمل جميع أشكال الذ ب بخالف الذ ب النقدي الذي تمتل

سبائك ،النقدية شكل  في  قدي  ير الن لذ ب غ كون ا كن أن ي ، ويحتهظ به كأصول احتياطية ويم

عن  سبائك الذ ب شكل عمالت تتخذأي  في  995أو قوالب أو سبائك التقل نسبة نقائها  جزء 

 االلف، بما في ذلك الذ ب المحتهظ به في حسابات الذ ب المخصص. 

  : الخدمات

 :خرين لي  للمدخالت المادي  المملوك  ألخدمات الصناع  التحوي -0

مدخالت الماتضمن بند خدمات الصناعة التحويي كة أللية لل ية المملو ياد يزت خرين عمل  التجه

ية ،التجميع والتكليف وما شابههاو سلع المعن لك ال ها مؤسسات ال تمت قوم ب تي ت قوم  .ال حيث ي

يدفعها  بل رسوم  لك مقا لكبعمليات الصناعة التحويلية كيان ال يمتلك السلع، وذ في  ذه الما  ،

لة ال سلع،  الحا ية ال ير ملك تالي التتك بين  وبال عامالت  يد  الم لكتق هة التج الما ضمن وج يز  ه

عي كاز الطبي سييل ال لنهط وت ير ا لك تكر لة ذ من امث مة، و ضائع العا سات الب يع الملبو ، وتجم

 لكترونات.واأل

 : خرلصال  غير المدرة  ف  موعع أواأل خدمات الصيان  -7

مال ،خرأصالح غير المدرجة في موضع ة واألتشمل خدمات الصيان صيانة واألصالح  أع ال

كس (، ى سلع تمالتي تجريها جهات مقيمة عل هتلكها جهات غير مقيمة ) والع قد تن خدمات  ذو

كان آ صالح في موقع عملاأل في م مة أو  مة الخد مال خرالجهة مقد ند أع ، ويتضمن  ذا الب

ة صةالح والصةيانة التةي تجةري علةى السةةهن والطةائرات، كةذلك تتضةمن خةدمات الصةةياناأل

كان واأل في م ير المدرجة  سي، األخرأصالح غ في صالحات الب سلع  حافظ على ال تي ت طة ال

لع واطالةةة ي إلةةى زيةةادة كهةةاءة السةةدصةةالحات الكبيةةرة التةةي تةةؤ، واألحالةةة صةةالحة للتشةةكيل

 عمر ا.

 : النقل -3 

ند  شتمل ب كابي سلع والر قل ال قل على ن كان  الن ما ،خرآلمن م نب  لى جا من  إ بذلك  يتصل 

   .بريد وتوصيل الرسائلخدمات العلى خدمات مساندة ومساعدة، ويشمل  ذا البند أيضا 
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 وفقا لما يلي :  ،ويمكن تبويب خدمات النقل

قل  -أ قة الن جو  :طري حر أو ال يق الب قل بطر خرىأي الن طرق أ سم  ،أو  كن أن تق ويم

ية ،النقل البري)  : إلى طرق النقل األخرى أيضاً  سكك الحديد بر  ،النقل بطريق ال ع

    ل الهضةةةائي ونقةةةل الطاقةةةةالنقةةةنابيةةةب، خطةةةوط اال، المجةةةاري المائيةةةة الداخليةةةة

 ية (.ائالكهرب

   سلع (.أو ) نقل ركاب  : نوع النقل -ب

 :السفر -4

خدمات شراء يشتمل بند السهر على سلع وال خاص أو ال دائها، ال لك  الستعمالها ال ها ت ما في ب

في األيالتعليم التي يحصل عليها المسافرالمتعلقة بالصحة و صاد المن غير المقيمين   ،ضيفقت

عام  ،ستخدام الشخصيض تتعلق باألعمال أو األألغرا عن  مدتها  قل  تي ت ياراتهم ال خالل ز

قل ،واحد ند الن في ب طالب  ،وال يشمل بند السهر خدمات الركاب الدولية التي تدخل  مل ال ويعا

نة  خرى معي ئات أ والمسافرون للعالج كمسافرين بكض النظر عن مدة إقامتهم، إال أن  ناك ف

س ضمن الم بر  مين ال تعت ير المقي مال غ سهارات والع في ال عاملين  سكريين وال ثل الع افرين م

تدرج مصروفات  ،بند السهر ضمنمصروفات العمال غير المقيمين  حيث يتم إدراج في حين 

 .خرأغير المدرجة في مكان   العسكريين والعاملين في السهارات ضمن الخدمات الحكومية

        :خدمات التشييد  -5  

ند شتمل ب لى خدمات  ي شييد ع شاء األالت تةإن صالحها، ،صول الثاب يد ا وإ كون  ذه  وتجد وت

ها على األاألصول في شكل مبان يتم إدخال ، وغير راضيي، وتحسينات ذات طبيعة  ندسية، 

سدود،ذلك من اإل باري وال طرق والك ثل ال سية م ضا أ نشاءات الهند شمل أي يب وي مال الترك ع

التةةي تشةةتريها  ،ماتدالسةةلع والخةة بنةةد التشةةييد أيضةةاً  ، وتةةدرج ضةةمنوالتجميةةع ذات الصةةلة

ناء، أقتصاد الكائن فيه الموقع الذي تجري فيه بأعمال البناء من األ المؤسسات القائمة عمال الب

ناء ،خدمات بناء بالخارج)  : وتنقسم خدمات البناء إلى عداد في األ وخدمات ب قائم بإ صاد ال قت

 .( البيانات
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    : ومعاشات التقاعد خدمات التأمين -6  

لى   مة إ تأمين المقي قدمها مؤسسات ال تي ت يشتمل بند خدمات التأمين على الخدمات التأمينية ال

شحن لى ال تأمين ع خدمات ال ند  شمل  ذا الب كس، وي مة والع ير المقي سلع  ) : المؤسسات غ ال

لك : وغير ذلك من خدمات التأمين المباشر ،المصدرة والمستوردة ( في ذ تأمين على  ) بما  ال

 الحياة وغيره من أنواع التأمين األخرى (، وخدمات إعادة التأمين.

  : مالي الخدمات ال -7 

وصةةناديق ، لخةةدمات المرتبطةةة بمؤسسةةات التةةأمين) عةةدا ا : يشةةتمل بنةةد الخةةدمات الماليةةة

علةةى خةةدمات الوسةةاطة الماليةةة والخةةدمات المسةةاعدة التةةي تةةتم بةةين  ،المعاشةةات التقاعديةةة (

ندرج الم مين، وي ير المقي مين وغ موالت و قي ند الع حت  ذا الب قة بخطابةات ت سوم المتعل الر

خدمات عتماد وخطوط االاأل بي، ال عامالت الصرف األجن مالي، م تأجير ال مان وخدمات ال ئت

لف  للمستهلكين،االئتمانية  ضمان ومخت خدمات ال خدمات السمسرة،  خدمات رجال األعمال، 

م حوط  بات األسعارترتيبات وأدوات الت شمل  ،ن تقل ساعدة فت خدمات الم ما ال لك. أ لى ذ ما إ و

ية ظيم األسواق المال شكيل وتن ية ،الخدمات المتعلقة بمجاالت ت ، وخدمات حهظ األوراق المال

 وما شابه ذلك.

          : خرأف  موعع  ستخدام حقوق الملكي  الفكري  غير المدرة أرسوم  -8 

ند  ضمن  ذا الب سوم يت قوق الحصرية ستخدامأر براءات األ الح ثل  تراع: ) م مات ، خ العال

ية وحقوق ، حقوق التأليف، التجارية العمليات والتصميمات الصناعية بما فيها االسرار التجار

الهكريةةة أو توزيةةع الملكيةةة  والرسةةوم المدفوعةةة مقابةةل تةةراخيص استنسةةا  و  ،االمتيةةاز (

جات األ في المنت ماذجصلية المتضمنة  تب : يةولاأل والن صة بالك تأليف الخا ثل حقوق ال ، ) م

يوتر براما الكمب طات و صوتية ( ،المخطو سجيالت ال سينماتوغرافيا والت مال ال قوق حو ،أع

يون المذ شرةالعروض وبراما التلهز هواء مبا عة على ال براما المنقو ،ا كابالت وال بر ال لة ع

 .قمار الصناعيةاعة عبر األذالتلهزيونية واأل
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 :بيوتر والمعلومات مالكت، صاالتخدمات األ -9 

 : تصاالتخدمات األ -أ   

صوتيةتشمل  ذه الخدمات إذ مات ال ية ،اعة أو نشر المعلو لك  ،أو المرئ ير ذ نات أو غ أو البيا

كرافال  من لتلكس والتل هاتف وا يو، معلومات عن طريق ال لة التلو براما الراد يون المنقو هز

، وتشةةمل أيضةةاً خةةدمات كسالكترونةةي والهةةيةةد األالبر، قمةةار الصةةناعيةعبةةر الكةةابالت واأل

   .نترنت الرئيسيةالمتنقلة وخدمات الربط بخطوط األ تصاالتاأل

 :خدمات الكمبيوتر  -ب 

يوتر جة  ،تتضمن خدمات الكمبيوتر الخدمات ذات الصلة بمعدات وبراما الكمب وخدمات معال

 على : الكمبيوترالبيانات، وتشتمل خدمات 

 .معدة حسب الطلب وترخيص األستخدام الخاصة بهابيوتر المبيعات براما الكم -

علةةى طلةةب مسةةتخدمين معينةةين، بمةةا فةةي ذلةةك نظةةم  تصةةميم بةةراما الكمبيةةوتر بنةةاءً  -

 نتاجها وتقديمها وتوثيقها.أالتشكيل و

يرة ( - يات كب جة بكم جا زة ) المنت يوتر ال تي ،براما الكمب ما  تم ال ها إ الحصول علي

 لكترونية أخرى.إلة أو بأي وسيبطريقة التحميل 

المحهوظة وستخدام براما الكمبيوتر الجا زة ) المنتجة بكميات كبيرة ( الترخيص بأ -

خزين سائل ت لى و ثل  ع نة : ) األم جةواألقراص المر فع ( قراص المدم بل د ، مقا

 رسوم.

جات األصلية، الم - من المنت براما بيعات والمشتريات  قات  ظم وتطبي ية ن حقوق ملك

 الكمبيوتر.

 المتعلقة بمعدات وبراما الكمبيوتر. ذوالتنهي راتستشات األخدما -

يوتر - براما الكمب عدات و سية  ،تركيب م يوتر الرئي يب أجهزة الكمب لك ترك في ذ ما  ب

 ووحدات الكمبيوتر المركزية.

 والمعدات الهرعية المتصلة بها. ،صيانة وإصالح أجهزة الكمبيوتر -

نات، خدمات  - سترجاع البيا لنظوأ يل ا جا زة لخدمات تحل صاميمها  ،ستخدامألم ال وت

 خرى.مات صيانة النظم وخدمات الدعم األوخد ،وبرمجتها
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ضافة صهحات األخدمات معالجة البيانات - قات ،نترنت، خدمات أست توفير التطبي :  و

  .( تطبيقات العمالء وإدارة مرافق الكمبيوتر) 

     : خرىاألعمال األ خدمات -01 

ند خةدمات شتمل ب مال األ ي خدماألع حوث والتطةوير، ال لى خةدمات الب ات المهنيةة، خةرى ع

جارة، الخدمات الهنية، داريةخدمات اإلستشارات اإل مال الخدمات المرتبطة بالت خدمات األع  ،

عدين ، الخدمات الزراعيةمثل : ) خدمات معالجة النهايات وإزالة التلوث،  خرىاأل خدمات الت

  .( التأجير التشكيليو

         : الترويحي وثقافي  الصي  وشخالخدمات ال -00 

ند  شتمل ب ية والشخصية والخدمات الي يةاثقاف بين  الترويح لة  ير الالمتباد مين وغ مين المقي مقي

 :  ما يلي على

مقيمةةين، المقيمةةين وغيةةر الالمتبادلةةة بةةين و الخةةدمات المرتبطةةة بوسةةائل سةةمعية وبصةةرية -  

ضمن و سجل علةى أشةرطة األفةالم أو الهيةديو نتةاج السةينمائيالخةدمات المرتبطةة باألتت  ،الم

المبةةال  : )  ومةةن أمثلةةة  ةةذه الخةةدمات  وبةةراما الراديةةو والتلهزيةةون والتسةةجيالت الموسةةيقية

شاكلتهم نظير األواألجور التي يتلقا ا الممثلون وا تاجلمنتجون ومن على  يع ، ن وحقوق التوز

 .المباعة لوسائل اإلعالم (

 ،ألخرىا الترفيهيةالشخصية والثقافية و الخدمات وتشمل ،رىالثقافية األخ الخدمات  -  

.ات الصلةذ يةوغير ذلك من األنشطة الثقافية والرياض ،كتلك المرتبطة بالمكتبات والمتاحف  

        : خرأغير المدرة  ف  موعع الخدمات الحكومي  السلع و -07 

خرى على تشمل ماكن أ في أ ير المدرجة  ية غ خدمات الحكوم ئة ال طة  ف خدمات المرتب كل ال

خرىبقطاعات حكومية أو منظمات دولية أو اق نود أ حت ب بة ت لك، وليمية غير المبو ثال ذ   : م

 (. والقواعد العسكرية مصروفات السهارات والقنصليات) 

 :  ول حساب الدخل األ -ب

مة يبين حساب الدخل األ   ير ولي تدفقات الدخل األولي فيما بين الوحدات المؤسسية المقي والك

 .مقيمة
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 : على ما يلي حساب الدخل األولي ويشتمل 

 :لعاملين تعويضات ا  -0 

يةة خرى النقد يا األ تب والمزا جور والروا لى األ عاملين ع ضات ال ند تعوي شتمل ب ية  ي والعين

 العمةةال)  : وغيةةر م مةةن العمةةال غيةةةر المقيمةةين مثةةل ،عمةةال الحةةدود والعمةةال الموسةةميينل

 ي السهارات (.المحليين العاملين ف

 :ستثمار دخل األ -7  

ية يشتمل بند دخل األ مين ألصول مال يازات المقي ستثمار على متحصالت الدخل المرتبطة بح

نواع ستثمار من أويتكون دخل األ ،مقيمينالخارجية ومدفوعاتهم المرتبطة بخصوم تجاه غير 

لدخل المسةتمدة مةن أنشةطة األ  .سةتثمارات أخةرىأة وسةتثمارات الحافظة، أسةتثمار المباشةرا

، سةةتثماروأسةةهم صةةناديق األ سةةتثمار المباشةةر إلةةى دخةةل حقةةوق الملكيةةةوينقسةةم عنصةةر األ

سةةتثمار ا أ، والعائةةدات المعةةاد ربةةاح والمسةةحوبات مةةن دخةةل أشةةباه الشةةركاتوتوزيعةةات األ

يةأويتهرع دخةل  .والدخةل من الدين ) الهوائد (  ستثمارات الحافظة إلى الدخل من حقوق الملك

صناديق األستثمار الذي يعزى إلى حودخل األ ،ستثماروأسهم صناديق األ سهم  لة أ  ،ستثمارم

لدخل  ستثمارأستثمار ا من أسهم صناديق األرباح المعاد واأل ئد (وا لدين ) فوا شمل  ،من ا وي

مالأالدخل من  من رأس ال خرى  نواع أ من أ سبة  ئد المكت خرى الهوا قروض  : ستثمارات أ  (

لك  شابه ذ ما  صافي (و من  قدر لألسر  سب أو الم لدخل المحت بدأ ا يث الم من ح شمل  ما ي ، ك

 حتياطيات التأمين على الحياة وصناديق المعاشات التقاعدية.أحقوق ملكيتها في 

 ::  حساب الدخل الثانوي -ج

يه   يد ف مين، حيث يق ير المقي مين وغ بين المقي ية  يبين حساب الدخل الثانوي التحويالت الجار

نواع لف أ في  مخت يان دور ا  ية لب حويالت الجار صاداالت بين االقت لدخل  يع ا ية توز ت، عمل

 شخصية وتحويالت جارية أخرى.لى تحويالت إوتنقسم 

ية ا حويالت الجار يع الت ها األوتشمل التحويالت الشخصية جم تي تمنح ية ال ية أوالعين سر لنقد

ها،  عاملين المعيشية المقيمة إلى أسر معيشية غير مقيمة أو تتلقا ا من حويالت ال بر ت كذلك تعت

  .خرأ لى مقيمين في اقتصادإفي الخارج تحويالت جارية يرسلها العاملون 
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شمل ما التحويالت الجارية األأ لدخل وا: خرى فت ية على ا ضرائب الجار ما، لال ثروة وغير 

والضةةمانات  ،جتماعيةةة، صةةافي أقسةةاط التةةأمين علةةى غيةةر الحيةةاةوالمزايةةا األ المسةةاعدات

ضمانات الموحدةدة، الموح حويالت  ،مطالبات التأمين على الحياة والمطالبات المشمولة بال الت

غيةةر  التحةةويالت الجاريةةة الممنوحةةة إلةةى المؤسسةةاتو الجاريةةة المرتبطةةة بالتعةةاون الةةدولي

 سر المعيشية.الهادفة للربح التي تخدم األ

  --ثانياً : الحساب الرأسمال  :ثانياً : الحساب الرأسمال  :

 :طي  المفاهيم ونطاق التغ –أ        

ن يود الدائ نة لأليعرض الحساب الرأسمالي الق يود المدي ية ة والق ير المال جة غ ير المنت صول غ

مين،  ير المقي مين وغ بين المقي سمالية  يات والتحويالت الرأ سجل عمل نه ي لك أ ني ذ ناء ويع أقت

يع األاأل ثل ب ها، م جة والتصرف في ية غيرالمنت ير المال سهاراتإراضي صول غ يع لى ال ، وب

قود حويالت الراإل ع كذلك الت تراخيص، و جار وال توفير سمالية، أي طراف ب حد األ يام أ أي ق

مة موارد لأل شرأغراض الرأسمالية دون حصوله في المقابل على أي قي ئد مبا صادية كعا  ،قت

لمدينةةة للتحةةويالت القيةةود الدائنةةة ناقصةةا القيةةود ا لي إجمةةاليويبةةين ميةةزان الحسةةاب الرأسةةما

يةصول الرأسمالية واأل ير المال جة غ ير المنت لكغ لى ذ ضافة إ كن أن يظهر  ،، وإ مالييم  إج

ويطلةةق علةةى البنةةد المةةوازن صةةافي ميزانةةي الحسةةابين الجةةاري والرأسةةمالي كبنةةد مةةوازن، 

تراض )ألصافي ا  قراض )+( اإل جاري-ق سمالي وال سابين الرأ من الح مالي، و ذا (   اإلج

ها يم يساوي أيضاً  ية الم صافي األصافي اإلقراض  من ناح تراض ))+(    من الحساب -ق  )

من  بالرغم  مالي،  ية، أال ية العمل من الناح هان  قد يختل ية، ف ية المها م من الناح ساويان  ما يت نه

صافي الجاري و الرأسمالي يبينان المعامالت غير الماليةفالحسابان  في  ، ويتسبب رصيد ما 

بين الأقراض أو صةافي إ تراض، بينمةا ي مالي كيهيةة ق يل صةافي اإلحسةاب ال  قةراض أوتمو

 قتراض.األ صافي

يكةةون متسةةق مةةع نظةةام الحسةةابات لسةةمالي فةةي  ةةذا الةةدليل ويسةةتخدم مصةةطلح الحسةةاب الرأ

عامالت الرأالذ ،القومية بين الم يةي يميز  بين الحساب الرسمالية والمال ظام أ، وي في ن سمالي 

من األ جة صولالحسابات القومية التكوين الرأسمالي للمجموعة الكاملة  ير المنت جة وغ  .المنت
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في األالمقابلة في الحسابات الدولية جزاء وال تبين األ ير إال المعامالت  جة غ ير المنت صول غ

 صول المنتجة في حساب السلع والخدمات.وتدرج المعامالت في األ ،المالية

سجل  ناء األوي هاأقت ية والتصرف في ير المال جة غ ير المنت ية،  ،صول غ ير الملك قت تك في و

سةةمالية أوالتحةةويالت الر ،صةةول غيةةر المنتجةةة غيةةر الماليةةة والتصةةرف فيهةةاأقتنةةاء األيقيةةد و

صلة على  نود منه لدفع ضمن ب ستحقة ا ليس على سأمستحقة القبض وم مالي و ساس أاس إج

 صافي.

 قتناء األلصول غير المنتج  غير المالي  والتصرف فيها :أ -ب    

 مما يلي : صول غير المنتجة غير المالية وتتألف األ

 : الموارد الطبيعي  -0

شمل األ ضي، حقوقوت عدين را ياه،الت جة، الم قوق الحرا جوي،  ، ح جال ال صيد، الم قوق ال ح

 مكناطيسي. هرووالطيف الك

 : يجار والتراخيصعقود اإل -7

قود اإل ند ع شمل ب تروي قود المع لك الع تراخيص ت جار وال صادية في صول اقت ها كأ و ذه  ،ب

صنع الاأل من  ممصول  ي  عض جت في ب ها  لق علي قانوني، ويط مه ال يان األع ونظا سم ح أ

سةاأل ير الملمو ها  ،صول غ من أمثلت تراخيص : و تداول، و لة لل شكيلي القاب تأجير الت قود ال ع

سةتخدام المةوارد الطبيعيةة التةي ال تسةجل كملكيةة خالصةة لهةذه المةوارد، وتةراخيص القيةةام أ

لك بعةض التةراخيص ا شطة معينةة ) بمةا فةي ذ سجل المعةامالت فةي  ةذه لحكوبأن ميةة (، وت

يازات  ذه األصول في الحساب الرأسمالياأل سجل ح ما ال ت في وضع ، بين ستثمار األصول 

 الدولي لعدم وجود خصوم مقابلة لها.

باطن من ال تأجيره  تداول أو  بل لل شكيلي القا تأجير الت قد ال ية ع قل ملك كن ن كن أن يم ، وال يم

سعر سعر محدد مسبق أل ا نص العقد علىيعامل كأصل إال إذ عن ال لف  ما يخت صل  ستخدام أ

قود الذي كان يمكن تأجير األ قارات واإلصل به في الوقت الحالي. وقد تكطي  ذه الع مة الع قا

جة األبنظ تدفقات أصول عقود  .خرىام المشاركة بالوقت والمعدات واألصول المنت سجل  وت

 مالي عندما يقوم المستأجر ببيع الحق.التأجير التشكيلي القابلة للتداول في الحساب الرأس
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في  تعد أصوالً  يجار والترخيص الوبعض عقود اإل تدرج  تالي ال  غير منتجة غير مالية، وبال

 ومن أمثلتها ما يلي : ،الحساب الرأسمالي

خر ألمد قصيرأا ما تم منح حق إذ - ية ستخدام أرض أو مورد طبيعي أ عدم قابل مع   ،

   مستحقة الدفع ضمن الريع.، تبوب المبالتحويل  ذا الحق

للقيةةام بنشةةاط مةةا، اليتعلةةق بملكيتهةةا ألصةةل أساسةةي أو  ا منحةةت حكومةةة ترخيصةةاً إذ -

يف األصل األخدمي هق وتعر ترخيص ال يت كان ال صادي، و لة  ،قت يد  ذه المعام تق

عدداً  ما  مة  ندما تصدر حكو لك ع تراخيص  اً محدود ضمن الضرائب، ومثال ذ من 

 ممارسة القمار.

وبةةراما  ،كةةالبحوث والتطةةوير ،مةةتالك منتجةةات الملكيةةة الهكريةةةنح حةةق أا تةةم مةةإذ -

دبيةةة والهنيةةة، تقيةةد  ةةذه ، واألعمةةال الترفيهيةةة واألوقواعةةد بيانةةات الحاسةةب اآللةةي

 المعامالت ضمن الخدمات.

 : قي  ) الشهرة (يلصول التسواأل  -3    

شعارات و سم التجاري، والعالماتاألصول التسويقية من بنود مثل األتتألف  سم التجارية وال أ

ها، ، وعند بيع األلكترونيالناطق اإل لذي يمتلك يان ا عن الك صلة  سويقية بصورة منه صول الت

 صول غير المنتجة غير المالية والتصرف فيها.فإنها تقيد ضمن أقتناء األ

ضةةمن (، االنترنةةت  المعلومةةات الدوليةةة ) علةةى شةةبكة ةاإللكترونيةة البطاقةةاتوتقيةةد أسةةماء 

لةةى إول التسةةويقية فةةي بعةض الحةةاالت، إال أن رسةةوم التسةةجيل العاديةة مسةةتحقة الةةدفع األصة

 .ىألن الرسوم تكون مقابل عمل يؤد ،لكترونية تمثل خدمةطاقات اإلبجهات المختصة بالال

طاق اإلأا شملت القيمة المدفوعة مقابل الحصول على ذإ تهسم الن سبب ندر عالوة ب ني   ،لكترو

ترخيص و بة  بر بمثا ضمن األيعت سويقية.يدرج  شعار  صول الت صميم  سم ت عد ر ثل، ي وبالم

صةةول ، بينمةةا يةةدرج المبلةة  المةةدفوع ألقتنةةاء شةةعار موجةةود ضةةمن األجديةةد خدمةةة تجاريةةة

 التسويقية.

 التحويالت الرأسمالي  : -ج    

ية  خر أو أتعد التحويالت الرأسمالية  ي التحويالت التي تنتقل فيها ملك لى أ طرف إ من  صل 

عن الخصم قتناء أصل أو التصرف فيه، تلزم أحد الطرفين أو كليهما بأ تيال أو تنازل دائن ما 
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له. ستحق  لى  الم طوي ع تي ال تن ية ال حويالت النقد ضا الت سمالية أي حويالت الرأ شمل الت وت

 .هائقتناأالتصرف في أصول غير نقدية أو 

 عفاء من الدين :اإل -0  

لدين  و اإل طوعاإلعهاء من ا كاء ال ياً ل لدين كل ياً  ي ل ئن أبموجب  او جزئ بين دا قدي  هاق تعا ت

قائم ب التعاقدي أو يسقط كل المبل  األعهاء من الدين يلكى الترتي، ونتيجة اإلومدين أو صلي ال

في الماضي (أ) مدفوعات الهائدة التي  : جزء منه، بما في ذلك متأخرات الهائدة ، وال ستحقت 

 اء مدفوعات فائدة مستقبلية لم تستحق بعد.عهاء من الدين نتيجة إلكينشأ اإل

سماليأعهاء من الدين عن شطب الدين ويعامل بويختلف اإل يل رأ لة تحو وعلى  ،عتباره معام

يل  ،طراف الدينأتهاق بين أعهاء من الدين نتيجة . ينشأ اإلعكس شطب الدين والهدف منه تحو

 ل المبل .يتحصمن جانب الدائن وحده بعدم إمكانية أعترافاً منهعة وليس 

 على غير الحياة :مطالبات التأمين  -7

بات  ةتبوب مطالبات التأمين على غير الحيا سبة للمطال ية، وبالن حويالت الجار عادة ضمن الت

سمالية  ،الكبيرة للكاية حويالت رأ بات كت من المطال جزء  يد  كن ق ثة يم بات عقب كار كالمطال

 عادية.حوال الس كتحويالت جارية كما يحدث في األولي

 ستثماري  :المنح األ -3

تقةةدمها الحكومةةات أو أو عينيةةة، سةةمالية نقديةةة أسةةتثمارية مةةن تحةةويالت رتتةةألف المةةنح األ

لى  ها ألالمنظمات الدولية إ كاليف أقتنائ يل ت خرى لتمو ياً وحدات مؤسسية أ تة كل أو  صول ثاب

يا، منح األ جزئ قو ال كون متل قد ي مات و خرىأستثمارية حكو نات أ منح . وو كيا قو ال تزم متل يل

بت،  ستخدام المنح التي يتلقونها نقداً أستثمارية باأل مال الثا كوين رأس ال مالي ت في أغراض إج

 البناء الكبرى.ستثمارية محددة كمشاريع أيتم ربط  ذه المنح بمشاريع  وغالبا ما

منح األ كس ال لى ع ضاً  ،ستثماريةوع ية أي مة أجنب قوم حكو شروع  قد ت يل م ستثماريبتمو  أ

في  ،عتبار ا مستثمر مباشربأ ية  ستثمر ضمن حصص الملك وفي  ذه الحالة يبوب المبل  الم

سةةتثمار المباشةةر عةةن مشةةروع يمةةول بتحويةةل ، وتختلةةف حصةةة األسةةتثمار مباشةةرأمؤسسةةة 

سمالي في المؤسسة ،رأ قوة تصويتية  لك  شر يمت ستثمر المبا له الحصول ، في أن الم حق  وي

 األرباح أو حق بيع األصةول. على منافع مستقبلية، كتوزيعات
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شروع األوإذا  ستمر الم لةأ ية طوي ترة زمن حة األستثماري ف تدفع المن قد  ية ، ف ستثمارية النقد

يدت ويظل تبويب مدفوعات  ،على أقساط سمالية، حتى وإن ق حويالت الرأ ساط ضمن الت األق

حويالت ستثمالمنح األ ة متتالية من الهترات المحاسبية المختلهة. وتشمللفي سلس ية ت ارية العين

 تقدمها الحكومات إلى وحدات غير مقيمة.ت ومعدات أخرى اآلعلى  يئة معدات نقل، 

 الضرا ب : - 4

من ضر سمالية  ضرائب الرأ كون ال ي ائبتت ترات غ لى ف هرض ع كررة ت ير مت ر منتظمة وغ

قيم األ لى  مة  ،صولع صافي القي سية أو عأو  حدات مؤس كة لو قيم األالمملو تلى  ي صول ال

ادلةةة فةةي حيةةاة الوا ةةب  بةةات متب وأرث إلتنتقةةل ملكيتهةةا فيمةةا بةةين وحةةدات مؤسسةةية نتيجةةة 

 تية :والمو وب له، وتشمل الضرائب اآل

        تتكةةون  ةةذه الضةةرائب مةةن ضةةرائب والضةةرائب المهروضةةة علةةى رأس المةةال،  (1)        

ير ية تهرض علصافي القيمة المملوكة لوحدات مؤسسصول أو على قيم األ ية غ ى فترات زمن

 مة.منتظ

هرض تتكون  ذه التو ،( الضرائب على التحويالت الرأسمالية7)       من ضرائب ت حويالت 

من ضرائب اعلى قيم األ كون  بين وحدات مؤسسية، وتت رث  إلصول التي تنتقل ملكيتها فيما 

لك ضرائب على  دايا يتباد ،)ضرائب التركات ( في ذ ها والضرائب على الهدايا بما  فراد ل أ

فع ضرائب اأحياء من نهس األ كرض تجنب د كن إلسرة ب حد مم نى  لى أد ضها ا رث أو تخهي

 صول.ب ال تشمل الضرائب على مبيعات األو ذه الضرائ

 خرى :التحويالت الرأسمالي  األ -5

صابات خطيرة  ير أو إ لف كب عن ت ضا  مة تعوي تدرج المدفوعات الكبيرة غير المتكررة المقد

 سمالية.أضمن التحويالت الرثائق تأمين غير مكطاة بو

كات، أوتشمل التحويالت الر يرة والتر لى مؤسسات سمالية الهبات الكب مة إ لك المقد في ذ ما  ب

لربح تتم   ،غير  ادفة ل قد  مانح. ذو ياة ال ناء ح سمالية بموجب وصايا أو أث حويالت الرأ ه الت

تي وتشمل التحويالت الرأ قدمها سمالية المنح الكبيرة للكاية ال لى أت شية أو مؤسسات إ سر معي

لى  مؤسسات غير  ادفة للربح لتمويل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مثل الهبات المقدمة إ

 الجامعات لتكطية تكاليف بناء سكن جديد داخل الحرم الجامعي ومكتبات ومختبرات.
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لم  ،رأسمالياً  دفة للربح تحويالً وتعد المسا مة في رأسمال منظمة دولية أو مؤسسة غير  ا إذا 

 ينشأ عنها حصول مقدم المسا مة على حصص ملكية.

يرةويمكن قيد التحويالت الرأسمالية  ها كب كون قيمت  ،بين األسر المعيشية كبند منهصل عندما ت

 وتدرج ضمن البند التكميلي الخاص بالتحويالت الشخصية من العاملين في الخارج.

  --مال  :مال  :الال: الحساب : الحساب   ثالثاً ثالثاً 

 المفاهيم ونطاق التغطي  : – أ      

مين التي تنطوي على أصول وخصوم مالية، يسجل الحساب المالي المعامالت  بين المقي تتم  و

عات واالدوات و ية والقطا ئات الوظيه لى اله مالي إ ساب ال شير الح مين، وي ير المقي جال آوغ

 .ستحقاق المستخدمة في صافي معامالت التمويل الدوليةاأل

لدخل أو وتكون القيود ال خدمات أو ا سلع أو ال يود ال لة لق يود مقاب مالي ق في الحساب ال مدرجة 

مالي األالحساب الر ثال وخرى، أسمالي أو قيود الحساب ال سبيل الم بلعلى  يد المقا كون الق  ي

جاريلصادرات السلع عادة زيادة في األ مان الت في  .صول المالية، كالعملة والودائع أو االئت و

طوي  قد تن في الحساب المقابل  يدين  ما على ق لة  لة معام سند بعم لة  كن مباد مالي حيث يم ال

 وودائع.

وصةةافي ، راضتةةقاألقةةراض   صةةافي اإل صةةافي ويسةةمى الرصةةيد الكلةةي للحسةةاب المةةالي

صول أقتناء األاً في الحسبان ذإلى العالم الخارجي، أخ قتصاد يقدم أمواالً األقراض يعني أن األ

كس، أما صافي اإلالخصوم وسداد ا، المالية والتصرف فيها وتحمل  ورغم قتراض فيعني الع

خد قراض   صافي اإل، فإن رصيد صافي األقراضمتعلقة باألاستخدام مصطلحات  قتراض يأ

 لى جانب أدوات الدين. إفي الحسبان حصص الملكية، المشتقات المالية والذ ب النقدي، 

إنخهةةاض قتةراض إلفي اكمةةا يشةمل صةةا ،نخهةةاض الخصةومإقةراض كةذلك يشةمل صةةافي األ

صافي اإلإستخالص صافي األصول، ويمكن األ تراضقراض    من  ،ق ما  ماليإ رصيدي  إج

 .أو من رصيد الحساب المالي ،الحسابين الجاري والرأسمالي
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 :ساس لصاف  أالقيد على 

ماليأيعني القيد على  كل  ،ساس صافي في الحساب ال سطتها ترصيد  يتم بوا يع  يات تجم عمل

عين، القيود ا صة بأصل م بنهس أولمدينة الخا صة  نة الخا يود الدائ كل الق بل  عين مقا  خصم م

   و نهس نوع الخصم. أصل نوع األ

 : موالتقييتوقيت التسجيل 

صادية، المعامالت المتعلقة باألصول المالية ية األقت عامالت ، تسجل عند تكير الملك سجل م وت

 الحساب المالي بوجه عام بالقيمة السوقية.

 ستثمار المباشر :األ  - ب       

في  ،ستثمار عبر الحدودتثمار المباشر  و فئة من فئات األساأل قيم  يرتبط بم لذي  ما أا صاد  قت

 قتصاد أخر. إدارة مؤسسة مقيمة في إفي  ذيتمتع بالسيطرة أو درجة عالية من النهو

ش قة األأ وتن شرعال ستثمر م ،ستثمار المبا قوم م ندما ي صاع حد األقت في أ ستثمار دات بأقيم 

 قتصاد أخر.أدارة مؤسسة مقيمة في إو درجة كبيرة من النهود في أيمنحه السيطرة 

شر بصورة  ،ستثمار المباشر ذي الملكية المباشرةوتنشأ عالقات األ ستثمر مبا لك م ندما يمت ع

ية فةي أو أكثةر مةن القةوة التصةويت %11حقةوق ملكيةة تؤ لةه للحصةول علةى نسةبة مباشةرة 

شرمؤسسة األوبالنسبة لعالقة  ،مار المباشرستثمؤسسة األ  ،ستثمار المباشر مع المستثمر المبا

 ستثمار المباشر تكون إما مؤسسة تابعة أو مؤسسة مرتبطة.إن مؤسسة األف

   : ستثمار المباشرأنواع األمن و

 ستثمار المباشر التابعة لهمستثمر مباشر في مؤسسة األستثمارات أ.  

 لذي األ سي ا سة ستثمار العك به مؤس قوم  شر أت ستثمر ا المبا في م شر  ستثمار مبا

    .و غير المباشرةأصاحب الملكية المباشرة 

 ستثمار بين المؤسسات الزميلة المقيمة وغير المقيمة.األ 

أو أقتنةاء مةوال أسةتثمار مباشةر بةإقراض األسةتثمار العكسةي عنةدما تقةوم مؤسسةة وينشةأ األ

صا شر  ستثمر ا المبا شرةحصص الملكية في م ير المبا شرة أو غ ية المبا شريطة  ،حب الملك

أو أكثةر مةن مجمةوع القةوة التصةويتية فةي  ةةذا  %11متالكهةا حصةص ملكيةة تشةكل أعةدم 

 المستثمر المباشر.
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 ستثمار الحافظ  :أ – ج

ين  ،ستثمار الحافظة بأنه المعامالت والمراكز عبر الحدودأيعرف  سندات د التي تنطوي على 

                                                                             .حتياطيةتلك المتضمنة في األستثمار المباشر أو األصول األ ، عداأو حقوق ملكية

تداول، ومحهظة األ ية ال يزة لقابل سمة المم ها ال ية ل وراق المالية  ي أدوات دين وحصص ملك

 بالتسليم أو التظهير.لة من وحدة إلى أخرى ي أن ملكيتها القانونية يمكن أن تنتقل بسهوأ

تداول األ ية  عد قابل تداولهاوت سير  قة لتي ية طري لف وراق المال لدى مخت ها  تيح حيازت ما ي ، م

 طراف على  مدار عمر ا.األ

في األ تداول  ية ال تيح قابل ية الهروت حافظهم األوراق المال يع م ستثمرين لتنو ستثمارية صة للم

 اتهم  بسهولة.ستثمارأوالتمكن من سحب 

صناديق األستثمارات أوتدرج في  سهم أو وحدات  ظة أ عن  ستثمارالحاف صادرة  لك ال ) أي ت

ستثمارات أو  حتياطيةأوالتي ليست بمثابة أصول  ،ستثمار ( المثبتة بأوراق ماليةصناديق األ أ

 .  مباشرة

ثال ) على شكل أوراق  ذتأخ ال ستثمار الحافظة حصص الملكية التيأوال تدرج في  سبيل الم

شر أو ، إنما تدرج تحت بند األفي الشركات غير المسا مة ( خرىأستثمار المبا ، ستثمارات أ

ما وحصص الملكية في ترتيبات اإل عادة  ية  بأوراق مال تة  قامة بنظام المشاركة بالوقت والمثب

قوة التصو %11) رغم أن الحيازات التي تمنح ستثمار الحافظة أتدرج في  من ال يتية أو أكثر 

شرأتعامل ك خ ،ستثمار مبا تي ال تأ يازات ال يد الح في  ذوتق ية وغير مدرجة  شكل أوراق مال

 ستثمارات أخرى (.أستثمار المباشر ضمن بند األ

طاع ، أو أجل األستحقاق األداةأستثمارات الحافظة حسب األويمكن عرض  صلي أو حسب الق

    ، كالتالي : المؤسسي

 :ستثمار اديق األار األربا  ف  لصنستثمأعادة إ -

صناديق األوزعة ألمرباح غير التحتسب األ  في  ستحقة ستثمار بأستثمار الحافظة  عتبار ا م

   .ستثمار ا في الصندوقأعتبار إعادة ، ثم بأالدفع للمالكين
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أسةةتثمار األربةةاح  ةةو القيةةد المقابةةل ألربةةاح صةةناديق وقيةةد الحسةةاب المةةالي الخةةاص بإعةةادة 

 ر ا في بند حساب الدخل االولي.ستثماأستثمار المعاد األ

 : السندات القابل  للتحويل -

قروض  من  ها  عدل تبويب خر ي لى أ لك ا من ما تداول  لة لل قروض القاب في إال ين  سندات د لى 

قروض تداول ا التعديل في التبويب ينبكي وجود دليل على ذ  وإلجراء ،ظروف معينة  ذه ال

سعيراألوقفي السوق الثانوي، بما في ذلك وجود صانعي الس يه  ،داة، وتواتر ت ستدل عل ما ي ك

 من الهروق بين سعري الشراء والبيع.

 فسخ الدين :  -

شكل في  ين و يتيح فسخ الدين للمدين ) الذي تكون ديونه  ستبعاد خصوم أ( قروض سندات د

ها  لكاء أصوالً بأن يخصص بشكل غير قابل لإل ،عموميةلمعينة من الميزانية ا مساوية في قيمت

 للخصوم.

 : الدين، كالتالي فسخ ذويمكن تنهي

نة( بوضع األ1)  .صول والخصوم المقترنة في حساب استئماني داخل الوحدة المؤسسية المعي

 لى وحدة مؤسسية أخرى. إصول والخصوم بتحويل األ أو( 7)

كي أتقيد  ال ،ولىفي الحالة األ سخ وال ينب لق باله عامالت تتع ستبعاد األي م صول والخصوم أ

ية للوحةدةمن الميز ية العموم ية تقيةد  ،ان لة الثان في الحا لت بموجبهةا و تي تحو عامالت ال الم

لى الوحدة اإلصول والخصوم األ مالي لألحصاإ في الحساب ال ية  نةئية الثان صادات المعي ، قت

 قتصادين مختلهتين.يطة أن تكون الوحدتان مقيمتان في أشر

 : سهم والديونإعادة شراء األ -

ية، سهمها، تبوب المعاملة بأأشترت شركة ما أا ذإ عتبار ا تخهيض في خصوم حصص الملك

سهاأل ونظراً  .صلأقتناء ألوليس  بة على نه ها الحصول على مطال شركة ال يمكن بر  ،ن ال يعت

ل  األذالخصم منقضياً حتى إ لم ت نب جهة  ،سهما  من جا لدين  سندات ا شراء  مل  ثل يعا وبالم

 سترداد للدين.أعتباره بأصداره إ
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 المنح  :  أسهم -

سهمها لة أ عادة  يك ناً بإ شركات أحيا قوم ال عدداً  ،ت سا مين  قدم للم قد ت يدة من األ و سهم الجد

ئة األمقابل كل سهم سبق حيازته ية تجز سمى  ذه العمل قد ت حة سهم أو، و سهم المن صدار أ  .إ

حاالتوعلى عكس  في  ذه ال قدم  ضافية، الت  ما يحدث عند إصدار أسهم جديدة مقابل أموال إ

 تسجل أي معامالت. أي موارد جديدة وال

 كتتاب الممنوح  للموظفين : وخيارات األ ،االحتياطيات ( داالمشتقات المالي  ) ع -د

هس المشتقات المالية وخيارات األكتتاب الممنوحة للموظهين  ها ن ية ل  ي أصول وخصوم مال

 ، وتتمثل في اآلتي :عناصر المخاطر

 تقات المالي  :شالم -0

قد الم  حددة ع سية م سلعة أسا شر أو  ية أو مؤ بأداة مال طة  ية مرتب ية  و أداة مال شتقات المال

خرى خاطر مال ،أ تداول م ها  من خالل كن  ئدة، ويم سعار الها خاطر أ حددة ) كم خاطر ية م م

سعار الصرف خاطر ، أ سلع األم سعار األسهم وال خاطرأ سية وم ماناال سا في اال ئت سواق ( 

 المالية.

تهر المتضمنة في عقد المشتقات الماويمكن تداول المخاط قد ذا في الع تاجرة  ما بالم ما لية إ ، ك

يار قود الخ لة ع ضي  ،في حا شكل تعوي عادل ب خاطر ت له خصائص م يد  قد جد شاء ع أو بإن

 .ر التي ينطوي عليها العقد القائمالمخاط

 : جلو ناك نوعان رئيسيان من المشتقات المالية  ما عقود الخيار والعقود من النوع اآل

o : عقود الخيار 

يار ذإي من البائع على حق شراء أو بيع، عقد الخيار يحصل المشتر في شراا كان عقد الخ   ءلل

يار  ،معين في تاريخ محدد أو قبل تاريخ محدد ذعلى سعر تنهي للبيع أو قد الخ ويدفع مشتري ع

شراء (  عالوة لمحرر عقد الخيار، وفي مقابل ذلك يحصل المشتري على حق شراء ) خيار ال

يهو ،ساسي محدد ) عيني أو مالي (أبند خيار البيع (،  أو بيع ) سعر  بسعر تعاقدي متهق عل  (

يه أفي تاريخ محدد أو قبل التاريخ المحدد، دون  التنهيد ( شراء إن يترتب عل لة ال في حا تزام  ل

 و البيع.أ
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o ةل :العقود من النوع اآل 

 ي عقود غير مشروطة يتهق بموجبها طرفان على  جل ) العقود اآلجلة (العقود من النوع اآل

ية من بند أساسي ) عيني أو مالي (، وتبادل كمية محدد سعر التنه ( ذبسعر تعاقدي متهق عليه )

ستقبلية، وتش ،في تاريخ محدد قود الم له مل  ذه العقود الع جري تداو قود ي من الع نوع  و ذا ال

شروط وتعمل السوق على تيسير تد ،سواق المنظمةفي األ يد ال يق تحد اول  ذه العقود عن طر

 للعقد.النمطية 

ساوية سوقية مت مة  مة لذا ت ،وعند إبرام عقد من النوع اآلجل يتم تبادل مخاطر ذات قي كون قي

ند األ، ومع العقد عند االبرام صهراً  سوقية رغم تكير سعر الب مة ال ير القي سي تتك كن أسا نه يم

 جل.مدة العقد اآل ل تسوية دورية طوالإعادتها للصهر بعم

 كتتاب الممنوح  للموظفين : خيارات األ -7

ياركتتاخيارات األ موظهين  ي عقود خ ما،  ب الممنوحة ل شركة  سهم  موظهي شراء أ قدم ل ت

تي  شركة ال ها ال كون في تي ت حاالت ال من ال يل  في قل عويض، و شكال الت من أ شكل  شركة ك ال

في  مة  يار مقي عن أتصدر عقد الخ لف  صاد يخت صادأقت موظهين  قت مة ال كون رب إقا كأن ي  (

عاً  مل فر يار ( الع قود الخ قدم ع تي ت شركة ال عة لل شركة تاب يارات األأو  سعر خ تاب ، وت كت

هة  الممنوحة للموظهين بنهس الطريقة التي تسعر بها المشتقات المالية، ولكنها ذات طبيعة مختل

ما أن  .ق ممارستهستحقاأالشتمالها على ترتيبات تتعلق بتاريخ منح الخيار وتاريخ  غرضها ك

خاطر (  ،مختلف ) أي تحهيز الموظهين على المسا مة في زيادة قيمة الشركة وليس تداول الم

ها ا أمكن تداول خيارات األكتتاب الممنوحة للموظهين في األذوإ يود، فإن بدون ق ية  سواق المال

 تبوب ضمن المشتقات المالية.

 

 :خرى ستثمارات األاأل -هـ 

عاأل ستثمارتاأل كز والم شمل المرا ية ت ئة متبق في خرى  ي ف جة  عدا المدر ية  امالت المال

يةأأو  ستثمارالمباشراأل شتقات المال ظة أو الم تاب الممنوحة ستثمارات الحاف يارات األكت ، وخ

 .  حتياطيةللموظهين واألصول األ

 



 

 

 7102 تميزان المدفوعا

71 

شر صول والخصا لم تكن فئات األذوإ في األستثمار المبا ية غير مدرجة  أو األصول وم التال

 ما يلي : إن األستثمارات األخرى، كف ةحتياطياأل

 .خرىحصص الملكية األ -

 .العملة والودائع -

والقةةروض المقدمةةة مةةن  ،ندوقالصةةسةةتخدام ائتمةةان أبمةةا فةةي ذلةةك  القةةروض ) -

 .(الصندوق

تأمين  للتأمين على غير الحياة ومستحقاتحتياطيات الهنية األ - ياة، وال التأمين على الح

 .دخارياأل

 .االئتمان التجاري والسلف -

 .خرى مستحقة القبض   الدفعالحسابات األ -

ياز - صة ) ح سحب الخا قوق ال في مخصصات ح تدرج  صة  سحب الخا قوق ال ات ح

 .حتياطية (األصول األ

 

  --::والبنود المتعلق  بها والبنود المتعلق  بها   حتياطياتحتياطياتاألاأل: :   وو      

يةةة صةةول الخارجيةةة الموجةةودة تحةةت تصةةرف السةةلطات النقد ةةي األ حتياطيةةةصةةول األاأل

ية سيطرتها لتلب ضعة ل يةأ والخا مدفوعات التمويل يزان ال جات م سواق  ،حتيا في أ تدخل  أو ال

صوالً صول األن تكون األأوالبد  ،الصرف للتأثير على سعر صرف العملة لة  حتياطية أ بالعم

يةاأل صوالً  جنب عل وأ جودة باله هوم األصول األ ،مو ستند مه سيطرة وي هوم ال لى مه ية إ حتياط

يةستاحة األإو سلطات النقد سبة لل نك المركزي( تخدام بالن هوم اإل)الب قا لمه بد ، ووف مة ال ن أقا

 .حتياطية عدا سبائك الذ ب، مطالبات على غير المقيمينصول األتكون األ

مة مطالبات السلطات بالعملة األو نوك المقي جنبية على المقيمين بما في ذلك المطالبات على الب

 حتياطية. أ صوالً أتعتبر  ال

كن إحتياطية متاحة بسهولة بصورة غير مشروطة صول األالبد أن تكون األ لى أقصى حد مم

سائالً صل األويكون األ ياطي  شرا حت كن  قد األءحيث يم صهيته بالن عه وت قداً ه وبي بي ) ن (  جن

   .صل بكير داعدنى من التكلهة وفي أقل وقت ممكن وبدون التأثير في قيمة األبالحد األ
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حت الطلب، واأللى األإوم ويشير  ذا المهه كالودائع ت لة صول غير القابلة للتداول  صول القاب

   .لها بائعون ومشترون لديهم الرغبة في تداولها ةوراق المالية المتاحكاأل ،للتداول

كون األ كي أن ت ية وينب سلطات لتلب سهولة لل حة ب كون متا تى ت ية ح جودة عال يات ذات  حتياط

 عات.حتياجيات تمويل ميزان المدفوأ

تألف األ قديوت لذ ب الن ية مةن ا صة، صول االحتياط سحب الخا يازات حقةوق ال مركةز ، ح

وراق الماليةةة جنبةةي واألالعملةةة والودائةةع بالنقةةد األ، حتيةةاطي لةةدى صةةندوق النقةةد الةةدولياأل

 دوات المالية االخرى (. واأل ،القروض ) خرىوالمطالبات األ
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 الليبي عاتملخص لوضع ميزان المدفو

 7102لعام  

قد  7112لعام  ليبيامدفوعات  ميزان بياناتشير ت يزان  مرة بأن الوضع العام للم تحسن ألول 

ضاً الصادرات النهطية مما أدى لحدوث عوائد  رتهاعنتيجة أل ،7113عام  ذمن يزان  فائ في الم

هائضويرجع  ،7116عام في مليار دينار  9.2مقابل عجزاً بل   دينار،مليار  3.5 الكلي بل   ال

عام مليار دينار  6.5رتهع من عجز بل  أ والذيالجاري الحساب  فائض في الميزان الكلي الى

سبب  ،7112عام في  مليار دينار 6.2لى فائض بل  إ 7116 جاري  فائضوذلك ب يزان الت الم

عام  11.5الذي بل  نحو  في  نار  يار دي ل   ،7112مل بل عجز ب عا 7.2مقا في  نار  يار دي م مل

7116.   

 : 7102لعام  ميزان المدفوعات بنودألهم  موجزاا  لا ليتحوفيما يلي 

  الجاريالحساب : 

حساب الدخل  ،الخدمات ،بالسلعلتدفقات التي نشأت عن المعامالت المتعلقة بيانات اأظهرت 

 الجاري الحسابفي  فائض حدوث 7112 والتحويالت الجارية مع العالم الخارجي خالل عام

 عجز دينار مقابلمليار  11.5الميزان التجاري الذي بل   بهائض متأثراً  دينار،مليار  6.2 بل 

في صافي العمليات غير  العجزرتهع أفي حين  ،7116مليار دينار في عام  7.6بل  

لى إ ،7116مليار دينار في عام  4.1( من  لتحويالت الجاريةواخدمات، دخل  المنظورة )

 ، وفيما يلي تحليل لبنود الحساب الجاري :7112دينار في عام  مليار 5.4

 التجاري: الميزان -1

عامشهد الميزان  ل   7112 التجاري ل ضاً ب نار  11.5فائ يار دي بل  7112عام في  مل  7.6مقا

عام  في  نار  جة  ،7116مليار دي هاعألنتي سلعية  رت صادرات ال مة ال ماً قي يار  9.4من عمو مل

لك 7112مليار دينار في عام   26.2إلى  ،7116دينار في عام  سبب ، وذ هاعأب  يراداتاإل رت

صادرات النهطية النهطية خالل العام نتيجة ألرتهاع األ حو نتاج وال في  8.2من ن نار  يار دي مل

حين أ، 7112مليار دينار في عام   24.9 إلى 7116عام  عت في  مةرته لواردات قي سلعية  ا ال

 .7112عام في  مليار دينار  14.2 لىإ 7116 عامفي مليار دينار  17.1 من
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  : الدخل والتحويلت الجاريةو حساب الخدمات -7

هرأ ساب الصافي  ظ ل خدماتح حويالت وادخل وا يةلت ظورة )  الجار ير المن يات غ (، العمل

نار  5.4لى إ ،7116دينار عام  فيمليار  4.1العجز من  في رتهاعاً أ ، 7112عام في مليار دي

لى العجز رتهاعأل  ذاويعزى  عام 6.2  في حساب الخدمات ليصل إ في  نار  يار دي  ،7112مل

ضاً حساب التحويالت الجارية  نخهاض عجزإلى إو، 7116مليار دينار عام  3.9مقابل  من  أي

حساب  في حين حقق، 7112عام دينار في مليار  1.1لى عجز إ 7116مليار دينار عام  1.1

 .7116مليار دينار في عام  1.1مقابل  7112 عامفي  ارمليار دين 1.9بل   فائضاً الدخل 

  بدون  األصول االحتياطية (  والماليالحساب الرأسمالي ( : 

عام  في  خارجي  حدوث  7112أسهرت حركة المعامالت الرأسمالية والمالية مع العالم ال لى  إ

كتلتدفقات مالية  نار  1.5 لخارج بل يار دي كتمل خارج بل تدفقات لل بل  يار 1.3 ، مقا نار  مل دي

في التحويالت الرأسمالية، وحيازة األصول غير عموماً ، وتتمثل  ذه التدفقات 7116في عام 

لى الالمنتجة غير المالية، وصافي حركة األ لداخل أو إ لى ا خارج، ستثمارات المباشرة سواء إ

حافظ األ في وضع الم كة األوالتكير  لة ستثمارية، وصافي حر في ستثمارات األخرى المتمث

جلاال صيرة األ لة والق قروض الطوي ية وال نات التجار سلطات  ،ئتما لدى ال ئع  لة والودا والعم

 .النقدية أو المصارف التجارية أو الحكومة العامة أو القطاعات األخرى

 : الميزان الكل 

حقةةق الميةةزان الكلةةي لميةةزان  7112الصةةادرات النهطيةةة خةةالل عةةام  عوائةةد رتهةةاعنتيجةةة أل

نذ ائضاً ليبيا فمدفوعات  مرة م ل   7113عام  ألول  ل   3.5ب بل عجزاً ب نار مقا يار دي  9.2مل

 .7116عام  في مليار دينار
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 الليب  يزان المدفوعاتم 

 2017 لعام
 

 " Millions of LYD "                               مليون دينار "                               "

Items 2017 البنــد 

1-Current Account 6,152.7 0- الحساب الجاري 

 - Credit                                   29,762.0      -  دا ن 

 - Debit                                    23,609.3      -  مدين 

    A-Goods and services      5,361.2  السلع والخدمات-أ 

 - Credit  دا ن   -      26,370.5                                

 - Debit                                 21,009.3      -  مدين 

       1-Goods            11,548.7      0-  السلع 

 -       Credit                               26,221.8         -   دا ن 

 - Debit  مدين -         14,673.1                                

           a -General merchandise 11,548.7        البضاعة العامة -أ 

-Credit                               26,221.8          -  دائن 

-Debit                                14,673.1          - مدين 

           b- goods under merchanting 0.0       السلع قيد المتاجرة  -ب 

-Credit                              0.0          -  دائن 

-Debit                               0.0          - مدين 

           c-  Nonmonetary gold          0.0       ب غير النقديذال -ج  

-Credit  دائن   -           0.0                              

-Debit                               0.0           -  مدين 

        2-Services   -6,187.4     7- الخدمات 

-Credit                                148.7         -   دا ن 

-Debit                                 6,336.2         -  مدين 

            a-Transport          -1,323.6         النقل -أ 

-Credit                              57.4           -   دائن 

-Debit                               1,381.0           -  مدين 

              1-Sea transport        -1,208.3          1-  لبحري        االنقل 

-Credit                              0.0           -   دائن 

-Debit                               1,208.3           -  مدين 
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Items 

 
 البنــد 2017

         7-Air transport                    -115.2           7-النقل الجوي 

 - Credit                                              57.4               -   دائن 

 -    Debit                                               172.6               -  مدين 

         3-Other modes of    transport         0.0           3- نقل اخر 

 - Credit  دائن   -               0.0                                              

 -    Debit                                               0.0               -  مدين 

        b-Travel             -2,786.8          السهر  -ب 

 - Credit  دائن   -               0.0                                              

 -    Debit                                               2,786.8               -  مدين 

        c-Construction   0.0           االنشاءات -ج 

 - Credit                                              0.0               -   دائن 

 -    Debit                                               0.0               -  مدين 

        d-Insurance and pension services  -1,170.9           خدمات التأمين ومعاشات التقاعد -د 

 - Credit                                              61.7               -   دائن 

 -    Debit                                               1,232.7               -  مدين 

         e-Financial services       0.0          الخدمات المالية  -  ة 

 - Credit                                              0.0               -   دائن 

 -    Debit                                               0.0               -  مدين 

         f-Research and development           

           services 
 خدمات الملكية الهكرية  - و          0.0

 - Credit                                              0.0                -   دائن 

 -    Debit                                               0.0                -  مدين 

         g-Telecommunications and             

             computer services  
-5.3 

  خدمات االتصاالت والحاسب - ز        

  االلي

 - Credit  دائن   -                 29.6                                              

 -    Debit                                               34.9                 - مدين 

         h-Other business services  0.0          خدمات االعمال االخرى - ح 

 - Credit  دائن   -                0.0                                              

 -    Debit                                               0.0                -  مدين 
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Items 2017 البنــد 

      f-Personal, cultural& recreational  

services                                                                                                                                                                            
  الخدمات الشخصية والثقافية -ط         0.0

 والترويحية 

- Credit                                             0.0                -  دائن 

 -  Debit                                            0.0                - مدين 

      n-Government goods and services 

n.i.e. 
 السلع والخدمات لحكومية غير - ي     900.9-

 المدرجة في مكان اخر 

- Credit                                             0.0                 -  دائن 

 -  Debit                                            900.9                 - مدين 

    B-Primary income      1,787.0         الدخل االول   -ب 

      - Credit                                       3,391.5                  - دائن 

 -  Debit                                            1,604.5                 - مدين 

        1-Compensation of employees   0.0              1-                                   تعويضات العاملين 

- Credit                                            0.0             -        دائن 

 -  Debit                                            0.0             -       مدين 

         2-Investment income    1,787.0               7-  دخل االستثمار 

- Credit                                            3,391.5                -    دائن 

 -  Debit                                            1,604.5              -     مدين 

               a-Direct investment    -498.3             االستثمار المباشر  -أ 

- Credit                                      1,106.2                     -  دائن 

 -  Debit                                      1,604.5                     - مدين 

               b-Portfolio investment  740.9             استثمارات الحافظة  -ب 

- Credit                                      740.9                     -  دائن 

 -  Debit                                      0.0                  -    مدين 

               c-Other investment   1,544.4             استثمارات اخرى  -ج 

- Credit                                      1,544.4                     -   دائن 

 -  Debit                                      0.0                   -   مدين 

         3-Other primary income 0.0             3-  الدخل االولي االخر 

- Credit                                      0.0                    -  دائن 

 -  Debit                                      0.0             -        مدين 
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Items 2017 البنــد 

    C-Secondary income -995.5      الدخل الثانوي  -ج 

Credit         -           0.0             -   دائن 

        -  Debit            995.5           -    مدين 

        1-General government -50.0           1- امةالحكومة الع 

          - Credit                     0.0              -     دائن 

Debit               -                  50.0                 - مدين 

         2-Other sectors -945.5            7-  القطاعات االخرى 

                                  - Credit                   0.0               -    دائن 

Debit             -                   945.5            -      مدين 

           a- Workers' remittances -945.5          تحويالت العاملين  -أ 

             - Credit                     0.0                    -    دائن 

Debit                  -                  945.5                  -     مدين 

            b-Other current transfers 1.1         تحويالت جارية متنوعة -ب 

             - Credit                     1.1                  -      دائن 

Debit                  -                  1.1                 -      مدين 

2-Capital account 1.1 7-    الحساب الرأسمال 

      - Credit         1.1          -   دا ن 

Debit       -       1.1        -    مدين 

     1-Capital transfers  1.1          1- التحويالت الرأسمالية 

        - Credit              1.1              -  دائن 

         - Debit             1.1              - مدين 

     2-Financial corporations, nonfinancial 

corporations,households & NPISHs  
1.1 

 حيازة االصول غير المنتجة  -7         

 غير المالية

Credit         -               1.1           -     دائن 

Debit         -               1.1             -  مدين 

Net lending (+) / net borrowing (-) 

(balance from current and capital 

account ) 

6,152.7 
قتراض قراض )+( لصاف  اإللصاف  األ

 ( من الحساب الجاري والرأسمال  -)
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Items 2017 البنــد 

3-Financial account   5,054.0 3-    الحساب المال 

Net lending (+) / net borrowing (-) 

(balance from financial account ) 
( من -لصاف  االقراض )+( لصاف  االقتراض ) 5,054.0

 الحساب الجاري والمال  

A-Direct investment  -409.4 االستثمار المباشر  - أ 

Net acquisition of financial assets -409.4   لصاف  حيازة االلصول المالي 

Equity and investment fund shares        -409.4  حصص الملكي  واسهم لصناديق االستثمار 

1-Equity other than reinvestment of 

earnings 
-409.4 

حصص الملكية بخالف االرباح المعاد -1

 استثمار ا 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر -أ 409.4-

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
1.1 

مؤسسات استثمار مباشر في مستثمر مباشر  -ب

 ) استثمار عكسي (

2-Reinvestment of earnings 1.1 7- االرباح المعاد استثمار ا 

Debt instruments 1.1  أدوات الدين 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر -أ 1.1

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
1.1 

 ار مباشر في مستثمر مباشر مؤسسات استثم-ب

 ) استثمار عكسي (

Net incurrence of liabilities 1.1 لصاف  تحمل االلتزامات 

Equity and investment fund shares  1.1  حصص الملكي  واسهم لصناديق االستثمار 

1-Equity other than reinvestment of 

earnings 
1.1 

عاد حصص الملكية بخالف االرباح الم-1

 استثمار ا 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر -أ 1.1

b-Direct investment enterprises in direct 

investor (reverse investment)) 
1.1 

مؤسسات استثمار مباشر في مستثمر مباشر  -ب

 ) استثمار عكسي (

2-Reinvestment of earnings 1.1 7- االرباح المعاد استثمار ا 

Debt instruments 1.1  أدوات الدين 

a-Direct investor in direct investment  

enterprises 
 مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر -أ 1.1
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Items 2017 البنــد 

b-Direct investment enterprises in 

direct investor (reverse investment)) 
1.1 

مؤسسات استثمار مباشر في مستثمر -ب

 مباشر ) استثمار عكسي (

B-Portfolio investment  357.0 أستثمارات الحافظ  -ب 

Net acquisition of financial assets 357.0   لصاف  حيازة االلصول المالي 

Equity and investment fund shares    357.0 ي  واسهم لصناديق االستثمار حصص الملك 

   Central bank        0.0        المصرف المركزي 

     Monetary authorities         0.0        السلطات النقدية 

Deposit-taking corporations        166.1        شركات تلقي الودائع 

 General government        190.8       لعامة الحكومة ا 

 Other sectors        1.1       القطاعات االخرى 

Debt securities  1.1 سندات الدين 

Central bank        1.1       المصرف المركزي 

Monetary authorities        1.1      السلطات النقدية 

  Deposit-taking corporations            1.1       دائعشركات تلقي الو 

General government         1.1       الحكومة العامة 

  Other sectors   1.1     القطاعات االخرى 

Net incurrence of liabilities 1.1  لصاف  تحمل االلتزامات 

C-Financial derivatives (other than 

reserves) 
 المشتقات المالي  ) عدا االحتياطيات (-ج 1.1

Net acquisition of financial assets 1.1   لصاف  حيازة االلصول المالي 

Net incurrence of liabilities 1.1 لصاف  تحمل االلتزامات 
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Items 2017 البنــد 

D-Other investment  1,573.5 خرىاآلاالستثمارات -د 

Net acquisition of financial assets 2,032.2  لصاف  حيازة االلصول المالي  

Net incurrence of liabilities 458.7  لصاف  تحمل االلتزامات 

   1-Currency and deposits      -966.5       0- العمل  والودا ع 

Net acquisition of financial assets -507.8   لصاف  حيازة االلصول المالي 

Central bank        -1,390.0       المصرف المركزي 

Monetary authorities        0.0      السلطات النقدية 

  Deposit-taking corporations            957.2       شركات تلقي الودائع 

  General government               -74.9       الحكومة العامة 

  Other sectors   0.0     القطاعات االخرى 

Net incurrence of liabilities 458.7 لصاف  تحمل االلتزامات 

Central bank        0.0       المصرف المركزي 

Monetary authorities        0.0      السلطات النقدية 

  Deposit-taking corporations            458.7       شركات تلقي الودائع 

  General government         0.0       الحكومة العامة 

  Other sectors   0.0     القطاعات االخرى 

2-Loans           155.7 7- القروض 

Net acquisition of financial assets 155.7  لصاف  حيازة االلصول المالي 

Central bank        0.0       المصرف المركزي 

Monetary authorities        
0.0 

 السلطات النقدية     
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Items 2017 البنــد 

Deposit-taking corporations -45.2 شركات تلقي الودائع 

General government 200.9 الحكومة العامة 

Other sectors 0.0 القطاعات االخرى 

Net incurrence of liabilities 0.0 لصاف  تحمل االلتزامات 

Central bank 0.0 المصرف المركزي 

Monetary authorities 0.0 لسلطات النقديةا 

Deposit-taking corporations 0.0 شركات تلقي الودائع 

General government 0.0 الحكومة العامة 

Other sectors 0.0 القطاعات االخرى 

Trade credit and advances- 3 2,384.3 3-اال تمانات التجاري  والسلف 

Net acquisition of financial assets 2,384.3 حيازة االلصول المالي لصاف   

Central bank 0.0 المصرف المركزي 

Monetary authorities 0.0 السلطات النقدية 

Deposit-taking corporations 0.0 شركات تلقي الودائع 

General government 2,384.3 الحكومة العامة 

Other sectors 0.0 القطاعات االخرى 

Net incurrence of liabilities 0.0 لصاف  تحمل االلتزامات 

Central bank 0.0 المصرف المركزي 

Monetary authorities 0.0 السلطات النقدية 

Deposit-taking corporations 0.0 شركات تلقي الودائع 
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Items 2017 البنــد 

         General government  0.0       الحكومة العامة 

  Other sectors   0.0     القطاعات االخرى 

E-Reserve assets   3,533.0 االلصول االحتياطي  -هـ 

  Monetary gold       0.0 الذ ب النقدي 

Special drawing rights       8.7  حقوق السحب الخاصة 

  Reserve position in the IMF       0.0  وضع االحتياطي لدى الصندوق 

Other reserve assets       3,524.8 اصول احتياطية اخرى 

Currency and deposits            2,079.4   العملة والودائع 

          Securities          1,445.3    االوراق المالية 

Debt securities               1,445.3        سندات الدين 

4-Net errors and omissions -1,098.7     4-و والخطألصاف  السه 
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  الليب مدفوعات الملخص منقح لميزان 

  2016 -2015لعام  
 

 

                                "Millions of LYD "                                                                           "مليون دينار"

items 7106 7105 البنود 

A. Current Account -6,540.2 -12,713.6 الحساب الجاري -أ 

Goods: exports f.o.b. 9,402.1 14,996.9 )السلع: الصادرات ) فوب 

Goods: imports f.o.b. 12,047.1 22,684.5 وب(السلع: الواردات ) ف 

Services: credit 118.8 327.5 الخدمات : دائن 

Services: debit 4,007.4 5,880.0 الخدمات :مدين 

1- Balance on goods and 

services 
 ميزان السلع والخدمات -0 13,195.1- 6,533.6-

Primary income: credit 1,719.0 2,274.3 الدخل االولي : دائن 

Primary income: debit 675.1 633.7 الدخل االولي :مدين 

  2-  Balance on goods, services, 

and primary income   
 ميزان السلع والخدمات والدخل االول -7 -11,554.0 5,489.7-

Secondary income: credit 0.0 1.1 الدخل الثانوي : دائن 

Secondary income: debit 1,050.6 1,159.6 دينالدخل الثانوي : م 

B. Capital Account 0.0 1.1 الحساب الرأسمال   -ب 

Capital account: credit 0.0 1.1 الحساب الرأسمالي : دائن 

Capital account: debit 0.0 1.1 الحساب الرأسمالي : امدين 

Net lending(+)/ net borrowing (-

)(balance from current and 

capital accounts) 

-6,540.2 -12,713.6 
( -صافي االقراض )+(   صافي االقتراض )

 )من الحساب الجاري والرأسمالي(

C. Financial Account 1,300.3 -3,938.3 الحساب المال  -ج 

Direct investment: assets 610.9 545.3 االسثتمار المباشر : االصول 

Direct investment: liabilities 0.0 1.1 : الخصوم االسثتمار المباشر 

Portfolio investment: assets -2,006.9 2,343.5 اسثتمارات الحافظة : االصول 
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 "Millions of LYD "                                                                         "مليون دينار"

items 7106 7105 البنود 

Equity and investment fund 

shares 
 حصص الملكية وأسهم صناديق االسثتمار 2,343.5- 2,006.9-

Debt securities 0.0 1.1 سندات الدين 

Portfolio investment: liabilities 0.0 1.1 اسثتمارات الحافظة :الخصوم 

Equity and investment fund 

shares 
 حصص الملكية وأسهم صناديق االسثتمار 1.1 0.0

Debt securities 0.0 1.1 دات الدينسن 

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: net 

0.0 1.1 

المشتقات المالية ) عدا االحتياطيات ( 

وخيارات االكتتاب الممنوحة 

 للموظهين:صافي

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: assets 

0.0 1.1 

المشتقات المالية ) عدا االحتياطيات ( 

وخيارات االكتتاب الممنوحة 

 للموظهين:االصول

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options: liabilities 

0.0 1.1 

المشتقات المالية ) عدا االحتياطيات ( 

وخيارات االكتتاب الممنوحة 

 للموظهين:الخصوم

Other investment: assets 2,269.5 5,736.5 االسثتمارات االخرى : االصول 

Other equity 0.0 1.1 االسهم االخرى 

Other debt instruments 2,269.5 5,736.5           سندات الدين االخرى 

Central bank -695.0 1.1 المصرف المركزي 

Deposit-taking corporations 

(except the central bank) 
 شركات تلقي الودائع عدا المصرف المركزي 3,773.6 67.1

General government 2,897.3 2,221.4 الحكومة العامة 

Other sectors 0.0 557.3 القطاعات االخرى 

Other financial corporations 0.0 1.1 الشركات المالية االخرى 

Nonfinancial corporations, 

households, and NPISHs 
 الشركات الكير المالية واالسر المعيشية  1.1 0.0
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 "Millions of LYD "                                                                           "مليون دينار"

items 7106 7105 البنود 

Other investment: liabilities -426.9 33.4-  الخصوماالسثتمارات االخرى : 

Other equity 0.0 1.1 االسهم االخرى 

SDR allocation 0.0 1.1 مخصصات وحدة حقوق السحب الخاصة 

Other debt instruments -426.9 33.4- سندات الدين االخرى 

Central bank 0.0 1.1 المصرف المركزي 

Deposit-taking corporations 

(except the central bank) 
 شركات تلقي الودائع عدا المصرف المركزي -71.6 127.9

General government -554.7 17.8- الحكومة العامة 

Other sectors 0.0 1.1 القطاعات االخرى 

Other financial corporations 0.0 1.1 الشركات المالية االخرى 

Nonfinancial corporations, 

households, and NPISHs 
 الكير المالية واالسر المعيشية الشركات  1.1 0.0

D. Net Errors and Omissions -1,894.0 2,943.7                                                                                 لصاف  السهو والخطأ-د 

E. Reserve assets   -9,735.0 -16,364.8 االلصول االحتياطي -ـه 

                                                                                                                                                        

  


