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تقديم
يسر إدارة البحوث واإلحصاء بمصرف ليبيا المركزي ،أن تعلن عن االنتهااء نان
إعداد كتيب إحصاءات نيزان ندفوعات ليبيا لعاا  ،8112والايي يتاتمع علا بياناات
نقديااو وناليااو عاان قيمااو المعااان ت الجاريااو والرأسااماليو المتبادلااو بااين ليبيااا والعااال
الخااار

 ،خا

عااا  ،2018نبوبااو حسااب المجهجي او والمفااامي الااواردة ف ا الطبعااو

السادسو نن دليع نيزان المادفوعات الصاادر عان ناجدوا الجقاد الادول
ميا الكتيب بيانات نجقحو عن نيزان المدفوعات لعان

كماا يتمامن

 2016و2017

وقد ت األعتماد ف إعداد ميا الميزان ،عل البيانات الاواردة نان اإلدارات التالياو
بمصاااارف ليبيااااا المركاااازي ،وماااا  :إدارة الرقابااااو علاااا المصااااارف والجقااااد ،إدارة
الحسابات ،إدارة األساواا المالياو ،إدارة اإلنادار وإدارة العملياات المصارفيو ،وعلا
المعلوناااات التااا تمااامجتها المساااوحات التااا تااا اسااات نها نااان العدياااد نااان الهي اااات
والمؤسسات ،والتركات ذات الع قو المقيماو فا ليبياا ،ونان بيجهاا نصالحو االحصااء
والتعاااداد اوةارة التخطاااي

 ،الهي اااو العاناااو للساااياحو ،المؤسساااو الويااالجيو للاااجف ،

المصاااارف التجارياااو ،المصااارف الليبااا الخاااار

 ،التاااركو الليبياااو لأسااات مارات

الخار يو ،نحفظو ليبيا أفريقيا لأست مار ،المؤسسو الليبيو لأست مار ،المحفظاو يويلاو
المااد  ،شااركات الااجف األ جبيااو ،شااركات التا نين الويجيااو ،شااركات الخطااوي الجويااو
الليبيو ،التركو الويجيو العانو للجقع البحري ،التركو الليبيو للبريد واألتصاالت وتقجيو
المعلونات القابمو ،شركات الطياران األ جبياو ،بع او األنا المتحادة العانلاو فا ليبياا،
وغيرما نان المصاادر المحلياو األخار  ،ونان نصاادر خار ياو كالجتارات والتقاارير
والمواقع األلكترونيو ،ونظ األب غ عن المعان ت الدوليو
إدارة البحوث واإلحصـاء
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مصطلحات وتعاريف
تُعد ميه المصطلحات والتعاريف توضيحا ً للمفامي الت يت عل أساسها تصجيف
بيانات نيزان المدفوعات ،وبيلان كيفيو مع وتبويب وتصجيف ميه االبيانات ،وفقا ً
للمجهجيو المتبعو ف

دليع نيزان المدفوعات الطبعو السادسو ،اليي أعلده نجدوا

الجقلد الدول ف عا  ،2008بهدف توحيد البيانات عل المستو الدول  ،ونساعدة
الباح ين والمهتمين ف فه يبيعو ونوعيو البيانات ،واألساليب المستخدنو ف حسابات
نيزان المدفوعات
أولا  :الحساب الجاري:
يتتمع الحساب الجاري عل كافو المعان ت الت تتممن قيما ً أقتصاديو تمت باين
الجهات المقيماو فا األقتصااد الاويج و هاات أخار غيار المقيماو با ا* ؛ كماا يتامع
القيود المعادلو للقي األقتصاديو الجاريو المقدنو أو المستلمو دون نقابع
وينقسم الحساب الجاري إلى البنود التالية :
أ -السلع والخدمات :
 السلع :
تعد السلع بجود ناديو نجتجو يمكن إثبات حق نلكيتها ،كما يمكن نقع ميه الملكيو نن
وحدة نؤسسيو إل أخر نن خ

التعانع ف األسواا ،قد تستخد ف إشباع حا ات

ورغبات األسر المعيتيو أو المجتمع أو ف أنتاا سالع أو خادنات أخار  ،ويتامع بجاد
السلع  :ا البمائع العانو والسلع األخر
 البضائع العامة  :تتمع السلع الت تتغير نلكيتها األقتصاديو فيما بين المقيمينوغياار المقيم اين وال تاادر ضاامن الساالع قيااد المتااا رة والاايمب غياار الجقاادي،
والساالع المدر ااو ضاامن الساافر والبجاااء ،والساالع والخ الدنات الح الكونيو غياار
ا* غيرالمقيم تعج فرد أو شركو أو نؤسسلو أو أي نجظمو أخر تكون نقيماو فا بلاد غيار ليبياا ،أو نقيماو فا ليبياا لمادة
تقع عن سجو
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المدر و ف نكان أخر ونجلد أن بيانات البمالائع العاناو تجماع نان عادد نان
المصادر ،تتمع إحصائيات التجارة الدوليو ،وبيانات الجماار ونظا األبا غ
عاان المعااان ت الدوليااو ،وأستقصاااء التااركات التجاريااو؛ وقااد يتعااين تعااديع
البياناات المستخلصاو نان مايه المصاادر بماا يتفاق ناع إرشاادات إعاداد نياازان
المدفوعات ،نن حيث نطاا التغطيو ،التوقيات ،التقياي والتبوياب ،ونان البجاود
الت يتعين إدرا ها ضمن البمائع العانو :
 الجقود الورقياو والمعدنياو غيار المتداولاو فا الوقات الحاال  ،واألوراا المالياو
غير المصدرة ،ويجري تقييمها كسلع أوليو وليس بقيمتها األسميو
 الكهرباء والغاة والمياه
 برانج الكمبيوتر المعبا ة الجاامزة االاجظ والتطبيقاات  ،والتساجي ت السامعيو
والبصااريو المخزنااو علا وسااائ ناديااو ن ااع األقاراص ،وغيرمااا ناان وسااائع
التخزين الت تتيح تراخيصها الحق ف األستخدا الدائ لها
 السلع الت تحصع عليهاا الجااق ت فا الماوانئ ،نان وقاود وناؤن ونخزوناات
ونواد تغليف البمائع المجقولو ،الت تحصع عليها شركات الجقع غيار المقيماو
ف الموانئ نن نوردين نقيمين
 الساالع التا توردمااا أو تتااتريها الجاااق ت خااار األقلااي الاايي تقااي فيا شااركو
الجقع
 السلع الت يقتجيها المست ر بمو ب عقد ت ير تمويل
 السلع الت ترسع للخار دون تغير ف نلكيتهاا ،ثا تبااع فيماا بعاد ن اع السالع
الت ترسع نن أ ع التخزين أو األن ح أو العرض أو التجهيز
 السلع غير المتروعو والسلع المهربو
 الهبات والمساعدات االنسانيو المقدنو ف شكع سلع
 الطرود البريديو الت يجطوي إرسالها عل تغير ف الملكيو
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 السلع الت تبيعها الحكوناو إلا غيار المقيماين أو تتاتريها ناجه ن اع المعادات
العسكريو
 السلللع األخللر  :يتاامع ماايا البجااد الساالع قيااد المتااا رة والاايمب غياار الجقاادي،وتعرف السلع قيد المتا رة ب نها شراء هو نقيماو فا األقتصااد القاائ بععاداد
هاو

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

غير نقيمو أخر  ،دون توا د السلع فا األقتصااد القاائ بععاداد البياناات؛ أناا
الايمب غيار الجقاادي فيتامع ميااع أشاكا الاايمب بخا ف الاايمب الجقادي الاايي
تمتلك ا الساالطات الجقديااو ،ويحااتفب ب ا ك نااو أحتياييااو ،ويمكاان أن يكااون
اليمب غير الجقدي ف شاكع سابائ ،،أي تتخاي سابائ ،الايمب شاكع عما ت أو
قوالاب أو سابائ ،ال تقاع نسابو نقائهاا عان  999ازء فا األلاف ،بماا فا ذلا،
اليمب المحتفب ب ف حسابات اليمب المخصص
 الخدمات :
 خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة ألخرين :يتماامن بجااد خاادنات الصااجاعو التحويليااو للماادخ ت الماديااو المملوكااو ألخاارين،
عمليااات التجهيااز والتجميااع والتغليااف ونااا شااابهها ،التا تقااو بهااا نؤسسااات ال تمتلاا،
السلع المعجيو ،حيث يقو بعمليات الصجاعو التحويليو كيان ال يمتل ،السلع ،وذل ،نقابع
رسو يدفعها المال ،،ف ميه الحالاو ال تتغيار نلكياو السالع وبالتاال ال تقياد المعاان ت
بين المال ،و هو التجهيز ضمن البمائع العانو ،ونن أن لو ذلا ،تكريار الاجف وتساييع
الغاة الطبيع  ،وتجميع الملبوسات واأللكترونات
 خدمات الصيانة واألصال ح غير المدرجة في موضع أخر :تتمع خدنات الصيانو واألن ح غير المدر او فا نوضاع أخار ،أعماا الصايانو
واألن ح الت تجريها هات نقيمو عل سالع تمتلكهاا هاات غيار نقيماو ،والعكاس؛
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وقااد تجفاي خاادنات األنا ح فا نوقااع عمااع الجهااو نقدنااو الخدنااو أو فا نكاان أخاار،
ويتماامن ماايا البجااد أعمااا األنا ح والصاايانو التا تجاار علا الساافن والطااائرات،
كيل ،تتممن خدنات الصيانو واألن ح غيار المدر او فا نكاان أخار ،األنا حات
البسيطو الت تحافب عل السلع ف حالو ناالحو للتتاغيع ،واألنا حات الكبيارة التا
تؤدي إل ةيادة كفاءة السلع وإيالو عمرما
 النقل :يتتمع بجد الجقع عل نقع السلع والركاب نن نكان ألخر ،إل

انب نا يتصاع بايل،

نن خدنات نساندة ونساعدة؛ ويتمع ميا البجد أيما ً خدنات البرياد وتونايع الرساائع
ويمكن تبويب خدنات الجقع ،وفقا ً لما يل :
أ -يريقااو الجقااع  :أي الجقااع بطريااق البحاار أو الجااو أو ياارا أخاار  ،ويمكاان أن
تقس يرا الجقع األخر إل الجقع البري ،الجقع عبر يرا السك ،الحديدياو،
الجقع عبر المجاري المائيو الداخليو وخطاوي األنابياب ،الجقاع الفماائ ونقاع
الطاقو الكهربائيو
ب -نوع الجقع  :نقع ركاب أو سلع
 السفر :يتتمع بجد السفر علا شاراء السالع والخادنات ألساتعمالها الخااص أو إلمادائها ،بماا
فيها تلا ،المتعلقاو بالصاحو والتعلاي التا يحصاع عليهاا المساافرون غيار المقيماين فا
األقتصاد المميف ،ألغراض تتعلق باألعما أو األستخدا التخص  ،خ

ةياراته

الت تقع ندتها عن عا واحد؛ وال يتمع بجد السفر خدنات الركاب الدولياو التا تادخع
ف بجد الجقاع ،ويعاناع الطا ب والمساافرون للعا

كمساافرين بغار الجظار عان نادة

إقااانته  ،إال أن مجااا ف ااات أخاار نعيجااو ال تعتباار ضاامن المسااافرين ن ااع العسااكريين
والعااانلين فا الساافارات والعمااا غياار المقيمااين ،حيااث ياات إدرا نصااروفات العمااا
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غير المقيمين ضمن بجد السافر ،فا حاين تادر نصاروفات العساكريين والعاانلين فا
السفارات ضمن الخدنات الحكونيو غير المدر و ف نكان أخر
 خدمات التشييد :يتتمع بجد خدنات التتييد عل إنتاء األنو ال ابتو وتجديادما وإنا حها ،وتكاون
ميه األنو ف شكع نبان وتحسيجات ذات يبيعو مجدسيو يت إدخالها عل األراض ،
وغياار ذلاا ،ناان اإلنتاااءات الهجدساايو ن ااع الطاارا والكباااري والساادود ،ويتاامع أيم اا ً
أعما التركيب والتجميع ذات الصلو؛ وتدر ضمن بجد التتييد أيما ً السلع والخادنات
الت تتتريها المؤسسات القائمو ب عماا البجااء نان األقتصااد الكاائن فيا الموقاع ،الايي
تجري في أعما البجاء ،وتجقس خدنات البجاء إل خدنات بجاء بالخار وخادنات بجااء
ف األقتصاد القائ بععداد البيانات
 خدمات التأمين ومعاشات التقاعد :يتاتمع بجاد خادنات التا نين علا الخادنات الت نيجياو التا تقادنها نؤسساات التا نين
المقيمو إل المؤسسات غير المقيماو والعكاس ،ويتامع مايا البجاد خادنات التا نين علا
شحن سلع نصدرة ونستوردة ،وغيار ذلا ،نان خادنات التا نين المباشار ،بماا فا ذلا،
الت نين عل الحياة وغيره نن أنواع الت نين األخر  ،وخدنات إعادة الت نين
 الخدمات المالية :يتاتمع بجااد الخادنات الماليااو عادا الخاادنات المرتبطاو بمؤسسااات التا نين ونااجاديق
المعاشات التقاعديو ،عل خادنات الوساايو المالياو والخادنات المسااعدة التا تات باين
المقيمين وغير المقيمين ،ويجدر تحت ميا البجد العموالت والرسو المتعلقو بخطاباات
األعتمادات ،وخطوي االئتمان وخدنات التا ير الماال  ،نعاان ت الصارف األ جبا ،
الخاادنات االئتمانيااو للمسااتهلكين ،خاادنات ر ااا األعمااا  ،خاادنات السمساارة ،خاادنات
الماامان ونختلااف ترتيبااات وأدوات التحااوي ناان تقلبااات األسااعار ونااا إل ا ذلاا ،أنااا
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الخدنات المساعدة فتتمع الخدنات المتعلقاو بمجااالت تتاغيع وتجظاي األساواا المالياو
وخدنات حفب األوراا الماليو ونا شاب ذل،
 رسوم أستخدام حقوق الملكية الفكرية غير المدرجة في موضع أخر :يتمااامن مااايا البجاااد رساااو أساااتخدا الحقاااوا الحصاااريو ،ن اااع باااراءات األختاااراع
والع نااات التجاريااو ،وحقااوا الت ا ليف ،والعمليااات والتصااميمات الصااجاعيو بمااا فيهااا
األسرار التجاريو وحقوا األنتياة ،والرسو المدفوعو نقابع تراخيص أستجساخ و /أو
توةيع الملكيو الفكريو المتممجو ف المجتجاات األناليو والجمااذ األولياو ،ن اع حقاوا
التا ليف الخاناو بالكتااب ،والمخطوياات وبارانج الكمبيااوتر وأعماا الساايجماتوغراف
والتسااجي ت الصااوتيو ،وحقااوا العااروض وباارانج التلفزيااون المياعااو علاا الهااواء
نباشرة والبرانج المجقولو عبر الكاب ت التلفزيونيو واإلذاعيو عبر األقمار الصجاعيو
 خدمات األتصالت والكمبيوتر والمعلومات :أ  -خدمات األتصالت :
تتامع مايه الخادنات إذاعاو أو نتار المعلوناات الصاوتيو أو المرئياو أو البياناات ،أو
غياار ذلاا ،ناان المعلونااات عاان يريااق الهاااتف والااتلكس والتلغااراف؛ وباارانج الراديااو
والتلفزيون المجقولو عبار الكااب ت واألقماار الصاجاعيو والبرياد اإللكترونا والفااكس،
وتتممن خدنات االتصاالت المتجقلو وخدنات الرب بخطوي األنترنت الرئيسيو
ب  -خدمات الكمبيوتر :
تتمااامن خااادنات الكمبياااوتر الخااادنات ذات الصااالو بمعااادات وبااارانج الكمبياااوتر،
وخدنات نعالجو البيانات ،وتتتمع خدنات الكمبيوتر عل :
 نبيعات برانج الكمبيوتر المعادة حساب الطلاب وتارخيص األساتخدا الخاناو
بها
 تصمي برانج الكمبيوتر بجا ًء عل يلب نستخدنين نعيجين ،بماا فا ذلا ،نظا
التتغيع وانتا ها وتقديمها وتوثيقها
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 برانج الكمبيوتر الجامزة ا المجتجو بكميات كبيرة  ،التا تا الحصاو عليهاا
إنا بطريقو التحميع أو ب ي وسيلو إلكترونيو أخر
 التاارخيص ب سااتخدا باارانج الكمبيااوتر الجااامزة ا المجتجااو بكميااات كبياارة ،
والمحفوظو عل وسائع تخزين ،ن ع األقراص المرنو أو األقاراص المدنجاو،
نقابع دفع رسو
 المبيعااات والمتااتريات ناان المجتجااات األنااليو وحقااوا نلكيااو نظا وتطبيقااات
برانج الكمبيوتر
 خدنات األستتارة والتجفيي المتعلقو بمعدات وبرانج الكمبيوتر
 تركيااب نعاادات وباارانج الكمبيااوتر ،بمااا ف ا ذلاا ،تركيااب أ هاازة الكمبيااوتر
الرئيسيو ووحدات الكمبيوتر المركزيو
 نيانو وإن ح أ هزة الكمبيوتر ،والمعدات الفرعيو المتصلو بها
 خاااادنات أسااااتر اع البيانااااات وخاااادنات تحليااااع الااااجظ الجااااامزة لأسااااتخدا
وتصانيمها وبرنجتها وخدنات نيانو الجظ وخدنات الدع األخر
 خااادنات نعالجاااو البياناااات ،خااادنات إستماااافو نااافحات االنترنااات وتاااوفير
التطبيقات اتطبيقات العم ء وإدارة نرافق الكمبيوتر
 خدمات األعمال األخر :يتااتمع بجااد خاادنات األعمااا األخاار عل ا خاادنات البحااوث والتطااوير ،الخاادنات
المهجيو وخدنات األستتارات اإلداريو ،الخادنات الفجياو والخادنات المرتبطاو بالتجاارة
وخاادنات األعمااا األخاار  ،نعالجااو الجفايااات ،إةالااو التلااوث ،الخاادنات الزراعيااو،
خدنات التعدين والت ير التتغيل
 الخدمات الشخصية والثقافية والترويحية :يتااتمع بجااد الخاادنات التخصاايو وال قافيااو والترويحيااو المتبادلااو بااين المقيمااين وغياار
المقيمين ،عل نا يل :
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 الخادنات المرتبطاو بوساائع سامعيو وبصاريو ،والمتبادلاو باين المقيماين وغياار
المقيمااين ،وتتماامن الخاادنات المرتبطااو باإلنتااا الساايجمائ المسااجع عل ا
أشااااريو األفاااا

أو الفيااااديو وباااارانج الراديااااو والتلفزيااااون والتسااااجي ت

الموسااايقيو ،ونااان أن لاااو مااايه الخااادنات  :ا المباااالا واأل اااور التااا يتلقاماااا
المم لااون والمجتجااون وناان عل ا شاااكلته  ،نظياار األنتااا وحقااوا التوةيااع
المباعو لوسائع اإلع
 الخدنات ال قافيو األخر وتتمع الخدنات التخصيو وال قافيو والترفيهيو
األخر  ،كتل ،المرتبطو بالمكتبات والمتاحف وغير ذل ،نن األنتطو
ال قافيو والرياضيو ذات الصلو
 السلع والخدمات الحكومية غير المدرجة في موضع أخر :تتمع ف و الخادنات الحكونياو غيار المدر او فا أنااكن أخار  ،علا كاع الخادنات
المرتبطااو بقطاعااات حكونيااو أو نجظمااات دوليااو أو اقليميااو غياار المبوبااو تحاات بجااود
أخر  ،ن ا ذل : ،ا نصروفات السفارات والقجصليات والقواعد العسكريو
ب -حساب الدخل األولي :
يبين حساب الدخع األول تدفقات الدخع األول فيما بين الوحدات المؤسسايو المقيماو
وغير المقيمو ،ويتتمع عل نا يل :
 تعويضات العاملين:يتااتمع بجااد تعويمااات العااانلين علا األ ااور والمرتبااات والمزايااا األخاار الجقدياالو
والعيجيو لعما الحدود والعماا الموساميين وغيارم نان العماا غيالر المقيماين ن اع ا
العما المحليين العانلين ف السفارات
 دخل األستثمار :يتااتمع بجااد دخااع األساات مار عل ا نتحص ا ت الاادخع المرتبطااو بحياااةات المقيمااين
ألنااو ناليااو خار يااو وناادفوعاته المرتبطااو بخصااو تجاااه غياار المقيمااين ،ويتكااون
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دخع األست مار نن أنواع الدخع المساتمدة نان أنتاطو األسات مار المباشار وأسات مارات
الحافظااو وأساات مارات أخاار ؛ ويجقس ا عجصاار األساات مار المباشاار إل ا دخااع حقااوا
الملكيااو وأسااه نااجاديق األساات مار وتوةيعااات األرباااح والمسااحوبات ناان دخااع أشااباه
التركات ،والعائدات المعاد أست مارما ،والدخالع نان الادين ا الفوائاد

ويتفارع دخالع

أسات مارات الحافظااو إلا الاادخع ناان حقااوا الملكيااو وأسااه نااجاديق األساات مار ودخااع
األست مار اليي يعز إل حملو أسه نجاديق األسات مار ،واألربااح المعااد أسات مارما
نن أسه نجاديق األست مار والدخع نن الدين ا فوائد  ،ويتمع الدخع نن أست مارات
أخر الفوائد المكتسبو نن أنواع أخر نن رأس الما ا قروض ونا شاب ذل ،؛ كماا
يتمع نن حيث المبدأ الدخع المحتسب أو المقدر لأسر نان نااف حقاوا نلكيتهاا فا
أحتياييات الت نين عل الحياة ونجاديق المعاشات التقاعديو
ج -حساب الدخل الثانوي :
يبين حساب الدخع ال انوي التحوي ت الجاريو بين المقيماين وغيار المقيماين ،حياث
يقيد في نختلف أناواع التحاوي ت الجارياو لبياان دورماا فا عملياو توةياع الادخع باين
األقتصادات ،وتجقس إل تحوي ت شخصيو وتحوي ت اريو أخر
وتتمع التحوي ت التخصيو ميع التحوي ت الجارياو الجقدياو أو العيجياو التا تمجحهاا
األسر المعيتيو المقيماو إلا أسار نعيتايو غيار المقيماو أو تتلقاماا نجهاا ،وكايل ،تعتبار
تحااوي ت العااانلين ف ا الخااار تحااوي ت اريااو يرساالها العااانلون إل ا المقيمااين ف ا
أقتصاد أخر
أناااا التحاااوي ت الجارياااو األخااار فتتااامع المااارائب الجارياااو علااا الااادخع وال اااروة
وغيرمما ،المساعدات األ تماعيو ،المزايا األ تماعيو ،ناف أقساي الت نين عل غير
الحيااااة ،المااامانات الموحااادة ،نطالباااات التااا نين علااا الحيااااة ،المطالباااات المتااامولو
بالمااامانات الموحااادة ،التحاااوي ت الجارياااو المرتبطاااو بالتعااااون الااادول والتحاااوي ت
الجاريو الممجوحو إل المؤسسات غير الهادفو للربح الت تخد األسر المعيتيو
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ثانيا ا  :الحساب الرأسمالي :
أ – المفاهيم ونطاق التغطية :
يعرض الحساب الرأسمال القيود الدائجو والقيود المديجو لأنو غير المجتجاو غيار
المالياو والتحااوي ت الرأسااماليو بااين المقيمااين وغياار المقيمااين ،ويعجا ذلاا ،أنا يسااجع
عمليات إقتجاء األنو غير الماليو غير المجتجاو والتصارف فيهاا ،ن اع بياع األراضا
إل السفارات ،وبيع عقود اإليجار والتراخيص ،وكيل ،التحوي ت الرأسماليو ،أي قيا
أحد األيراف بتوفير نوارد لأغراض الرأسماليو ،دون حصاول فا المقاباع علا أي
قيمو أقتصاديو كعائد نباشار ،ويباين نيازان الحسااب الرأسامال نجماوع القياود الدائجاو
ناقصااا ً القيااود المديجااو للتحااوي ت الرأسااماليو واألنااو غياار المجتجااو غياار الماليااو؛
وإضافو إل ذل ،يمكن أن يظهر نجماوع نيزانا الحساابين الجااري والرأسامال كبجاد
نواةن ،ويطلاق علا البجاد الماواةن نااف اإلقاراض ا +نااف األقتاراض ا -نان
الحسابين الرأسمال والجاري ،وميا المجموع يساوي أيما ً نن ناحيو المفاامي نااف
اإلقراض ا / +ناف األقتراض ا -نن الحساب المال  ،بالرغ نن أنهماا يتسااويان
نن الجاحيو المفامميو ،فقد يختلفان نن الجاحيو العمليو ،فالحساابان الجااري والرأسامال
يبيجاااان المعاااان ت غيااار المالياااو ويتسااابب رنااايدمما فااا نااااف إقاااراض أو نااااف
أقتراض؛ بيجما يبين الحساب المال كيفيو تمويع ناف اإلقراض أو األقتراض
ويستخد نصطلح الحساب الرأسمال ف ميا الدليع ليكون نتساق ناع نظاا الحساابات
القونيو اليي يميز بين المعاان ت الرأساماليو والمالياو ،ويباين الحسااب الرأسامال فا
نظااا الحسااابات القونيااو التكااوين الرأساامال للمجموعااو الكانلااو ناان األنااو المجتجااو
وغياار المجتجااو ،وال تبااين األ اازاء المقابلااو ف ا الحسااابات الدوليااو ،إال المعااان ت ف ا
األنو غير المجتجو غير الماليو ،وتدر المعان ت ف األنو المجتجاو فا حسااب
السلع والخدنات
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ويسااجع إقتجاااء األنااو غياار المجتج او غياار الماليااو والتصاارف فيهااا ،ف ا وقاات تغياار
الملكيو ،ويقيد إقتجااء األناو غيار المجتجاو غيار المالياو والتصارف فيهاا والتحاوي ت
الرأسماليو نستحقو القبر ونساتحقو الادفع ،ضامن بجاود نجفصالو علا أسااس إ ماال
وليس عل أساس ناف
ب -إقتناء األصول غير المنتجة غير المالية ،والتصرف فيها :
تت لف األنو غير المجتجو غير الماليو ،نما يل :
 -1الموارد الطبيعية :
تتمع األراضا  ،حقاوا التعادين ،حقاوا الحرا او ،الميااه ،حقاوا الصايد،
المجا الجوي ،والطيف الكهرونغجاييس
 -2عقود اإليجار والتراخيص :
يتاامع بجااد عقااود اإليجااار والتااراخيص تلاا ،العقااود المعتاارف بهااا ك نااو
أقتصاديو ،وميه األنو م نن ناجع المجتماع ونظانا القاانون  ،ويطلاق عليهاا فا
بعر األحيان أس األنو غير الملموسو ،ونن أن لتها عقود الت ير التتغيل القابلاو
للتااداو  ،وتااراخيص أسااتخدا المااوارد الطبيعي او الت ا ال تسااجع كملكيااو خالصااو لهاايه
الموارد ،وتاراخيص القياا ب نتاطو نعيجاو ،بماا فا ذلا ،بعار التاراخيص الحكونياو،
وتسجع المعان ت ف ميه األناو فا الحسااب الرأسامال  ،بيجماا ال تساجع حيااةات
ميه األنو ف وضع األست مار الدول لعد و ود خصو نقابلو لها
ويمكن نقع نلكيو عقد الت ير التتغيل القابع للتداو أو ت يره نن الباين ،وال يمكان
أن يعانع ك نع إال إذا نص العقد علا ساعر نحادد نسابق ألساتخدا أناع ناا يختلاف
عن السعر اليي كان يمكن ت ير األنع ب ف الوقت الحاال

وقاد تغطا مايه العقاود

العقااارات واإلقانااو بجظااا المتاااركو بالوقاات والمعاادات واألنااو المجتجااو األخاار ،
وتسجع تدفقات أنو عقود التا ير التتاغيل القابلاو للتاداو فا الحسااب الرأسامال
عجدنا يقو المست ر ببيع الحق
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وبعر عقود اإليجاار والتارخيص ال تعاد أناوالً غيار نجتجاو غيار نالياو ،وبالتاال ال
تدر ف الحساب الرأسمال  ،ونن أن لتها نا يل :
 إذا نا ت نجح حق أساتخدا أرض أو ناورد يبيعا أخار ألناد قصاير ناع عاد
قابليو تحويع ميا الحق ،تبوب المبالا نستحقو الدفع ضمن الريع
 إذا نجحت حكونو ترخيصا ً للقيا بجتااي ناا ،ال يتعلاق بملكيتهاا ألناع أساسا
أو خاادن وكااان التاارخيص ال يتفااق وتعريااف األنااع األقتصااادي تقيااد ماايه
المعانلو ضمن المرائب ،ون ا ذل ،عجادنا تصادر حكوناو ناا عاددا ً نحادودا ً
نن تراخيص نمارسو القمار
 إذا ت نجح حاق أنات

نجتجاات الملكياو الفكرياو كاالبحوث والتطاوير وبارانج

وقواعد بيانات الحاسب اآلل  ،واألعما الترفيهياو واألدبياو والفجياو ،تقياد مايه
المعان ت ضمن الخدنات
 -3األصول التسويقية ( الشهرة ) :
تتااا لف األناااو التساااويقيو نااان بجاااود ن اااع األسااا التجااااري ،والع ناااات التجارياااو
والتعارات وأس الجايق االلكترونا  ،وعجاد بياع األناو التساويقيو بصاورة نجفصالو
عن الكياان الايي يمتلكهاا ،فعنهاا تقياد ضامن إقتجااء األناو غيار المجتجاو غيار المالياو
والتصرف فيها
وتقيد أسماء البطاقات اإللكترونيو علا شابكو األنترنات ضامن األناو التساويقيو فا
بعاار الحاااالت ،إال أن رسااو التسااجيع العاديااو نسااتحقو الاادفع إلا الجهااات المختصااو
بالبطاقات اإللكترونيو تم ع خدنو ،ألن الرسو تكون نقابع عمع يؤد
إذا شملت القيمو المدفوعو نقابع الحصو عل أسا الجطااا اإللكترونا عا وة بسابب
ندرتا  ،يعتبار بم اباو تارخيص ويادر ضامن األناو التساويقيو؛ وبالم اع ،يعاد رسا
تصمي شاعار دياد خدناو تجارياو ،بيجماا يادر المبلاا المادفوع إلقتجااء شاعار نو اود
ضمن األنو التسويقيو
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د -التحويالت الرأسمالية :
تعد التحوي ت الرأسماليو م التحوي ت الت تجتقع فيها نلكيو أنع نن يرف إلا
أخر ،أو الت تلز أحد الطرفين أو كليهما بعقتجاء أنع أو التصرف في  ،أو تجاة دائن
نا عان الخصا المساتحق لا  ،وتتامع التحاوي ت الرأساماليو أيماا ً التحاوي ت الجقدياو
الت ال تجطوي عل التصرف ف أنو غير نقديو أو إقتجائها
 اإلعفاء من الدين :
اإلعفاء نن الدين مو اإللغاء الطوع للدين كليا ً أو زئيا ً بمو ب إتفاا تعاقدي باين
دائن ونادين ،ونتيجاو اإلعفااء نان الادين يلغا الترتياب التعاقادي ،أو يساق كاع المبلاا
األناال القااائ أو اازء نج ا  ،بمااا ف ا ذلاا ،نت ا خرات الفائاادة ا ناادفوعات الفائاادة الت ا
أسااتحقت فاا الماضاا

 ،وال يجتاا اإلعفاااء ناان الاادين نتيجااو إلغاااء ناادفوعات فائاادة

نستقبليو ل تستحق بعد
ويختلف اإلعفاء نن الدين عن شطب الدين ويعانع ب عتباره نعانلاو تحوياع رأسامال ،
وعل ا عكااس شااطب الاادين يجت ا اإلعفاااء ناان الاادين نتيجااو إتفاااا بااين أيااراف الاادين،
والهدف نج تحويع نجفعو وليس أعترافا ً نن انب الدائن وحاده بعاد إنكانياو تحصايع
المبلا
 مطالبات التأمين على غير الحياة :
تبوب نطالبات الت نين عل غيار الحيااة عاادة ضامن التحاوي ت الجارياو ،وبالجسابو
للمطالبااات الكبياارة للغايااو كالمطالبااات عقااب كارثااو ،يمكاان قيااد اازء ناان المطالبااات
كتحوي ت رأسماليو ،وليس كتحوي ت اريو كما يحدث ف األحوا العاديو
 المنح األستثمارية :
تت لف المجح األست ماريو نن تحوي ت رأسماليو نقديو أو عيجيو تقدنها الحكوناات أو
المجظمات الدوليو إل وحدات نؤسسايو أخار  ،لتموياع تكااليف إقتجائهاا ألناو ثابتاو
كليا ً أو زئيا ً ،وقد يكون نتلقو المجح األسات ماريو حكوناات أو كياناات أخار  ،ويلتاز
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نتلقو المجح األست ماريو ب ستخدا المجح الت يتلقونها نقادا ً فا أغاراض إ ماال تكاوين
رأس الما ال ابت ،وغالبا نا يت رب ميه المجح بمتااريع أسات ماريو نحاددة كمتااريع
البجاء الكبر
وعلااا عكاااس الماااجح األسااات ماريو ،قاااد تقاااو حكوناااو أ جبياااو أيماااا ً بتموياااع نتاااروع
أسات ماري ب عتبارماا نسات مر نباشاار ،وفا مايه الحالاو يبااوب المبلاا المسات مر ضاامن
حصص الملكيو ف نؤسساو أسات مار نباشار ،وتختلاف حصاو األسات مار المباشار عان
نتااروع يمااو بتحويااع رأساامال  ،فا أن المساات مر المباشاار يمتلاا ،قااوة تصااويتيو فا
المؤسسااو ،ويحااق لا الحصااو علا نجااافع نسااتقبليو ،كتوةيعااات األرباااح أو حااق بيااع
األنو
وإذا أسااتمر المتااروع األساات ماري فتاارة ةنجيااو يويلااو ،فقااد تاادفع المجحااو األساات ماريو
الجقديااو علا أقساااي ،ويظااع تبويااب ناادفوعات األقساااي ضاامن التحااوي ت الرأسااماليو،
حت ا وإن قياادت ف ا سلس الو نتتاليااو ن ان الفتاارات المحاساابيو المختلفااو؛ وتتاامع المااجح
األساات ماريو العيجيااو تحااوي ت علا مي ااو نعاادات نقااع ،آالت ،ونعاادات أخاار تقاادنها
الحكونات إل وحدات غير نقيمو
 الضرائب :
تتكون المرائب الرأساماليو نان ضارائب تفارض علا فتارات غيار نجتظماو وغيار
نتكررة علا قاي األناو أو نااف القيماو المملوكاو لوحادات نؤسسايو ،أو علا قاي
األنو الت تجتقع نلكيتها فيما بين وحدات نؤسسيو نتيجو إلرث أو مبات نتبادلو فا
حياة الوامب والموموب ل
وتتمع المرائب األتيو :
ا 1المرائب المفروضو عل رأس الماا  ،وتتكاون مايه المارائب نان ضارائب
عل قاي األناو  ،أو نااف القيماو المملوكاو لوحادات نؤسسايو تفارض علا فتارات
ةنجيو غير نجتظمو
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ا 8المرائب عل التحوي ت الرأساماليو ،وتتكاون مايه التحاوي ت نان ضارائب
تفرض عل قي األنو التا تجتقاع نلكيتهاا فيماا باين وحادات نؤسسايو ،وتتكاون نان
ضرائب اإلرث ا ضرائب التركات  ،والمرائب علا الهادايا بماا فا ذلا ،ضارائب
عل مدايا يتبادلها أفراد أحياء نن نفس األسرة ،بغرض تججب دفع ضارائب اإلرث أو
تخفيمااها إل ا أدن ا حااد نمكاان ،وماايه الماارائب ال تتاامع الماارائب عل ا نبيعااات
األنو
 التحويالت الرأسمالية األخر :
تاادر الماادفوعات الكبياارة غياار المتكااررة المقدنااو تعويمااا ً عاان تلااف كبياار ،أو
إنابات خطيرة غير نغطاة بوثائق ت نين ضمن التحوي ت الرأسماليو
وتتاامع التحااوي ت الرأسااماليو الهبااات الكبياارة والتركااات ،بمااا ف ا ذلاا ،المقدنااو إل ا
نؤسسات غير الهادفاو للاربح ،وقاد تات مايه التحاوي ت الرأساماليو بمو اب وناايا أو
أثجاء حياة المانح وتتمع التحوي ت الرأسماليو الماجح الكبيارة للغاياو التا تقادنها أسار
نعيتاايو أو نؤسسااات إلا نؤسسااات غياار الهادفااو للااربح لتمويااع إ مااال تكااوين رأس
الما ال ابت ،ن ع الهبات المقدنو إل الجانعات لتغطيو تكاليف بجااء ساكن دياد داخاع
الحر الجانع ونكتبات ونختبرات
وتعااد المساااممو فاا رأسااما نجظمااو دوليااو أو نؤسسااو غياار الهادفااو للااربح تحااوي ً
رأسماليا ً ،إذا ل يجت عجها حصو نقد المساممو عل حصص نلكيو
ويمكن قيد التحوي ت الرأسماليو بين األسر المعيتيو كبجد نجفصع عجادنا تكاون قيمتهاا
كبياارة وتاادر ضاامن البجااد التكميلا الخاااص بااالتحوي ت التخصاايو ناان العااانلين ف ا
الخار
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ثالثا ا  :الحساب المالي :
أ – المفاهيم ونطاق التغطية :
يسجع الحساب المال المعان ت الت تجطوي عل أنو وخصو ناليو ،وتت باين
المقيمااين وغياار المقيمااين ،ويتااير الحساااب المااال إل ا الف ااات الوظيفيااو والقطاعااات،
واألدوات وآ ا األستحقاا المستخدنو ف ناف نعان ت التمويع الدوليو
وتكااون القيااود المدر ااو ف ا الحساااب المااال قيااود نقابلااو لقيااود الساالع أو الخاادنات أو
الدخع أو الحساب الرأسمال أو قيود الحساب المال األخر  ،فعل سبيع الم ا يكون
القيااد المقابااع لصااادرات الساالع عااادة ةيااادة فا األنااو الماليااو ،كالعملااو والودائااع أو
االئتمان التجاري ،وف المقابع قد تجطوي نعانلاو ناا علا قيادين فا الحسااب الماال ،
حيث يمكن نبادلو سجد بعملو وودائع
ويسم الرنيد الكل للحساب المال نااف اإلقاراض  /نااف األقتاراض ،ونااف
اإلقراض يعج أن األقتصاد يقد أنواالً إل العال الخاار

 ،آخايا ً فا الحسابان إقتجااء

األنو الماليو والتصرف فيها وتحمع الخصو وسدادما؛ أنا ناف األقتراض فيعج
العكس ،ورغ أستخدا نصطلحات نتعلقو باإلقراض ،فاان رنايد نااف اإلقاراض /
ناف األقتراض ي خي ف الحسبان حصص الملكيو ،المتتقات الماليو واليمب الجقدي،
إل

انب أدوات الدين وكيل ،يتامع نااف اإلقاراض إنخفااض الخصاو كماا يتامع

ناااف األقتااراض إنخفاااض األنااو  ،ويمكاان إسااتخ ص ناااف اإلقااراض  /ناااف
األقتااراض ،إنااا ناان نجمااوع رناايدي الحسااابين الجاااري والرأساامال  ،أو ناان رناايد
الحساب المال
وتسجع المعان ت ف الحساب المال  ،عل الجحو التال :
 -القيد عللى أسلا

صلافي  :يقصاد با القياد علا أسااس نااف فا الحسااب

المااال  ،وعمليااات تجميااع ياات بواسااطتها ترناايد كااع القيااود المديجااو الخانااو
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ب نع نعين أو خص نعين نقابع كع القيود الدائجو الخانو بجفس نوع األنع
أو نفس نوع الخص
 توقيللا التسللجيل والتقيلليم  :ومااو عبااارة عاان المعااان ت المتعلقااو باألنااوالماليو تسجع عجد تغير الملكيو األقتصاديو ،وتسجع نعاان ت الحسااب الماال
بو

عا بالقيمو السوقيو

ب  -األستثمار المباشر :
األست مار المباشر  :مو ف و نن ف ات األسات مار عبار الحادود الايي يارتب بمقاي فا
أقتصاااد نااا يتمتااع بالساايطرة أو در ااو عاليااو ناان الجفااوذ ف ا إدارة نؤسسااو نقيمااو ف ا
أقتصاااد أخاار ،وتجتاا ع قااو األساات مار المباشاار عجاادنا يقااو نساات مر نقااي ف ا أحااد
األقتصااادات ب ساات مار يمجح ا الساايطرة أو در ااو كبياارة ناان الجفااود ف ا إدارة نؤسسااو
نقيمو ف أقتصاد أخر
وتجت ع قات األسات مار المباشار ذي الملكياو المباشارة ،عجادنا يمتلا ،نسات مر نباشار
بصااورة نباشاارة حقااوا نلكيااو تؤمل ا للحصااو عل ا نساابو  %11أو أك اار ناان القااوة
التصويتيو ف نؤسسو األست مار المباشر ،وبالجسبو لع قاو نؤسساو األسات مار المباشار
نااع المساات مر المباشاار ،ف اعن نؤسسااو األساات مار المباشاار تكااون إنااا نؤسسااو تابعااو أو
نؤسسو نرتبطو
نن أنواع األست مار المباشر :
 أست مارات نست مر نباشر ف نؤسسو األست مار المباشر التابعو ل األست مار العكس اليي تقو ب نؤسسو أست مار نباشر ف نست مرما المباشرناحب الملكيو المباشرة أو غير المباشرة
 األست مار بين المؤسسات الزنيلو المقيمو وغير المقيموويجت األست مار العكس عجدنا تقو نؤسسو أست مار نباشر بعقراض األنوا أو إقتجاء
حصااص الملكيااو فا نساات مرما المباشاار ناااحب الملكيااو المباشاارة أو غياار المباشاارة،
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شريطو عد أنت كها حصص نلكيو تتكع  %11أو أك ر نن نجموع القوة التصاويتيو
ف ميا المست مر المباشر
ج – أستثمارات الحافظة :
يعرف أسات مار الحافظاو ب نا المعاان ت والمراكاز عبار الحادود التا تجطاوي علا
ساجدات دياان أو حقااوا نلكيااو ،عاادا تلاا ،المتماامجو فا األساات مار المباشاار أو األنااو
األحتياييو
ونحفظااو األوراا الماليااو ما أدوات دياان وحصااص نلكيااو لهااا الساامو الممياازة لقابليااو
التداو  ،اي أن نلكيتها القانونيو يمكن أن تجتقع بسهولو نن وحدة إل أخر بالتسلي أو
التظهير
وتعد قابليو تداو األوراا الماليو يريقو لتيسير تداولها ،نما يتيح حياةتها لد نختلف
األيراف عل ندار عمرما
وتتااايح قابلياااو التاااداو فااا األوراا المالياااو الفرناااو للمسااات مرين لتجوياااع نحاااافظه
األست ماريو ،والتمكن نن سحب أست ماراته بسهولو
وتدر ف أست مارات الحافظو أسه أو وحدات نجاديق األست مار ا أي تل ،الصاادرة
عن نجاديق األست مار  ،والم بتو ب وراا ناليو والت ليست بم ابو أنو أحتياييو أو
أست مارات نباشرة
وال تدر ف أست مار الحافظو حصص الملكيو التا ال ت خاي شاكع أوراا ،علا سابيع
الم ااا فااا التاااركات غيااار المسااااممو ،أنمااا تااادر تحااات بجاااد األسااات مار المباشااار أو
أساات مارات أخاار  ،وحصااص الملكيااو ف ا ترتيبااات اإلقانااو بجظااا المتاااركو بالوقاات
والم بتو ب وراا ناليو عادة نا تدر ف أسات مارات الحافظاو ،رغا أن الحيااةات التا
تمجح  %11أو أك ر نن القوة التصويتيو تعانع ك ست مار نباشر ،وتقيد الحيااةات التا
ال ت خي شكع أوراا ناليو وغير ندر و فا األسات مار المباشار ضامن بجاد أسات مارات
أخر
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ويمكن عرض أست مارات الحافظو حسب األداة ،أو أ ع األستحقاا األنل  ،أو حسب
القطاع المؤسس
 إعادة أستثمار األربا ح في صناديق األستثمار :
تحتسب األرباح غير الموةعو ألست مار الحافظو ف نجاديق األسات مار ب عتبارماا
نستحقو الدفع للمالكين ،ث باعتبار إعادة أست مارما ف الصجدوا وقيد الحساب المال
الخاااص بععااادة أساات مار األرباااح مااو القيااد المقابااع ألرباااح نااجاديق األساات مار المعاااد
أست مارما ف بجد حساب الدخع األول
 السندات القابلة للتحويل :
القروض القابلو للتداو نان نالا ،إلا أخار ،يعاد تبويبهاا نان قاروض إلا ساجدات
دين ف ظروف نعيجو ،وإل راء ميا التعديع ف التبويب يجبغ و ود دليع عل تداو
ميه القروض ف الساوا ال اانوي ،بماا فا ذلا ،و اود ناانع الساوا وتاواتر تساعير
األداة ،كما يستد علي نن الفروا بين سعري التراء والبيع
 فسخ الدين :
يتيح فسخ الدين للمدين االيي تكون ديون ف شكع ساجدات ديان وقاروض  ،إساتبعاد
خصو نعيجاو نان الميزانياو العمونياو با ن يخصاص بتاكع غيار قاباع لإللغااء أناوالً
نساويو ف قيمتها للخصو
ويمكن تجفيي الفسخ :
ا 1بوضاااع األناااو والخصاااو المقترناااو فااا حسااااب اسااات مان داخاااع الوحااادة
المؤسسيو المعيجو
ا 8أو بتحويع األنو والخصو إل وحدة نؤسسيو أخر
ف ا الحالااو األول ا ال تقيااد أي نعااان ت تتعلااق بالفسااخ ،وال يجبغ ا إسااتبعاد األنااو
والخصااو ناان الميزانيااو العمونيااو للوحاادة؛ وف ا الحالااو ال انيااو تقيااد المعااان ت الت ا

81
ميزان المدفوعات 2018

تحولت بمو بها األنو والخصو إل الوحدة اإلحصائيو ال انياو فا الحسااب الماال
لأقتصادات المعيجو ،شريطو أن تكون الوحدتان نقيمتان ف أقتصادين نختلفين
 إعادة شراء األسهم والديون :
إذا اشترت شركو نا أسهمها تبوب المعانلو ب عتبارما تخفير فا خصاو حصاص
الملكيو ،وليس إقتجاء ألنع ،ونظرا ً الن التركو ال يمكجها الحصو عل نطالباو علا
نفسها ،يعتبر الخص نجقميا ً حت إذا ل تلا األسه  ،وبالم ع يعانع شراء سجدات الدين
نن انب هو إنداره ب عتباره إسترداد للدين
 أسهم المنحة :
تقو التركات أحياناا ً بععاادة ميكلاو أساهمها ،وقاد تقاد للمسااممين عاددا ً نان األساه
الجديدة نقابع كع سه سبق حياةت  ،وقد تسام مايه العملياو تجزئاو األساه أو إنادار
أسه المجحو ،وعل عكس نا يحدث عجد إندار أسه

ديادة نقاباع أناوا إضاافيو ،ال

تقد ف ميه الحاالت أي نوارد ديدة وال تسجع أي نعان ت
د -المشتقات المالية (عدا األحتياييات) ،وخيارات األكتتاب الممنوحة للموظفين :
المتتقات الماليو وخيارات األكتتاب الممجوحو للموظفين ،م أنو وخصو نالياو
لها نفس عجانر المخاير
 -1المشتقات المالية :
عقد المتتقات الماليو ماو أداة نالياو نرتبطاو با داة نالياو أو نؤشار أو سالعو أساسايو
نحددة أخر  ،ويمكن نن خ لها تداو نخاير ناليو نحددة ،كمخااير أساعار الفائادة،
نخاير أسعار الصرف ،نخاير أسعار األسه والسلع األساسيو ونخاير االئتمان فا
األسواا الماليو
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ويمكاان تااداو المخاااير المتماامجو فا عقااد المتااتقات الماليااو إنااا بالمتااا رة فا العقااد
ذات  ،كما ف حالو عقود الخيار أو بعنتاء عقد ديد ل خصائص نخاير تعااد بتاكع
تعويم المخاير الت يجطوي عليها العقد القائ
ومجااا نوع اان رئيساايان ناان المتااتقات الماليااو ممااا عقااود الخيااار والعقااود ناان الجااوع
اآل ع
 -1عقود الخيار :
ف عقد الخيار يحصع المتتري نن البائع عل حق شراء أو بيع ،إذا كان عقد الخيار
للتراء أو للبيع عل سعر تجفيي نعين ف تاريخ نحدد أو قبع التاريخ المحدد ،ويدفع
نتتري عقد الخيار ع وة لمحرر عقد الخيار ،وف نقابع ذل ،يحصع المتتري عل
حق شراء اخيار التراء أو بيع اخيار البيع بجد أساس نحدد اعيج أو نال

بسعر

تعاقدي نتفق علي اسعر التجفيي ف تاريخ نحدد أو قبع التاريخ المحدد ،دون أن
يترتب علي إلتزا ف حالو التراء أو البيع
 -2العقود من النوع اآلجل :
العقااود ناان الجااوع اآل ااع االعقااود اآل ل او  ،م ا عقااود غياار نتاارويو يتفااق بمو بهااا
يرفان عل تباد كمياو نحاددة نان بجاد أساسا اعيجا أو ناال

بساعر تعاقادي نتفاق

علي اسعر التجفيي ف تاريخ نحدد ،وتتمع ميه العقود العقود المساتقبليو ،ومايا الجاوع
نن العقود يجري تداول ف األسواا المجظماو ،وتعماع الساوا علا تيساير تاداو مايه
العقود عن يريق تحديد التروي الجمطيو للعقد
وعجد إبرا عقد نن الجوع اآل ع يت تباد نخاير ذات قيمو سوقيو نتساويو ،ليا تكون
قيمو العقد عجد اإلبرا نفراً ،ونع تغير سعر البجد األساس تتغير القيمو السوقيو رغا
أن يمكن إعادتها للصفر بعمع تسويو دوريو يوا ندة العقد اآل ع
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 -2خيارات األكتتاب الممنوحة للموظفين :
خيارات األكتتاب الممجوحو للماوظفين ،ما عقاود خياار شاراء أساه شاركو ناا تقاد
لموظف التركو كتكع نن أشكا التعوير ،وفا قلياع نان الحااالت التا تكاون فيهاا
التركو الت تصدر عقد الخيار نقيمو ف أقتصاد يختلف عن أقتصاد إقاناو الماوظفين،
ك ن يكاون رب العماع فرعاا ً أو شاركو تابعاو للتاركو التا تقاد عقاود الخياار ،وتساعر
خيارات األكتتاب الممجوحو للموظفين بجفس الطريقو الت تسعر بهاا المتاتقات المالياو،
ولكجها ذات يبيعو نختلفو الشاتمالها علا ترتيباات تتعلاق بتااريخ ناجح الخياار وتااريخ
أستحقاا نمارست  ،كما أن غرضها نختلف ا أي تحفيز الماوظفين علا المسااممو فا
ةيااادة قيمااو التااركو ولاايس تااداو المخاااير  ،وإذا أنكاان تااداو خيااارات األكتتاااب
الممجوحااو للمااوظفين ف ا األس اواا الماليااو باادون قيااود ،فعنهااا تبااوب ضاامن المتااتقات
الماليو
هـ  -األستثمارات األخر :
األست مارات األخر  :م ف و نتبقيو تتمع المراكز والمعان ت الماليو عدا المدر او
ف األست مارالمباشر ،أو أست مارات الحافظو ،أو المتتقات الماليو وخياارات األكتتااب
الممجوحو للموظفين واألنو األحتياييو ،وإذا ل تكن ف ات األنو والخصو التاليو
غير ندر و ف األست مار المباشر أو األنو األحتياييو ،فعن األست مارات األخر ،
كما يل :
 حصص الملكيو األخر
 العملو والودائع
 القااروض ابمااا ف ا ذلاا ،أسااتخدا ائتم اان الص اجدوا والقااروض المقدنااو ناان
الصجدوا
 األحتياييات الفجيو للتا نين علا غيار الحيااة ،ونساتحقات التا نين علا الحيااة
والت نين األدخاري
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 االئتمان التجاري والسلف
 الحسابات األخر نستحقو القبر  /الدفع
 نخصصات حقوا الساحب الخاناو احيااةات حقاوا الساحب الخاناو تادر
ف األنو األحتياييو
و :األحتياييات والبنود المتعلقة بها :
األنو األحتياييو م األنو الخار يو المو اودة تحات تصارف السالطات الجقدياو
والخاضااعو لساايطرتها لتلبيااو أحتيا ااات نياازان الماادفوعات التمويليااو ،أو التاادخع ف ا
أسواا الصرف للت ثير عل سعر نرف العملو ،والباد أن تكاون األناو األحتيايياو
أنوالً بالعملو األ جبيو وأنوالً نو اودة بالفعاع ،ويساتجد نفهاو األناو األحتيايياو
إل نفهو السيطرة وإتاحو األستخدا بالجسبو للسلطات الجقديو
وتت ا لف الساالطات الجقديااو ناان البجاا ،المركاازي ،ووفق اا ً لمفهااو اإلقانااو البااد أن تكااون
األنو األحتيايياو عادا سابائ ،الايمب ،نطالباات علا غيار المقيماين ،ألن نطالباات
السلطات بالعملو األ جبيو عل المقيمين بما ف ذل ،المطالباات علا البجاو المقيماو ال
تعتبر أنوالً احتياييو البد أن تكون األنو األحتياييو نتاحو بسهولو بصورة غيار
نترويو إل أقص حد نمكن ويكاون األناع األحتيااي ساائ ً ،حياث يمكان شاراهه
وبيع وتصفيت بالجقد األ جب ا نقدا ً بالحاد األدنا نان التكلفاو ،وفا أقاع وقات نمكان
وبدون الت ثير ف قيمو األنع بغير داع ،ويتير ميا المفهو إل األناو غيار القابلاو
للتداو كالودائع تحت الطلاب ،واألناو القابلاو للتاداو كااألوراا المالياو المتااح لهاا
بائعون ونتترون لديه الرغبو ف تداولها ،ويجبغ أن تكاون األحتيايياات ذات اودة
عاليو حت تكون نتاحو بسهولو للسلطات لتلبيو أحتيا ات تمويع نيزان المدفوعات
وتت لف األنو األحتياييو نن اليمب الجقدي ،حياةات حقوا السحب الخانو ،وضع
األحتياي لد نجدوا الجقد الدول  ،العملو والودائع بالجقاد األ جبا واألوراا المالياو
والمطالبات األخر ا القروض واألدوات الماليو األخر
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ملخص لوضع ميزان المدفوعات لعام 2018
تاا ثر الوضاااع العااا لميااازان ناادفوعات ليبياااا للعااا ال اااان علاا التاااوال بعرتفااااع
اإليرادات الجفطيو نتيجو للتحسن الملحوظ فا أساعار الاجف العالمياو ،وكايل ،الكمياات
المصدرة نن الجف الخا لعا  ،8112واليي كان ل األثر الواضح عل وضع الميزان
الكلا  ،الاايي حقااق فائماا ً بلااا  9.8نليااار ديجااار نقابااع  3 9نليااار ديجااار عااا 8117
وير ع الفائر ف الميزان الكل إل فائر الحساب الجاري ،واليي أرتفاع نان 6 8
نليار ديجار عاا  8117إلا  15.4نلياار ديجاار فا

عاا  ،8112وذلا ،بسابب فاائر

الميزان التجاري اليي بلا  21.9نليار ديجار ف عا  ،8112نقابع  11 9نليار ديجاار
ف عا 8117
وفيما يلي تحليالا موجزا ا ألهم بنود ميزان المدفوعات لعام : 2112
 الحساب الجاري :
أظهرت بيانات التدفقات الت

نت ت عن المعان ت المتعلقو بالسلع ،الخدنات،

حساب الدخع والتحوي ت الجاريو نع العال الخار

خ

عا  ،8112حدوث

فائما ً ف الحساب الجاري بلا  15.4نليار ديجار ،نت ثرا ً بفائر الميزان التجاري
اليي بلا  21.9نليار ديجار نقابع  11 9نليار ديجار ف عا  ،8117ف حين أرتفع
العجز ف ناف العمليات غير المجظورة اخدنات ،دخع والتحوي ت الجاريو  ،نن
 9 4نليار ديجار ف عا  ،8117إل  6 6نليار ديجار ف عا 8112
 -1الميزان التجاري :
إن األرتفاع الملحوظ اليي شهدت أسعار الجف الخا ف أسواا الجف العالمياو خا
عااا  ،8112أنعكااس بتااكع إيجاااب عل ا قيمااو الصااادرات الجفطيااو الليبيااو ،الت ا تعااد
المحاار الرئيس ا للتجميااو األقتصاااديو واأل تماعيااو ،والااداع الرئيس ا لأحتياييااات
الرسااميو للمصاارف المركاازي ناان العما ت األ جبيااو حيااث بلااا نتوسا أسااعار الااجف
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الخا ف األساواا العالمياو  78 4دوالر للبرنياع فا عاا  ،8112نقاباع  94 3دوالر
للبرنيع عا  ،8117أي بجسابو إرتفااع قادرما  %33 3ولعاع بياناات حسااب الميازان
التجاري لعا  ،8112تعط نورة واضحو لآلثار اإليجابيو الجا مو عان ذلا ،،والتا
أدت إل تحقيق إرتفاع ف فاائر الميازان التجااري بجسابو  %91 4ليصاع إلا 81 9
نليار ديجار عا  ،2018نقابع  11.5نليار ديجار عا 2017
ف ا حااين أرتفعاات قيمااو الااواردات بجساابو  %84 9لتبلااا  12 3نليااار ديجااار ف ا عااا
 ،8112نقابع  14 7نليار ديجار عا  ،8117وكان لإل راءات التا تبجتهاا الدولاو فا
شااكع إن ا حات إقتصاااديو ف ا ساابتمبر  ،8112دور ف ا ةيااادة حج ا الااواردات ناان
الخار  ،وتم لت ميه اإل راءات ف تخفياف القياود علا الاواردات ،وتساهيع عملياات
شراء الجقد األ جب لأغراض التجاريو والتخصيو نن المصارف التجاريو نباشرة
العمليات غير المنظورة :
أظهر ناف

العمليات غير المجظورة ا الخدنات ،الدخع والتحوي ت الجاريو ،

إرتفاعا ً ف العجز نن  9 4نليار ف ديجار عا  ،8117إل  6 6نليار ديجار ف عا
 ،8112ويعز ميا إلرتفاع العجز ف حساب الخدنات ليصع إل  6 7نليار ديجار
ف

عا  ،8112نقابع  6 8نليار ديجار عا  ،8117وإل

إرتفاع عجز حساب

التحوي ت الجاريو أيما ً نن  1 9نليار ديجار عا  ،8117إل عجز  1 1نليار ديجار
ف عا  ،8112ف حين حقق حساب الدخع فائما ً بلا  1 8نليار ديجار ف عا
 ،8112نقابع  1 2نليار ديجار ف عا 8117
 الحساب الرأسمالي والمالي ( بدون األصول األحتيايية ) :
أسفرت حركو المعان ت الرأسماليو والماليو نع العال الخاار

فا عاا  ،8112إلا

حدوث تدفقات نالياو إلا الخاار بلغات  3 9نلياار ديجاار ،نقاباع تادفقات إلا الخاار
بلغات  1 9نلياار ديجاار فا عاا  ،8117وتتم اع مايه التاادفقات عموناا ً فا التحااوي ت
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الرأسماليو ،وحياةة األنو غيار المجتجاو غيار المالياو ،ونااف حركاو األسات مارات
المباشرة سواء إل الاداخع أو إلا الخاار  ،والتغيار فا وضاع المحاافب األسات ماريو،
وناااف حركااو األساات مارات األخاار المتم لااو فاا االئتمان اات التجاريااو والقااروض
الطويلاااو والقصااايرة األ اااع ،والعملاااو والودائاااع لاااد السااالطات الجقدياااو أو المصاااارف
التجاريو أو الحكونو العانو أو القطاعات األخر
 الميزان الكلي :
إن الفائر ف الميزان التجاري ،إنعكس إيجابا ً عل وضاع الميازان الكلا لميازان
ندفوعات ليبيا ،ليحقق بيل ،فائما ً بلا  9 2نليار ديجار ف عا 8112
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ميزان المدفوعات
Balance of Payments
2018
" Millions of LYD "
Items
1-Current Account
- Credit
- Debit
A-Goods and services
- Credit
- Debit
1-Goods
- Credit
- Debit
a -General merchandise
-Credit
-Debit
b- goods under merchanting
-Credit
-Debit
c- Nonmonetary gold
-Credit
-Debit
2-Services
-Credit
-Debit
a-Transport
-Credit
-Debit
1-Sea transport
-Credit
-Debit

" " نليون ديجار
2018
15389.4
44024.2
28634.8
15170.0
40894.9
25724.9
21897.1
40712.5
18815.4
21897.1
40712.5
18815.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-6727.1
182.4
6909.5
-1700.5
70.4
1770.9
-1549.5
0.0
1549.5

البنــد
الحساب الجاري-1
 دائن مدينالسلع والخدمات-أ
 دائن مدين السلع-1
 دائن مدينالبماعو العانو-أ
 دائن ندين السلع قيد المتا رة-ب
 دائن ندين اليمب غير الجقدي دائن ندين الخدمات-2
 دائن مدين الجقع-أ
 دائن ندين الجقع البحري-1
 دائن ندين-
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Items
8-Air transport
- Credit
- Debit
3-Other modes of transport
- Credit
- Debit
b-Travel
- Credit
- Debit
c-Construction
- Credit
- Debit
d-Insurance and pension services
- Credit
- Debit
e-Financial services
- Credit
- Debit
f-Research and development
services
- Credit
- Debit
g-Telecommunications and
computer services
- Credit
- Debit
h-Other business services
- Credit
- Debit

2018
-151.0
70.4
221.4
0.0
0.0
0.0
-2786.4
0.0
2786.4
0.0
0.0
0.0
-1503.6
75.7
1579.3
0.0
0.0
0.0

البنــد
الجقع الجوي-8
 دائن ندين نقع أخر-3
 دائن ندين السفر- ب
 دائن ندين االنتاءات دائن ندين خدنات الت نين ونعاشات التقاعد- د
 دائن ندين الخدنات الماليو- مل
 دائن ندين-

0.0

 خدنات الملكيو الفكريو- و

0.0
0.0

 دائن ندين خدنات االتصاالت والحاسب- ة

-6.6
36.3
42.9
0.0
0.0
0.0

اآلل
 دائن ندين خدنات األعما األخر- ح
 دائن ندين-
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Items
f-Personal, cultural& recreational
services
- Credit
- Debit
n-Government goods and services
n.i.e.
- Credit
- Debit
B-Primary income
- Credit
- Debit
1-Compensation of employees
- Credit
- Debit
2-Investment income
- Credit
- Debit
a-Direct investment
- Credit
- Debit
b-Portfolio investment
- Credit
- Debit
c-Other investment
- Credit
- Debit
3-Other primary income
- Credit
- Debit

2018
0.0
0.0
0.0
-730.0
0.0
730.0
1,246.5
3,129.2
1,882.7
0.0
0.0
0.0
1,246.5
3,129.2
1,882.7
-1,535.8
346.9
1,882.7
963.4
963.4
0.0
1,818.9
1,818.9
0.0
0.0
0.0
0.0

البنــد
 الخدنات التخصيو وال قافيو-ي
والترويحيو
 دائن ندين السلع والخدنات لحكونيو غير- ي
المدر و ف نكان أخر
 دائن ندين الدخل األولي- ب
 دائن ندين تعويمات العانلين-1
 دائن ندين دخع األست مار-8
 دائن ندين األست مار المباشر-أ
 دائن ندين أست ماراتالحافظو-ب
 دائن ندين أست مارات خر دائن ندين الدخع األول األخر-3
 دائن ندين-
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Items
C-Secondary income
- Credit
- Debit
1-General government
- Credit
- Debit
2-Other sectors
- Credit
- Debit
a- Workers' remittances
- Credit
- Debit
b-Other current transfers
- Credit
- Debit
2-Capital account
- Credit
- Debit
1-Capital transfers
- Credit
- Debit
2-Financial corporations, nonfinancial
corporations, households & NPISHs
- Credit
- Debit
Net lending (+) / net borrowing (-)
(from current and capital account(

2018
-1072.1
0.0
1072.1
-11.5
0.0
11.5
-1015.7
0.0
1015.7
-1015.7
0.0
1015.7
11
11
11
1.1
1.1
1.1
11
11
11
11
11
11
15389.5

البنــد
 الدخل الثانوي- ج
 دائن ندين الحكونو العانو-1
 دائن ندين القطاعات األخر-8
 دائن ندين تحوي ت العانلين-أ
 دائن ندين تحوي ت اريو نتجوعو- ب
 دائن ندين الحساب الرأسمالي-2
 دائن مدين التحوي ت الرأسماليو-1
 دائن ندين حياةة األنو غير المجتجو-8
غير الماليو
 دائن ندين) صافي األقتراض+( صافي اإلقراض
) من الحساب الجاري والرأسمالي-(
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Items

2018

البنــد

3-Financial account

13704.8

الحساب المالي-3

Net lending (+) / net borrowing (-)
(from financial and current account(

13704.8

)-( ) صافي األقتراض+( صافي اإلقراض
من الحساب الجاري والمالي

A-Direct investment

376.1

األستثمار المباشر- أ

Net acquisition of financial assets

376.1

صافي حيازة األصول المالية

Equity and investment fund shares

376.1

حصص الملكية واسهم صناديق األستثمار

376.1

حصص الملكيو بخ ف األرباح المعاد-1
أست مارما

376.1

نست مر نباشر ف نؤسسات أست مار نباشر-أ

11

نؤسسات أست مار نباشر ف نست مر نباشر-ب
اأست مار عكس

2-Reinvestment of earnings

11

األرباح المعاد أست مارما-8

Debt instruments

1.1

أدوات الدين

a-Direct investor in direct investment
enterprises
b-Direct investment enterprises in direct
investor (reverse investment))

11

نست مر نباشر ف نؤسسات أست مار نباشر-أ

11

نؤسسات أست مار نباشر ف نست مر نباشر-ب
اأست مار عكس

Net incurrence of liabilities

1.1

صافي تحمل اإللتزامات

Equity and investment fund shares

1.1

حصص الملكية واسهم صناديق األستثمار

1-Equity other than reinvestment of
earnings
a-Direct investor in direct investment
enterprises
b-Direct investment enterprises in direct
investor (reverse investment))

11

حصص الملكيو بخ ف األرباح المعاد-1
أست مارما

11

نست مر نباشر ف نؤسسات أست مار نباشر-أ

11

نؤسسات أست مار نباشر ف نست مر نباشر-ب
اأست مار عكس

2-Reinvestment of earnings

11

األرباح المعاد أست مارما-8

Debt instruments

1.1

أدوات الدين

a-Direct investor in direct investment
enterprises

11

نست مر نباشر ف نؤسسات أست مار نباشر-أ

1-Equity other than reinvestment of
earnings
a-Direct investor in direct investment
enterprises
b-Direct investment enterprises in direct
investor (reverse investment))
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Items
b-Direct investment enterprises in
direct investor (reverse investment))

2018
11

البنــد
نؤسسات أست مار نباشر ف نست مر-ب
نباشر اأست مار عكس

B-Portfolio investment

-34.1

أستثماراتالحافظة-ب

Net acquisition of financial assets

-34.1

صافي حيازة األصول المالية

Equity and investment fund shares

-34.1

حصص الملكية واسهم صناديق األستثمار

Central bank

0.0

المصرف المركزي

Authorities Monetary

0.0

السلطات الجقديو

Deposit-taking corporations

69.5

شركات تلق الودائع

-103.6

الحكونو العانو

Other sectors

11

القطاعات األخر

Debt securities

11

Central bank

11

المصرف المركزي

Monetary authorities

11

السلطات الجقديو

Deposit-taking corporations

11

شركات تلق الودائع

General government

11

الحكونو العانو

Other sectors

11

القطاعات األخر

Net incurrence of liabilities

11

صافي تحمل اإللتزامات

C-Financial derivatives (other than
reserves)

11

)المشتقات المالية (عدا األحتياييات-ج

Net acquisition of financial assets

11

صافي حيازة األصول المالية

Net incurrence of liabilities

11

صافي تحمل اإللتزامات

General government

سندات الدين
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Items

2018

البنــد

D-Other investment

3530.7

األستثمارات األخر-د

Net acquisition of financial assets

2879.0

صافي حيازة األصول المالية

Net incurrence of liabilities

-651.7

صافي تحمل اإللتزامات

1-Currency and deposits

373.5

Net acquisition of financial assets
Central bank

-278.1
-692.4

العملة والودائع-1
صافي حيازة األصول المالية
المصرف المركزي

Monetary authorities

0.0

السلطات الجقديو

Deposit-taking corporations

0.0

شركات تلق الودائع

General government
Other sectors
Net incurrence of liabilities

414.2

الحكونو العانو

0.0

القطاعات األخر

-651.7

صافي تحمل اإللتزامات

Central bank

0.0

المصرف المركزي

Monetary authorities

0.0

السلطات الجقديو

Deposit-taking corporations

-651.7

شركات تلق الودائع

General government

0.0

الحكونو العانو

Other sectors

0.0

القطاعات األخر

2-Loans

-317.7

القروض-2

Net acquisition of financial assets

-317.7

صافي حيازة األصول المالية

Central bank

0.0

المصرف المركزي

Monetary authorities

0.0

السلطات الجقديو
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Items

2018

البنــد

Deposit-taking corporations

-20.3

شركات تلق الودائع

General government

-297.4

الحكونو العانو

0.0

القطاعات األخر

Other sectors

0.0

صافي تحمل اإللتزامات

Central bank

0.0

المصرف المركزي

Monetary authorities

0.0

السلطات الجقديو

Deposit-taking corporations

0.0

شركات تلق الودائع

General government

0.0

الحكونو العانو

Other sectors

0.0

القطاعات األخر

Net incurrence of liabilities

3 -Trade credit and advances

3,474.9

الئتمانات التجارية والسلف-3

Net acquisition of financial assets

3,474.9

صافي حيازة األصول المالية

Central bank

0.0

المصرف المركزي

Monetary authorities

0.0

السلطات الجقديو

Deposit-taking corporations

0.0

شركات تلق الودائع

General government
Other sectors

3,474.9

الحكونو العانو

0.0

القطاعات األخر

0.0

صافي تحمل اإللتزامات

Central bank

0.0

المصرف المركزي

Monetary authorities

0.0

السلطات الجقديو

Deposit-taking corporations

0.0

شركات تلق الودائع

Net incurrence of liabilities
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Items

2018

البنــد

General government

0.0

الحكونو العانو

Other sectors

0.0

القطاعات األخر

E-Reserve assets

9832.0

األصول األحتيايية-هـ

Monetary gold

0.0

اليمب الجقدي

Special drawing rights

0.0

حقوا السحب الخانو

The IMF Reserve position in

0.0

وضع األحتياي لد الصجدوا

Other reserve assets

9832.0

أنو أحتياييو أخر

Currency and deposits

5899.2

العملو والودائع

Securities

3932.8

األوراا الماليو

- Debt securities
4-Net errors and omissions

3932.8

 سجدات الدين-

-1684.7

صافي السهو والخطأ-4
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الميزان التجاري خالل الفترة من 2018 - 2016
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الميزان الكلي خالل الفترة من 2018 2016
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ملخص منقح لميزان مدفوعات ليبيا
Summery of Balance of Payments
2017 -2016
""نليون ديجار

" Millions of LYD"
items

البنود

2017

2016

A. Current Account

6,152.7

-6,540.2

 الحساب الجاري-أ

Goods: exports f.o.b.

26,221.8

9,402.1

 الصادرات ا فوب:السلع

Goods: imports f.o.b.
Services: credit
Services: debit
1- Balance on goods and
services
Primary income: credit

14,673.1
148.7
6,336.2

12,047.1
118.8
4,007.4

 الواردات ا فوب:السلع
 دائن: الخدنات
ندين: الخدنات

5,361.2

-6,533.6

ميزان السلع والخدمات-1

3,391.5

1,719.0

 دائن: الدخع األول

Primary income: debit
2- Balance on goods, services,
and primary income
Secondary income: credit

1,604.5

675.1

ندين: الدخع األول

7,148.2

-5,489.7

0.0

0.0

 دائن: الدخع ال انوي

995.5

1,050.6

 ندين: الدخع ال انوي

B. Capital Account
Capital account: credit

0.0
0.0

0.0
0.0

 الحساب الرأسمالي-ب
 دائن: الحساب الرأسمال

Capital account: debit
Net lending(+)/ net borrowing ()(balance from current and
capital accounts)

0.0

0.0

 اندين: الحساب الرأسمال

6,152.7

-6,540.2

- ناف األقتراض ا/ +ناف اإلقراض ا
انن الحساب الجاري والرأسمال

C. Financial Account

1,521.1

1,300.3

 الحساب المالي-ج

Direct investment: assets

-409.4

610.9

 األنو: االس تمار المباشر

Direct investment: liabilities

0.0

0.0

 الخصو: االس تمار المباشر

Portfolio investment: assets

357.0

-2,006.9

 األنو: اس تمارات الحافظو

Secondary income: debit

ميزان السلع والخدمات والدخل األولي-2
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items

البنود

2017

2016

357.0

-2,006.9

0.0
0.0

0.0
0.0

سجدات الدين
الخصو: اس تمارات الحافظو

0.0

0.0

حصص الملكيو وأسه نجاديق االس تمار

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

سجدات الدين
المتتقات الماليو ا عدا األحتياييات
وخيارات األكتتاب الممجوحو
ناف:للموظفين
المتتقات الماليو ا عدا األحتياييات
وخيارات األكتتاب الممجوحو
األنو:للموظفين

0.0

0.0

2,032.2

2,269.5

0.0

0.0

Other debt instruments

2,032.2

2,269.5

سجدات الدين األخر

Central bank

-1,390.0

-695.0

المصرف المركزي

912.0

67.1

2510.2

2,897.4

الحكونو العانو

Other sectors

0.0

0.0

القطاعات األخر

Other financial corporations

0.0

0.0

التركات الماليو األخر

Nonfinancial corporations,
households, and NPISHs

0.0

0.0

التركات الغير الماليو واألسر المعيتيو

Equity and investment fund
shares
Debt securities
Portfolio investment: liabilities
Equity and investment fund
shares
Debt securities
Financial derivatives (other than
reserves) and employee stock
options: net
Financial derivatives (other than
reserves) and employee stock
options: assets
Financial derivatives (other than
reserves) and employee stock
options: liabilities
Other investment: assets
Other equity

Deposit-taking corporations
(except the central bank)
General government

حصص الملكيو وأسه نجاديق االس تمار

المتتقات الماليو ا عدا األحتياييات
وخيارات األكتتاب الممجوحو
الخصو:للموظفين
 األنو: االس تمارات األخر
األسه األخر

شركات تلق الودائع عدا المصرف المركزي
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items

البنود

2017

2016

458.7

-426.9

Other equity

0.0

0.0

األسه األخر

SDR allocation

0.0

0.0

نخصصات وحدة حقوا السحب الخانو

458.7

-426.9

سجدات الدين األخر

0.0

0.0

المصرف المركزي

458.7

127.9

شركات تلق الودائع عدا المصرف المركزي

General government

0.0

-554.7

الحكونو العانو

Other sectors

0.0

0.0

القطاعات األخر

Other financial corporations

0.0

0.0

التركات الماليو األخر

Nonfinancial corporations,
households, and NPISHs

0.0

0.0

التركات الغير الماليو واألسر المعيتيو

D. Net Errors and Omissions

-1,098.4

-1,894.0

صافي السهو والخطأ-د

E. Reserve assets

3,533.2

-9,735.0

األصول األحتيايية-هـ

Other investment: liabilities

Other debt instruments
Central bank
Deposit-taking corporations
(except the central bank)

 الخصو: االس تمارات األخر
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