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تمهيد

هذه المطبوعة هي تحديث لطبعة عام  2001من "االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية:
المبادئ التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات" (المبادئ التوجيهية) .وهي تحدد اإلطار األساسي
الذي يقوم عليه النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية :المبادئ
التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات (النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات) ،كما تقدم
المشورة حول النواحي التشغيلية الستخدامه .وقد اقتضت الحاجة تحديث هذه المبادئ التوجيهية
لضمان اتساقها مع نص الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
وم راعاة تعديل عام  2009للنموذج القياسي لبيانات االحتياطيات الذي قرره المجلس التنفيذي
لصندوق النقد الدولي .وإضافة إلى ذلك ،كانت هناك حاجة إلى توضيح بعض الجوانب التي تعكس
تجربة صندوق النقد الدولي في العمل مع البلدان التي تبلغ بياناتها من خالل النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات.
وتحتوي هذه النسخة ال مُ حَ دَّثة من المبادئ التوجيهية على ثالثة مالحق جديدة إضافة إلى
الفصول الخمسة األساسية والمالحق الخمسة في طبعة عام  .2001والمالحق الجديدة هي "األصول
االحتياطية واتحادات العملة " ،و "بعض األسئلة الشائعة حول خصائص األصول االحتياطية" ،و
"المعالجة اإلحصائية إلق راض صندوق النقد الدولي ،وإق راض الصناديق االستئمانية التي يديرها
الصندوق ،وحقوق السحب الخاصة " .ويتمثل الهدف منها في تعميق الفهم بشأن المنهجية
ومفاهيم البيانات المستخدمة في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،ومن ثم ،مساعدة
البلدان األعضاء في صندوق النقد الدولي على إبالغ البيانات الالزمة.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترك مع مجموعة عمل منبثقة عن اللجنة المعنية بالنظام
المالي العالمي ( )CGFSالتابعة للبنوك المركزية في مجموعة العشرة في وضع نموذج البيانات
القياسي عام  .1999وخضع النموذج القياسي للتعديل في عام  2009عقب موافقة المجلس التنفيذي
للصندوق على تعزيز فعالية القسم الخامس من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيسه .والجديد في
هذا النموذج هو أنه يجمع بين بيانات األنشطة المالية الدولية للسلطات الوطنية ،سواء كانت
داخل الميزانية العمومية أو خارجها ،باإلضافة إلى معلومات تكميلية أخرى .ويهدف النموذج إلى
تقديم حساب شامل لألصول الرسمية بالعملة األجنبية ولقنوات التسرب من تلك الموارد بالعملة
األجنبية .ومن شأن إفصاح البلدان علنا عن هذه المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب أن يعزز من
عملية صنع الق رار على أساس مستنير في القطاعين العام والخاص ،ويساعد بالتالي على تحسن
الشفافية واألداء في األسواق المالية العالمية.
ويمثل نشر بيانات النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات إحدى الفئات المقررة في المعيار
الخاص لنشر البيانات ( )SDDSالذي وضعه صندوق النقد الدولي في عام  .1996ويعد المعيار
الخاص ،الذي تشترك البلدان فيه على أساس طوعي ،معيارا للممارسات السليمة في مجال نشر
البيانات االقتصادية والمالية .ويتناول الملحق األول وصف متطلبات النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات الواردة في المعيار الخاص لنشر البيانات من حيث تواتر اإلبالغ وحداثة البيانات.
ويمكن االطالع على بيانات النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات بالنسبة لمختلف البلدان
في المواقع اإللكترونية للبنوك المركزية أو وزارات المالية في هذه البلدان .ويمكن كذلك االطالع
على البيانات في الموقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي وعنوانهwww.imf.org/external/np/ :
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 .sta/ir/index.htmويُعاد نشر النموذج القياسي لبيانات احتياطيات البلدان المختلفة في الموقع
اإللكتروني للصندوق وفق صيغة موحدة وبعملة موحدة لتيسير اطالع المستخدمين على المعلومات
وتعزيز إمكانية مقارنة البيانات بين مختلف البلدان.
وقد استكمل خب راء إدارة اإلحصاءات في صندوق النقد الدولي تحديث المبادئ التوجيهية ،فأسهم
كل من روبرت هيث ،نائب مدير إدارة اإلحصاءات ،ورالف كوزلو ،رئيس قسم ميزان المدفوعات،
وفلورينا تاناسه ،نائب رئيس القسم ،بشكل أساسي في استكماله كما أشرفوا على سير العمل.
وتولى أنتونيو غاليسيا-إسكوتو وبول أوستين ،وكالهما اقتصادي أول في قسم ميزان المدفوعات،
المسؤولية الرئيسية عن تحديث المبادئ التوجيهية .وقدمت آنبنه فان وإستير جورج المساندة في
إعداد الوثيقة .وكانت آن كيستر هي المؤلف الرئيسي لطبعة عام .2001
وجاء تحديث المبادئ التوجيهية من خالل عملية تشاورية مع البلدان األعضاء ومع إدارات أخرى
في الصندوق ،وقامت مجموعة الخب راء الفنية المعنية باالحتياطيات ( )RESTEGفيها بدور مهم.
وتود إدارة اإلحصاءات أن تعرب عن الشكر والتقدير لألعضاء التالية أسماؤهم في مجموعة الخب راء
مجددا في عام :2010
الفنية المعنية باالحتياطيات والتي انعقدت
ً
الرئيس :رالف كوزلو
األمانة :أنتونيو غاليسيا-إسكوتو ،وبول أوستين
ومحمد عبد الكريم (البحرين) ،وفالماتا كبانغي غاما (تشاد) ،ودينيس ماريونيه (بنك التسويات
الدولية) ،وأليكساندر بيدروزا (الب رازيل) ،وكارمين بيكون آغيالر (البنك المركزي األوروبي) ،وأورسوال
تشيبر (ألمانيا) ،ورايمون يوين (منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية الخاصة ،الصين) ،وميهالي
دوروتشكو (هنغاريا) ،ويوشيكي كوكوبو (اليابان) ،ودايسكي تاكاهاشي (اليابان) ،ودونغوو كيم
(كوريا) ،وخوليو سانتائيا (المكسيك) ،وليديا تروشينا (االتحاد الروسي) ،وان يي بينغ (سنغافورة)،
وليندا موتسومي (جنوب إفريقيا) ،وماال ميستري (المملكة المتحدة) ،وتشارلز توماس (الواليات
المتحدة) ،وكريستيان ملدر ،وهان فان دير هوورن (إدارة األسواق النقدية وال رأسمالية في صندوق
النقد الدولي) ،وآليسون ستيوارت (إدارة االست راتيجيات والسياسات والم راجعة في صندوق النقد
الدولي).
وأفادت الطبعة ال مُ حَ دَّثة من المبادئ التوجيهية من التعليقات التي أبداها معدو البيانات
الوطنية والهيئات الدولية أثناء فترتي إبداء تعليقات الجمهور من  17فب راير حتى  20مايو 2011
(الفصول من األول إلى الخامس) و 8أغسطس حتى  7سبتمبر ( 2011المالحق).
ومن داخل الصندوق ،نحن مدينون بالشكر الخاص إلى كاثرين كريستوفرسون بوه ،وبرنهارد
شتاينكي ،وغابرييال روزنبرغ (إدارة الشؤون القانونية) ،وتيتسويا كونوكي ،ونيكوال مييون (إدارة
االست راتيجيات والسياسات والم راجعة) ،وكريستيان ملدر (إدارة األسواق النقدية وال رأسمالية) ،وشيال
باسيت ،وكارلوس خانادا ،وجورج كابوي (إدراة المالية) على مساهمتهم في تحديث هذه المبادئ
التوجيهية.
لوي مارك دوشارم
مدير إدارة اإلحصاءات
صندوق النقد الدولي

1

نظرة عامة عن النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات

 1أبرزت األزمات املالية الدولية ،كتلك التي وقعت
يف أواخر التسعينات ،أهمية نشر معلومات شاملة عن
االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية 1لدى
البلدان يف الوقت املناسب .وقد أدت أوجه القصور يف تلك
املعلومات إىل صعوبة التحوط لألزمات والتصدي لها،
نظرا حلجبها جوانب الضعف واالختالالت املالية القائمة
(راجع اإلطار  .)1-1وإضافة إىل ذلك ،ازدادت تعقيدات
هذه املعلومات وتعاظمت أهميتها نتيجة للعوملة اجلارية
يف األسواق املالية واالبتكارات املالية .فتتخذ األنشطة
املالية الدولية 2التي تزاولها البنوك املركزية والكيانات
احلكومية أشكاال متعددة ،وتشارك فيها كيانات حملية
وأجنبية عديدة ،وتمتد إىل مواقع يف جميع أنحاء العامل.
ولكي يتسنى تقييم السيولة املتوفرة لدى البلدان بالعملة
األجنبية ،يجب أن تتوافر بيانات عن مراكز العمالت
األجنبية واألنشطة التي جترى خارج امليزانية العمومية
باإلضافة إىل البيانات املتعلقة باالحتياطيات الدولية
والتي تغطي يف معظمها املعامالت الدولية واألنشطة
املدرجة يف امليزانية العمومية.
 2ويحقق اإلفصاح عن هذه املعلومات يف الوقت
املناسب عددا من األغراض .فمن شأنه تقوية املساءلة
التي تخضع لها السلطات من خالل زيادة إطالع اجلمهور
على اإلجراءات التي تتخذها السلطات على صعيد
السياسات وحجم اخملاطر التي تتحملها بالعملة األجنبية؛
والتشجيع على تصحيح السياسات غير القابلة لالستمرار
يف توقيت أفضل واحلد من اآلثار العكسية يف فترات
االضطراب املايل .ويمكن أن تتيح للمشاركين يف األسواق
تكوين رأي أكثر دقة عن أوضاع كل بلد ومدى تعرض
املناطق اخملتلفة للتقلبات وانعكاساتها الدولية احملتملة،
ومن ثم احلد من أجواء عدم اليقين والتقلب املصاحب لها

 3حتقق املعلومات املتعلقة باالحتياطيات الدولية
والسيولة بالعملة األجنبية أفضل فائدة ممكنة يف صنع
القرارات على أساس مستنير يف القطاعين العام واخلاص
إذا ما أفصحت البلدان عن تلك املعلومات وفق إطار موحد
مترابط .ويف سياق اجلهود املبذولة لتقوية بنيان النظام
املايل الدويل ،اشترك صندوق النقد الدويل يف عام 1999
مع جمموعة عمل منبثقة عن اللجنة املعنية بالنظام املايل
العاملي التابعة للبنوك املركزية يف جمموعة العشرة يف
وضع ذلك اإلطار على هيئة نموذج قياسي تستخدمه البلدان
3
لإلفصاح عن البيانات.
 4وقد تم تصميم النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
الذي يتم عرضه يف امللحق  2بالتشاور مع كل من سلطات
البلدان اخملتلفة والقائمين بإعداد اإلحصاءات واملنظمات
الدولية املعنية واملتعاملين يف األسواق ومستخدمي
البيانات .ويجسد النموذج جهود كل اجلهات املعنية لتحقيق
التوازن بين املنافع املتوقعة من زيادة شفافية البيانات
والتكاليف احملتملة التي تترتب على زيادة عبء السلطات
يف إبالغ البيانات .ويُراعي هذا التعديل األول الذي أُدْخِل
على «املبادئ التوجيهية لعام  »2001التحديث املدرج
يف الطبعة السادسة من «دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل» ،والتغيرات التي أُدْخِلت على النموذج
4
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الحقا مفهومي االحتياطيات الدولية والسيولة
 1يناقش هذا الفصل
ً
بالعمالت األجنبية ،ثم ترد بالتفصيل يف الفصول التالية من هذه «املبادئ
التوجيهية ».
 2املقصود باألنشطة املالية الدولية هنا هو املعامالت واملراكز املالية
بالعمالت األجنبية.

 3يعرض امللحق األول معلومات أساسية عن املعيار اخلاص لنشر البيانات
وعن إمكانات توفير مزيد من املعلومات عن االحتياطيات الدولية والسيولة
بالعمالت األجنبية ضمن املعيار اخلاص لنشر البيانات.
 4يجوز حتديث «النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات» وفقا تقدير
اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل .ويجري مثل هذا التحديث على
فترات متباعدة .ويمكن االطالع على آخر نسخة من النموذج القياسي يف
املوقع اإللكتروين التايل على شبكة اإلنترنت http://www.imf.org/exter� :
.nal/np/sta/ir/IRProcessWeb/sample.aspx

يف األسواق املالية .كذلك يمكن أن يساعد تعزيز شفافية
البيانات املنظمات متعددة األطراف على التحوط بشكل
أفضل ملا ينشأ من احتياجات لدى البلدان اخملتلفة.

إطار مبتكر للبيانات للمساهمة يف تقوية
البنيان املايل الدويل
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اإلطار  :1-1أوجه القصور يف البيانات حسب ما كشفت عنها األزمات املالية يف التسعينات
كشفت األزمات املالية التي وقعت يف التسعينات عن عدد من أوجه
القصور يف البيانات ،ومنها ما يلي:

عدم اكتمال املعلومات عن األصول االحتياطية
·األصول املرهونة (كاألصول املستخدمة كضمان إضايف
لقروض الغير) ،يف كثير من األحيان مل يكن يتم حتديدها
مثلما كان يتم إدراج أصول مشابهة لها ،كاألوراق املالية
املقدمة على سبيل القرض واتفاقات إعادة الشراء ، 1مما
أدى إىل تشوه املعلومات املتاحة عن مراكز السيولة لدى
السلطات.
·غالبا ما كان يتم إدراج الودائع لدى البنوك احمللية ذات
املالءة املنخفضة وفروعها األجنبية التابعة ،والتي مل تكن
تتاح لالستخدام وقت األزمات ،ضمن األصول االحتياطية،
مما أدي إىل املبالغة يف تقدير االحتياطيات.
·ممارسات التقييم كان يمكن أن تخرج يف بعض األحيان
خروجا واضحا عن القيم الفعلية يف السوق ،مما جعل تقدير
القيمة املمكن حتقيقها من األصول االحتياطية عملية بالغة
التعقيد.
·اختالف نطاق تغطية األصول االحتياطية الدولية بين
البلدان ،مما أعاق إجراء املقارنات بينها.

نقص املعلومات املعلومات املتاحة لالطالع العام عن
االلتزامات الرسمية قصيرة األجل بالعملة األجنبية

·يمكن أن يؤثر نقص املعلومات العامة يف كثير من البلدان
حول ما تزاوله السلطات من أنشطة خارج امليزانية العمومية
على موارد العمالت األجنبية .ويمكن أن يؤدي عدم توافر
بيانات عن االلتزامات اآلجلة بالنقد األجنبي بمقتضى
 1األوراق املالية املقدمة على سبيل القرض واتفاقات إعادة الشراء تتم مناقشتها
بالتفصيل يف الفصلين الثاين واخلامس.

 5ويتسم النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
بالشمولية؛ فهو يجمع بين مفهومي االحتياطيات الدولية
والسيولة بالعملة األجنبية يف إطار واحد .وإىل جانب تغطية
النموذج ملعلومات امليزانية العمومية التقليدية املتعلقة
باالحتياطيات الدولية وغيرها من األصول واخلصوم
اخلارجية لدى السلطات ،فإنه يتضمن أيضا أنشطة السلطات
املعنية خارج امليزانية العمومية( 5كاألنشطة يف العقود
اآلجلة والعقود املستقبلية وغيرها من املشتقات املالية،
وخطوط االئتمان غير املسحوب منها وضمانات القروض).
ويشمل النموذج أيضا تدفقات النقد األجنبي الداخلة
 5أنشطة العمالت األجنبية خارج امليزانية العمومية هي املعامالت واملراكز
املالية بالعمالت األجنبية غير املسجلة يف امليزانية العمومية.

عقود املشتقات املالية 2إىل تقدير منقوص لألصول
االحتياطية اخلاضعة اللتزامات ،على سبيل املثال.
·كذلك يمكن أن يؤدي نقص املعلومات عن أنشطة السلطات
يف جمال املشتقات املالية (كالعقود املستقبلية واآلجلة
بالعملة األجنبية) إىل حجب حجم اخملاطر التي تتعرض لها
الكيانات احلكومية ،وهو ما يمكن أن يخلق قنوات لتسرب
كميات ضخمة وبصورة مفاجئة من موارد العمالت األجنبية.
ويمكن أن تنشأ قنوات تسرب كبيرة ،على سبيل املثال ،إذا ما
حدثت تغيرات يف أسعار الصرف .وباملثل ،فإن عدم توافر
املعلومات عن عقود اخليار املباعة واملشتراة من جانب
السلطات يمكن أن يعوق يف بعض األحيان تقدير تدفقات
العملة األجنبية الداخلة واخلارجة احملتملة اذا تمت ممارسة
اخليار.
·عدم كفاية املعلومات عن االلتزامات الفعلية واالحتمالية
التي تتحملها السلطات النقدية واحلكومة املركزية بالعملة
األجنبية كانت تؤدي يف بعض األحيان إىل إعاقة رصد
قنوات التسرب من موارد العمالت األجنبية .وتضمنت مواطن
القصور عدم توافر معلومات كاملة عن مدفوعات األصل
والفائدة على القروض والسندات التي يحل موعد استحقاقها
يف األجل القصير ،وعلى الضمانات التي تقدمها السلطات
بالنقد األجنبي ،واألحكام التعاقدية يف أدوات الدين والتي
جتيز للدائنين طلب السداد املبكر يف حال تغير األوضاع
االقتصادية.
·املعلومات املتاحة لالطالع العام عن االحتياطيات مل تكن
تتضمن عموما خطوط االئتمان غير املشروط غير املستخدمة،
والتي يمكن أن تمثل إما مصدرا مكمال للنقد األجنبي يف وقت
احلاجة أو قناة حمتملة للتسرب من تلك املوارد.
 2العقود اآلجلة والعقود املستقبلية وعقود اخليار هي أدوات مالية مشتقة.
الحقا يف هذا
وجتري مناقشة اجلوانب اخملتلفة التي تنطوي عليها هذه األدوات
ً
الفصل ويف جميع الفصول األخرى يف هذه املبادئ التوجيهية.

واخلارجة املستقبلية واحملتملة املرتبطة باملراكز داخل
امليزانية العمومية وخارجها .وإضافة إىل ذلك ،يتضمن
النموذج بيانات يقصد منها توضيح مدى سيولة األصول
بالعملة األجنبية لدى البلد املعني (مثل حتديد األصول
املرهونة واخلاضعة لغير ذلك من االلتزامات) والكشف عن
مدى تعرض البلد املعني خملاطر تقلبات سعر الصرف (بما
يف ذلك اخملاطر املرتبطة بعقود اخليار واألدوات املربوطة
بمؤشر).
 6ويتميز النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
بطابعه االستشرايف ،فهو ال يقتصر على تغطية موارد
العمالت األجنبية لدى السلطات يف تاريخ مرجعي معين،
وإنما يشمل أيضا تدفقات النقد األجنبي الداخلة واخلارجة

نظرة عامة عن النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
طوال عام الحق .ويتسق هذا اإلطار الزمني البالغة مدته
عاما واحدا مع العرف السائد يف تعريف «األجل القصير »
بأنه يغطي فترة  12شهرا.
 7ويوضح بقية هذا الفصل تفاصيل اإلطار الذي يستند
إليه النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ويحدد هيكله
وأهم خصائصه .أما الفصول من الثاين إىل اخلامس فتقدم
مبادئ توجيهية حول كيفية إبالغ البيانات املطلوبة يف
األقسام اخملتلفة التي يتضمنها النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات.

مفهوما االحتياطيات الدولية والسيولة
بالعملة األجنبية

 8يرتكز اإلطار الذي يستند إليه النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات على مفهومين مترابطين ،هما االحتياطيات
الدولية والسيولة بالعملة األجنبية ،وهما يشكالن جزءا ال
يتجزأ من هيكل النموذج القياسي ونطاق تغطيته .ونورد
فيما بعد شرحا لهذين املفهومين والروابط بينهما.

االحتياطيات الدولية (األصول االحتياطية)
 9توضح الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل املفهوم الذي ترتكز عليه
االحتياطيات الدولية .فتشير االحتياطيات الدولية ألي
بلد إىل « ...األصول اخلارجية املتاحة حتت تصرف
السلطات النقدية واخلاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات
تمويل ميزان املدفوعات ،أو التدخل يف أسواق الصرف
للتأثير على سعر صرف العملة ،أو غير ذلك من األغراض
ذات الصلة (كاحملافظة على الثقة يف العملة احمللية
وتشكيل أساس يُستند إليه يف االقتراض اخلارجي)»
(الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الفقرة  6.)64-6ووفقا لهذا التعريف،
فإن مفهوم االحتياطيات الدولية يرتكز على إطار
امليزانية العمومية ،حيث تعتبر «األصول االحتياطية»
صافيا حيث ال تشمل
مفهوما
مفهوما إجماليا وليس
ً
ً
7
اخلصوم اخلارجية املستحقة على السلطات النقدية.
ومع هذا ،وإلجراء مزيد من التحليل ،تُعَرِّف الطبعة
السادسة من الدليل اخلصوم املرتبطة باالحتياطيات
وتقدم إطارا حتليليا إضافيا لتحليل السيولة بالعملة
األجنبية لدى السلطات.
 6بالنسبة لالقتصادات املدولرة (وهي االقتصادات التي اعتمدت عملة
أجنبية — عادة الدوالر األمريكي ،أو اليورو ،أو عملة أخرى متداولة على
نطاق واسع دوليا — باعتبارها عملة ذات قوة إبراء قانونية) ،فإن احلاجة
إىل حيازة االحتياطيات ألغراض التدخل يف أسواق الصرف ليست لها
أهمية نسبية يف تعريف األصول االحتياطية يف هذه االقتصادات.
 7يرد يف موضع الحق من هذا الفصل تعريف مصطلح «السلطات النقدية»
يف القسم املعنون «أبرز مالمح النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات».
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 10ويستند مفهوم االحتياطيات الدولية إىل التمييز بين
املقيمين وغير املقيمين 8،حيث تمثل األصول االحتياطية
مطالبات السلطات النقدية على غير املقيمين .وينبغي أن
تقتصر األصول االحتياطية للبلدان األعضاء يف احتاد
للعملة على األصول التي تمثل مطالبات على غير املقيمين
يف االحتاد ،مع استيفاء تعريف األصول االحتياطية فيما
عدا ذلك (راجع امللحق الثالث ،الفقرة م 29-3:يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات).
 11وهناك شرطان أيضا يمثالن عامال أساسيا يف مفهوم
االحتياطيات الدولية ،وهما أن تكون االحتياطيات الدولية
«حتت تصرف» السلطات النقدية أو «خاضعة لسيطرة» تلك
السلطات .ويعني ذلك أن األصول التي تفي بهذه املعايير
هي وحدها التي يمكن اعتبارها أصوال احتياطية.
 12وتشمل األصول االحتياطية الذهب النقدي وحقوق
السحب اخلاصة ووضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل،
وأصول احتياطية أخرى.
 13ويورد الفصل الثاين شرحا مفصال ملفهوم األصول
االحتياطية ونطاق شمولها على النحو املبين يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل .ويتناول بالنقاش كيفية االسترشاد باملصطلحين
«حتت تصرف» السلطات و «خاضعة لسيطرة » السلطات يف
الواقع العملي لتحديد األصول االحتياطية.
 14ويشار إىل األصول االحتياطية يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات بعبارة «األصول االحتياطية
الرسمية».

السيولة بالعملة األجنبية

 15يغطي مفهوم السيولة بالعملة األجنبية نطاقا
أوسع من مفهوم االحتياطيات الدولية .وهناك بُعْدان
للسيولة بالعملة األجنبية يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ،وهما )1( :موارد العمالت األجنبية (بما يف
ذلك األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة
األجنبية) املتاحة حتت تصرف السلطات والتي يمكن
احلصول عليها بسهولة لتلبية الطلبات على النقد األجنبي،
و ( )2التدفقات الداخلة والتدفقات اخلارجة احملددة سلفا
(املعروفة أو املقررة) واالحتمالية (التي يمكن حدوثها)
9
(ويشار إليها فيما بعد بعبارة «قنوات التسرب الصايف»)

 8يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
ال يستند مفهوم اإلقامة إىل معيار اجلنسية أو إىل معايير قانونية ،وإنما
إىل مركز املصلحة االقتصادية األغلب للمتعامل .وحمل إقامة الوحدة
املؤسسية هو اإلقليم االقتصادي الذي ترتبط به أكثر من غيره ،ويُعَبَّر عنه
بأنه اإلقليم الذي يمثل مركز املصلحة االقتصادية األغلب لها .ويتطابق
اإلقليم االقتصادي للبلد بصفة عامة مع حدوده اجلغرافية (وإن كان يمكن
أن يمتد خارجها) .أما املتعامل الذي يقع مركز مصلحته االقتصادية
األغلب خارج اإلقليم االقتصادي للبلد املعني فهو يعتبر غير مقيم.
 9مثلما سيرد بالتفصيل يف الفصل الثالث من هذه الوثيقة ،يقصد بعبارة
«قنوات التسرب الصايف» تدفقات النقد األجنبي اخلارجة مطروحا منها
تدفقات النقد األجنبي الداخلة.
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من موارد العمالت األجنبية والناجتة عن اخلصوم قصيرة
األجل بالعملة األجنبية 10وأنشطة السلطات خارج امليزانية
العمومية .ويستند هذا املفهوم للسيولة إىل أن اإلدارة
احلريصة لوضع السيولة تقتضي إدارة أصول النقد األجنبي
إىل جانب إدارة االلتزامات بالعملة األجنبية للحد من
إمكانية التعرض للصدمات اخلارجية.
 16ويُعد مفهوم السيولة بالعملة األجنبية أوسع من
مفهوم االحتياطيات الدولية على األقل من ثالثة أوجه:
( )1بينما تشير األصول االحتياطية لألصول اخلارجية
للسلطات النقدية ،فإن السيولة بالعملة األجنبية تتصل
بموارد النقد األجنبي وقنوات التسرب من تلك املوارد لدى
السلطات النقدية واحلكومة املركزية ،ويشار إليهما معا
فيما بعد بعبارة «السلطات » تمييزا لهما عن استخدام
تعبير «السلطات النقدية » على انفراد( ،راجع القسم التايل
عن «املؤسسات املشمولة»)؛ و( )2بينما تمثل األصول
االحتياطية مطالبات السلطات النقدية على غير املقيمين،
فإن السيولة بالعملة األجنبية تتعلق بمطالبات السلطات
على املقيمين وغير املقيمين والتزاماتها نحوهم بالعملة
األجنبية؛ و( )3بينما يرتكز مفهوم األصول االحتياطية على
إطار امليزانية العمومية ،فإن مفهوم السيولة يشمل تدفقات
العمالت األجنبية الداخلة واخلارجة التي تتولد عن أنشطة
السلطات داخل امليزانية العمومية وخارجها.

 17ويُعد مفهوم السيولة بالعملة األجنبية مفهوما أوسع
نطاقا أيضا من فكرة صايف االحتياطيات الدولية .ورغم
عدم وجود تعريف إحصائي موحد لصايف االحتياطيات
الدولية ،فغالبا ما يُعَرَّف هذا املصطلح ليُقصد به صايف
األصول االحتياطية مطروحا منها اخلصوم القائمة املتعلقة
باالحتياطيات (وال تُدرج عادة سوى اخلصوم قصيرة األجل
يف العملية احلسابية) يف نقطة زمنية معينة ،حيث تمثل
هذه األصول واخلصوم مطالبات السلطات النقدية املتاحة
للتصرف على غير املقيمين والتزاماتها جتاههم .ويراعي
مفهوم السيولة بالعملة األجنبية قنوات التسرب من موارد
العمالت األجنبية املوجودة والناشئة عن األنشطة املالية
للسلطات جتاه املقيمين وغير املقيمين يف فترة االثني عشر
شهرا التالية .ويمكن استخدام املعلومات املتعلقة بحجم
قنوات التسرب من العمالت األجنبية لدى البلد املعني مقارنة
بموارده من هذه العمالت ،باإلضافة إىل معلومات أخرى،
وذلك لتحليل مدى تعرض ذلك البلد للمخاطر اخلارجية.
 18ولتعزيز شفافية البيانات ذات الصلة باالحتياطيات
الدولية والسيولة بالعملة األجنبية لدى البلدان ،يتطلب
النموذج إفصاح السلطات على نحو شامل عما يلي)1( :
األصول االحتياطية الرسمية ،و( )2األصول األخرى بالعملة
 10راجع تعريف «األجل القصير» الذي يرد يف موضع الحق من هذا الفصل
حتت عنوان «األفق الزمني».

األجنبية ،و( )3قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل
احملددة سلفا من األصول بالعملة األجنبية ،و( )4قنوات
التسرب الصايف االحتمالية قصيرة األجل من األصول
بالعملة األجنبية؛ و( )5املعلومات األخرى ذات الصلة.
وتشكل مكونات البيانات املذكورة هيكل النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات ،وفقا ملا ترد مناقشته يف موضع
الحق من هذا الفصل.

 19ويقدم الشكل البياين  1-1عرضا تخطيطيا إلطار
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،بحيث يبين
الروابط بين مفهومي االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة
األجنبية.

أبرز مالمح النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

يوضح النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات املؤسسات
التي يجب تغطيتها وأنشطتها املالية ضمن أفق زمني معين
حتى يتيسر حتليل السيولة بالعملة األجنبية لدى السلطات
ومعرفة مدى تعرضها للمخاطر.

املؤسسات املشمولة

 20يهدف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
إىل تغطية كل كيانات القطاع العام املسؤولة عن اتخاذ
إجراءات ملواجهة أزمات العملة أو املشارِكة يف هذه
اإلجراءات .ويف الواقع العملي ،يشمل ذلك السلطات النقدية،
التي تدير االحتياطيات الدولية أو حتوزها ،واحلكومة
املركزية (باستثناء صناديق الضمان االجتماعي) 11والتي
تتحمل ،إىل جانب السلطات النقدية ،معظم االلتزامات
الرسمية بالعملة األجنبية .ويمكن أن ينشأ الطلب على
موارد النقد األجنبي لدى السلطات أيضا من كيانات
أخرى يف القطاع العام .وهذه الكيانات األخرى يف القطاع
العام ال يشملها النموذج القياسي على وجه العموم نظرا
للمصاعب التي ينطوي عليها احلصول على البيانات من
هذه الكيانات يف الوقت املناسب .ومع ذلك ،يمكن تضمين
هذه الكيانات األخرى التابعة للقطاع العام إذا كانت
أنشطتها بالعملة األجنبية ذات وزن مؤثر .وإذا تم تضمين
بيانات تلك الكيانات ،ينبغي اإلشارة إليها بوضوح يف
املالحظات القُطرية املصاحبة للبيانات .وينبغي تقييم
شمول الصناديق احلكومية ذات األغراض اخلاصة ،والتي
تُعرف يف بعض االحيان باسم «صناديق الثروة السيادية»،
 11النموذج القياسي يغطي السلطات النقدية واحلكومة املركزية تغطية
صريحة .وال يعني إعتماد نظام جملس العملة (الذي قد ينص على عدم
استخدام موارد السلطات النقدية يف الوفاء بالتزامات احلكومة املركزية
احملررة بالعمالت األجنبية) إلغاء شرط إبالغ بيانات احلكومة املركزية
يف النموذج القياسي.

نظرة عامة عن النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
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الشكل البياين  :1-1الروابط بين مفهومي االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية
(عرض تخطيطي)
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻌﺎﻣﻼت ،اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ(
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻌﺎﻣﻼت ،اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ(
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ

اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺴﺮب ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻣﻮارد اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺴﺮب اﶈﺪدة
ﺳﻠﻔﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻷﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

اﻷﺻﻮل
اﻷﺧﺮى
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﳋﺼﻮم
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ
واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
واﳌﺒﺎدﻻت

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺴﺮب اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ
• اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
• اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻊ ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
• ﺧﻄﻮط اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺤﻮب
ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻃﺔ
• اﳌﺮاﻛﺰ ﰲ اﳋﻴﺎرات ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ

وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﺪم ﺑﻨﻮد اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﳐﺘﺎرة ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ )أ( اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺮﺑﻮط ﺑﻤﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ،و)ب( اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺮرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى،
و)ج( اﻷﺻﻮل اﳌﺮﻫﻮﻧﺔ ،و)د( اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻛﻘﺮض واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳏﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ،و)ه( أﺻﻮل اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،و)و( اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات أﺟﻞ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺘﺒﻖ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ،و)ز( ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻼت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت.

يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات وينبغي قيد
أنشطتها بناء على األسس الواردة يف املبادئ التوجيهية.
ومن ثم ،إذا كانت أنشطة الصناديق احلكومية ذات األغراض
اخلاصة مقيدة يف سجالت البنك املركزي أو هيئة تابعة
للحكومة املركزية ،ففي غياب العوائق القانونية أو
اإلدارية ،ينبغي قيد األنشطة احملررة بالنقد األجنبي التي
تمارسها الصناديق احلكومية ذات األغراض اخلاصة يف
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات على نحو يتسق
مع غيرها من األنشطة بالعملة األجنبية التي يزاولها
البنك املركزي واحلكومة املركزية 13.وإذا كان الصندوق
احلكومي ذو الغرض اخلاص صندوق طويل األجل وله
كيان اعتباري منفصل ،وكان مملوكا للحكومة املركزية
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 12تقدم الفقرات من  93-6إىل  98-6يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل تعريف الصناديق احلكومية ذات
األغراض اخلاصة وحتدد املعايير التي يتقرر بناء عليها ما إذا كان ينبغي
إدراج أصولها األجنبية السائلة ضمن األصول االحتياطية أم ال.
 13يُحَبَّذ استخدام املالحظات املصاحبة للبيانات إلبالغ بيانات جمموع
حيازات صناديق الثروة السيادية من األصول الواردة يف القسم األول من
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.

وخاضعا لسيطرتها ،وكانت موارده متاحة ألغراض ميزان
املدفوعات ،فينبغي إدراج األصول السائلة بالنقد األجنبي
لدى الصندوق حتت القسم األول ،ولكن نظرا ألنه كيان
اعتباري منفصل ،ال تُدرج أنشطته األخرى بالنقد األجنبي
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ما مل تكن
متعلقة بإدارة األصول االحتياطية.
 21ووفقا للطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الفقرة  ،)66-6فإن النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات يعرِّف مفهوم «السلطات
النقدية» بأنه «مفهوم وظيفي » يضم البنك املركزي
(ووحدات مؤسسية أخرى مثل جملس العملة واملؤسسة
النقدية اخملتصة ،الخ) وبعض العمليات التي تُعزى يف
العادة إىل البنك املركزي ولكن تنفيذها تتواله مؤسسات
حكومية أخرى أو بنوك جتارية يف بعض األحيان .ومن
بين هذه العمليات إصدار العملة؛ واالحتفاظ باالحتياطيات
الدولية وإدارتها ،بما يف ذلك االحتياطيات الناجتة عن
املعامالت مع صندوق النقد الدويل؛ وتشغيل صناديق تثبيت
أسعار الصرف .ويفترض ويف بعض البلدان واحتادات
العملة ،قد يقتصر تعريف السلطة النقدية على البنوك
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املركزية وحدها (مثل املنظومة املصرفية األوروبية 14يف
االحتاد النقدي األوروبي)؛ غير أنه من املهم ألغراض حتليل
السيولة أن تدرج اخلصوم قصيرة األجل بالعملة األجنبية
على احلكومات املركزية يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات.
 22وتمشيا مع املبادئ التوجيهية الدولية القائمة ،فإن
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات يعرِّف احلكومة
املركزية بأنها تشمل الدوائر أو الوزارات التي تشكل وحدة
مركزية واحدة إىل جانب وحدات مؤسسية أخرى تعمل حتت
سلطة احلكومة املركزية ،ولها شخصية قانونية منفصلة
وقدر من االستقاللية يكفي لتكوين وحدات حكومية أخرى
(دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  ،2001الفقرة
 .)50-2وتُستبعد من تعريف احلكومة املركزية حكومات
الواليات واحلكومات احمللية .ويمكن دمج صناديق الضمان
االجتماعي العاملة مع مستوى احلكومة املالئم لها أو
تصنيفها جميعا معا كقطاع فرعي واحد من قطاع احلكومة
العامة (نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرات
من  128-4حتى  ،)132-4علما بأن شرط اإلفصاح عن
املعلومات ذات الصلة يف الوقت املناسب يحول دون إدراج
هذه العناصر ضمن البيانات التي يتعين إبالغها .وتمثل
صناديق الضمان االجتماعي «مشاريع تأمين اجتماعي
تغطي اجملتمع ككل أو تشمل قطاعات كبيرة من اجملتمع،
وتفرضها وتسيطر عليها احلكومة» (نظام احلسابات القومية
لعام  ،2008الفقرة .)124-4
 23ويُفَضَّل إعداد نموذج قياسي واحد لكل بلد يغطي
األنشطة التي تقوم بها السلطات النقدية واحلكومة املركزية
(عدا صناديق الضمان االجتماعي) بالعملة األجنبية (راجع
أيضا الفصل الثاين).

األنشطة املالية املشمولة
 24ألغراض حتليل السيولة ،يقتضي النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات بأن يقتصر إدراج األدوات التي تتم
تسويتها (او استردادها) بالعملة األجنبية ضمن املوارد
وقنوات التسرب (األقسام من األول إىل الثالث يف النموذج
القياسي) .أما األساس املنطقي وراء ذلك فهو أنه ،بالنسبة
لتدفقات العمالت األجنبية املستقبلية الداخلة واخلارجة
والتي تنشأ عن االلتزامات التعاقدية للسلطات ،ال يمكن أن
يضاف إىل موارد العمالت األجنبية السائلة أو يخصم منها
 14املنظومة املصرفية األوروبية هي السلطة النقدية ملنطقة اليورو ،وهي
جماعة الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي التي اعتمدت اليورو باعتباره
عملتها الرسمية الوحيدة .وتتألف املنظومة املصرفية األوروبية من البنك
املركزي األوروبي والبنوك املركزية للدول األعضاء التي تنتمي إىل منطقة
اليورو.

بشكل مباشر إال األدوات التي تتم تسويتها بالعملة األجنبية.
أما األدوات األخرى ،بما يف ذلك األدوات احملررة بالعملة
األجنبية أو بقيمة مرتبطة بعملة أجنبية (مثلما هو احلال
يف خيارات العمالت األجنبية) ولكن تسويتها تتم بالعملة
احمللية ،فال تؤثر مباشرة على موارد العمالت األجنبية
15
السائلة.

 25ويتعين إبالغ بيانات األدوات احملررة بالعملة
األجنبية أو املربوطة بمؤشر لعملة أجنبية ولكن تتم تسويتها
بالعملة احمللية (وغيرها من الوسائل) كبنود للتذكرة على
النحو الوارد يف القسم الرابع من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات .ويمكن أن تشكل هذه األدوات ضغطا كبيرا غير
مباشر على االحتياطيات أثناء األزمات ،ال سيما حين يلجأ
حائزو هذه األدوات إىل استبدالها بالعملة األجنبية استجابة
لتوقعات االنخفاض احلاد يف قيمة العملة احمللية .ومن بين
هذه األدوات الديون واملشتقات بالعملة احمللية واملربوطة
بمؤشر لعملة أجنبية وتتم تسويتها بالعملة احمللية.

معاجلة األنشطة يف املشتقات املالية
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 26يشمل النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
خمتلف جوانب األنشطة يف املشتقات املالية ،بما يف ذلك:
( )1تدفقات العمالت األجنبية احملددة سلفا التي تتعلق
بالعقود اآلجلة (بما فيها العقود اآلجلة التي ال تنص على
التسليم) والعقود املستقبلية وعقود املبادلة التي تبرمها
السلطات ،و( )2املعامالت احملتملة الناشئة عن مراكز يف
عقود اخليار ،و( )3القيمة الصافية حسب سعر السوق لعقود
املشتقات املالية القائمة .ويرجع اتساع نطاق شمول أنشطة
املشتقات املالية يف النموذج القياسي إىل أن مقاييس
اخملاطر املرتبطة بتلك األنشطة ال تصبح ذات صلة إال
إذا وُضعت على أساس احلافظة الكاملة ،مع مراعاة القيم
االفتراضية (واالسمية) واملراكز يف سوق النقد وعمليات
املوازنة فيما بين املشتقات.
 27ويركز النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
على املشتقات املالية التي تتم تسويتها بالعملة األجنبية.
(ويتعين اإلفصاح ضمن بنود للتذكرة عن بيانات العقود
اآلجلة التي ال تنص على ضرورة التسليم ،والعقود

 15رغم عدم وجود تأثير مباشر لهذه املسألة ،فإنه يترتب عليها تأثير قوي
غير مباشر يف حال زيادة حجم املطالبات .كذلك يتأثر ميزان املدفوعات
بتغيرات العرض والطلب الكليين على أصول العملة احمللية ،ومن ثم تؤثر
هذه التغيرات بشكل غير مباشر أيضا يف موارد العمالت األجنبية السائلة.
 16املشتقات املالية هي أدوات مالية مرتبطة بأصول أو أسعار مرجعية
أو مؤشرات كاألسهم والسندات والعمالت والسلع .وتسمح األدوات املشتقة
ملستخدميها بالفصل بين اخملاطر ،فيقبلون منها ما يكونوا على استعداد
لتحمل خماطره ويقومون بتحويل ما ال يرغبون حتمله .وتتراوح عقود
املشتقات املالية بين العقود اآلجلة واملستقبلية واملبادالت وعقود اخليار.
(راجع الفصلين الثالث والرابع لالطالع على مزيد من التفاصيل عن هذا
املوضوع).

نظرة عامة عن النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
املستقبلية وعقود اخليار التي تتم تسويتها بالعملة احمللية).
ولهذه املعلومات أهمية خاصة يف وقت األزمات عندما
تنشأ ضغوط قوية خلفض قيمة العملة احمللية وتكون هناك
التزامات رسمية كبيرة قائمة بالفعل بالعملة األجنبية.
 28ونظرا الختالف األطراف املقابلة واخملاطر وآجال
االستحقاق التي قد تنطوي عليها تدفقات العمالت األجنبية
الداخلة واخلارجة املرتبطة بأنشطة السلطات يف املشتقات
املالية ،يدعو النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات إىل
إبالغ معلومات منفصلة عن كل من املراكز املغطاة واملراكز
املكشوفة .وتمثل املراكز املغطاة التدفقات الداخلة التي تزيد
موارد العمالت األجنبية لدى السلطات ،بينما تمثل املراكز
املكشوفة التدفقات اخلارجة التي تقلل هذه املوارد.
 29والقيم الصافية حسب سعر السوق للمشتقات املالية
والتي يتعين إبالغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات هي قيم العقود القائمة التي ستتم تسويتها
بالعملة األجنبية .ويف بعض احلاالت ينبغي إبالغ بيانات
املشتقات املالية باستعمال التقييم حسب سعر السوق،
وينبغي إبالغها يف حاالت أخرى على أساس القيمة
االسمية/االفتراضية (راجع التعليمات احملددة).
 30ويتضمن النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
نتائج «اختبارات القدرة على حتمل الضغوط » املعني
بتقييم مدى انكشاف السلطات خملاطر التقلبات يف أسعار
الصرف (ويحبذ توفير هذه املعلومات ،وليس إلزاما ،من
جانب املشاركين يف املعيار اخلاص لنشر البيانات الذي
أعده صندوق النقد الدويل) .وينطوي اختبار الضغط على
فحص األثر الذي يقع على احلافظة جراء التحركات الكبيرة
يف أهم املتغيرات املالية .ويختلف هذا االختبار عن عملية
احملاكاة التي تستخدم الفترات الزمنية السابقة ألنه قد
يغطي حاالت ال تغطيها البيانات التاريخية .ومن شأن
االختبارات الدقيقة لقياس القدرة على حتمل الضغوط أن
ترسل إشارة للسلطات عن حجم اخملاطر التي تواجهها.
ويف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،يُطَبَّق اختبار
الضغط على مراكز السلطات يف عقود اخليار.
 31ويف ظل «اختبارات القدرة على حتمل الضغوط »
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ينبغي إبالغ
املعلومات عن قيمة عقود اخليار «داخل حدود الربحية»
) (in-the-moneyيف ظل عدة سيناريوهات لسعر الصرف.
واملقصود بعقود اخليار «داخل حدود الربحية » هو عقود
اخليار التي يتوقع ان جتري ممارستها (تنفيذها وتسويتها)
على أساس االفتراضات احملددة يف السيناريوهات املعنية-
أي عقود اخليار التي قد تؤدي ممارستها إىل حدوث تدفقات
بالعملة األجنبية 17.ويف إطار اختبارات الضغوط ،ينبغي إبالغ
القيم االفتراضية لعقود اخليار حتت القسم الثالث من النموذج
 17مثلما سيوضح الفصل الرابع ،يكون خيار الشراء «داخل حدود الربحية»
إذا كان سعر التنفيذ (أي السعر املتفق عليه سلفا) أقل من السعر السوقي
للورقة املالية األساسية .أما خيار البيع فيكون «داخل حدود الربحية» إذا
كان سعر التنفيذ أعلى من السعر السوقي للورقة املالية األساسية.

7

القياسي لبيانات االحتياطيات ،إال يف حالة عقود اخليار التي
تتم تسويتها نقدا 18،فينبغي إبالغ بيانات التدفقات النقدية
املقدرة يف املستقبل؛ راجع امللحق الرابع.

مبادئ التقييم

 32ينبغي ملعظم القيم التي يتم إبالغها يف القسمين
األول والرابع من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات أن
تعكس القيم السوقية ،أي القيم بالعملة األجنبية التي يمكن
احلصول عليها لهذه املوارد يف السوق إذا خضعت األداة
للتصفية ،أي بأسعار السوق يف التاريخ املرجعي .وإذا تعذر
يف الواقع العملي حتديد القيم السوقية على أساس متواتر،
يمكن االستعاضة عنها بالقيم السوقية التقريبية خالل
الفترات الواقعة بين تواريخ التقييم( .راجع الفصل الثاين
لالطالع على التفاصيل).
 33ويتعين تقييم قنوات التسرب من موارد العمالت
األجنبية ،بما يف ذلك املدفوعات احملددة سلفا واالحتمالية،
باستخدام القيمة االسمية ،أي قيمة التدفق النقدي عندما
يتوجب التسديد .ويعني هذا بشكل عام أن مدفوعات سداد
األصل تعكس «القيمة الظاهرية » لألداة وأن مدفوعات
19
الفائدة تعكس املبالغ التعاقدية الواجب دفعها.
 34ويتعين استخدام القيمة االسمية أو القيمة االفتراضية
يف إبالغ تدفقات العمالت األجنبية الداخلة واخلارجة
املرتبطة بالعقود اآلجلة (بما فيها العقود اآلجلة التي ال
تنص على التسليم) والعقود املستقبلية وعقود املبادلة.
وبالنسبة لعقود اخليار ،يتطلب النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات اإلفصاح عن بياناتها بالقيمة االفتراضية.
ويتعين اإلفصاح عن القيم السوقية لعقود املشتقات املالية
القائمة (أي املراكز) على أساس صاف حسب سعر السوق.
(راجع الفصل اخلامس أيضا).

األفق الزمني

 35اتساقا مع التركيز على السيولة ،فإن األفق الزمني
الذي يغطيه النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات قصير
األجل .ولألغراض العملية يعرَّف «األجل القصير» باألجل
الذي ال يتخطى السنة الواحدة 20.ويتضمن النموذج تقسيمات
لفترات أقصر« :حتى شهر واحد» ،و «أكثر من شهر وحتى
 18اخليارات التي تتم تسويتها نقدا هي خيارات تتم تسويتها من خالل
مدفوعات نقدية مساوية للفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ املتفق عليه
يف العقد وقت ممارسة اخليار أو انقضاء مدته .وعلى العكس من ذلك،
تنطوي اخليارات التي تتم تسويتها بكامل قيمة العقد على تسليم كامل
القيمة االفتراضية األساسية للعملة األجنبية كما هو حمدد يف العقد.
 19القيمة االسمية هي املبلغ غير اخملصوم لألصل الذي يتعين سداده .ويف
معظم الظروف ،تكون القيمة االسمية ملدفوعات األصل ،بالعملة احملرر بها
العقد ،مماثلة للقيمة االسمية لألداة املعنية .غير أن القيمة املتوقعة للتدفق
النقدي تختلف عن القيمة االسمية يف بعض الظروف.
 20يتسق هذا التحديد مع تعريف «األجل القصير» املستخدم يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
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ثالثة أشهر » ،و «أكثر من ثالثة أشهر وحتى سنة واحدة »
لتمكين صناع السياسات واألطراف املشاركة يف األسواق
من تقييم مراكز السيولة لدى السلطات ضمن إطار زمني
يغطي سنة واحدة.
 36ويستخدم النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
مصطلح «أجل االستحقاق املتبقي» لإلشارة إىل أنواع
تدفقات العمالت األجنبية «قصيرة األجل » التي يتعين
إبالغها عن خمتلف الفترات الفرعية يف األفق الزمني البالغ
سنة واحدة .وعادة ما يُشار إىل أجل االستحقاق املتبقي
بوصفه الوقت الباقي إىل حين السداد النهائي لاللتزامات
القائمة .وبالتايل ،عند تطبيق مفهوم «أجل االستحقاق
املتبقي » ،ينبغي إدراج ما يلي )1( :التدفقات الناشئة عن
أدوات قصيرة األجل بآجال استحقاق أصلية مدتها سنة
واحدة أو أقل ،و( )2التدفقات الناشئة عن أدوات بآجال
استحقاق أطول من سنة عند إصدارها ويكون أجلها املتبقي
سنة واحدة أو أقل .وإضافة إىل ذلك ،يأتي هذا املفهوم يف
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات شامال ملدفوعات
سداد األصل والفائدة التي تستحق خالل سنة واحدة عن
أدوات بآجال استحقاق أصلية تتجاوز سنة واحدة وال
تشملها الفئة (.)2

اعتبارات أخرى تتعلق باإلبالغ والنشر

 37ال يحدد النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
العمالت التي يتعين استخدامها يف إبالغ البيانات (سواء
العملة احمللية أو الدوالر األمريكي أو اليورو أو غيرها) .غير
أنه يوصي معدي البيانات عند اإلبالغ من خالل النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات باستخدام نفس العملة التي
اعتادوا استخدامها يف نشر بيانات األصول االحتياطية
الرسمية .فمن شأن ذلك زيادة اجلدوى التحليلية للبيانات
املفصح عنها يف النموذج وتشجيع عمليات املطابقة بين
جمموعات البيانات اخملتلفة .ولتعزيز إمكانية مقارنة
البيانات عبر الفترات الزمنية وبين البلدان اخملتلفة ،يفضل
أن تكون العملة املستخدمة يف اإلبالغ هي عملة االحتياطي
أو على األقل عملة مستقرة.
 38والتاريخ املرجعي يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات هو تاريخ انتهاء فترة اإلبالغ (على سبيل
املثال ،التاريخ املرجعي لشهر سبتمبر يشير إىل آخر يوم
يف ذلك الشهر) .وبالنسبة لبيانات املراكز ،يقصد بالبيانات
التي يتعين اإلبالغ بها بيانات مراكز األصول (واخلصوم،
حسبما ينطبق) القائمة يف ذلك التاريخ .وبالنسبة لبيانات
التدفقات ،يقصد بالبيانات التي يتعين اإلبالغ بها مقدار
تدفقات العمالت األجنبية املستقبلية اخلارجة والداخلة
املتوقعة يف التاريخ املرجعي واملرتبطة باملراكز املعروفة
احملددة سلفا أو املراكز االحتمالية القائمة يف التاريخ
املرجعي .وحيثما يكون مالئما ،ينبغي تطبيق ما جرى

عليه العرف من استخدام اإلشارة املوجبة ( )+للداللة
على األصول واملراكز املُغطاة وتدفقات العمالت األجنبية
الداخلة ،وينبغي استخدام اإلشارة السالبة ( )-للداللة على
اخلصوم واملراكز املكشوفة وتدفقات العمالت األجنبية
اخلارجة.
 39وعند حتديد موارد وتدفقات العمالت األجنبية
القائمة ،يوصي النموذج باستخدام تواريخ املعامالت
(وليس تواريخ التسوية) .فتواريخ املعامالت هي األساس
املفضل للقيد ،حيث إن فترات التأخر تختلف باختالف
أساليب التسوية املطبقة يف خمتلف البلدان .وعند استخدام
تواريخ التسوية ،ينبغي تطبيقها بصورة متسقة من فترة إىل
فترة أخرى الحقة واإلشارة إليها يف املالحظات القُطْرية
املصاحبة للبيانات (راجع أيضا الفقرة  55-3يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل).
 40وقد صُمم النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
لالستخدام يف العديد من االقتصادات ،بما فيها االقتصادات
«املدولرة » واالقتصادات التي لديها جمالس عملة وليس يف
كل االقتصادات .وبالتايل ،ليست كل بنود النموذج القياسي
يمكن تطبيقها على جميع البلدان ،ووفقا لذلك ،ينبغي ترك
مكان البنود التي ال تنطبق (أي التي ال يوجد بها مراكز
أرصدة أو معامالت) خاليا يف النموذج .وحيث تكون قيمة
أحد البنود صفرا ،ينبغي إدخال قيد قيمته صفر.
 41ونظرا لتنوع املعلومات املطلوبة يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات ،ال ينبغي جمع أو طرح
البيانات املدرجة حتت أقسام النموذج القياسي اخملتلفة
الشتقاق رقم إجمايل .غير أنه يمكن إجراء حتليالت خمتلفة
عن طريق فحص ما تبلغه البلدان من بيانات حتت أقسام
النموذج القياسي اخملتلفة.
 42ولتعزيز اجلدوى التحليلية للبيانات والتقليل إىل أدنى
حد من احتمال خطأ تفسير مستخدمي البيانات للمعلومات
املبلغة يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
نوصي باإلفصاح يف املالحظات القُطْرية عن ترتييات
سعر الصرف ذات الصلة بكل بلد (مثل اعتماد نظام جملس
العملة أو تطبيق الدولرة) ،وسياسة إدارة االحتياطيات (بما
يف ذلك توافق آجال استحقاق األصول واخلصوم بالعملة
األجنبية واستخدام أساليب التغطية) ،واألساليب احملاسبية
واملعاجلات اإلحصائية ملعامالت مالية معينة (كما يرد
الحقا بالنقاش يف مواضع خمتلفة من هذه الوثيقة) .ومن
املفيد كذلك اإلفصاح عن املصادر الرئيسية ألموال األصول
االحتياطية واألصول األخرى بالعملة األجنبية ،التي قد
تشمل إيرادات الصادرات بالعملة األجنبية ،وإصدار سندات
بالعملة األجنبية ،والودائع بالعملة األجنبية من البنوك
احمللية( .راجع أيضا الفقرة م 5-5يف امللحق اخلامس).
وتقدم بعض البلدان مالحظات خاصة بها بإضافة قسم

نظرة عامة عن النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
خامس يُصمم حسب احلاجة ،رغم عدم اشتراط النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات املعتمد من اجمللس التنفيذي
لصندوق النقد الدويل بإدراج مثل هذا القسم.

 43ويمكن نشر بيانات النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات لالطالع العام على شبكة اإلنترنت أو من خالل
وسائل اإلعالم األخرى .وباإلضافة إىل ذلك ،أنشأ صندوق
النقد الدويل قاعدة بيانات مشتركة جلمع بيانات النموذج
القياسي لالحتياطيات التي تنشرها البلدان االعضاء وإعادة
نشر هذه البيانات (يف صيغة سالسل زمنية) من خالل موقع
الصندوق اإللكتروين اخلارجي على شبكة اإلنترنت .ويعتمد
الصندوق يف جمع البيانات ونشرها على هيكل النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات ويعرضه امللحق الثاين،
وتكون املشاركة فيه على أساس طوعي .وال يعني قيام
الصندوق بإعادة نشر البيانات الواردة يف النموذج القياسي
مصادقة الصندوق على جودة هذه البيانات (راجع املوقع
اإللكتروين التايل http://www.imf.org/external/np/sta/
ir/colist.htm).

 44ونظرا للتغطية الواسعة للنموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ،يتعين استغالل خمتلف مصادر البيانات
جلمع املعلومات املطلوبة .ويمثل التعاون الوثيق بين
السلطات النقدية وغيرها من األجهزة احلكومية ذات الصلة
شرطا أساسيا لضمان دقة إبالغ البيانات من خالل النموذج
يف الوقت املناسب.

هيكل النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

 45يتكون النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات من
أربعة أقسام .ويغطي القسم األول املعلومات ذات الصلة
بموارد السلطات بالعملة األجنبية ،بما يف ذلك األصول
االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية.
ويُعنى القسمان الثاين والثالث بالبيانات الالزمة للكشف
عن قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل من املوارد بالعملة
األجنبية .ويحدد القسم الرابع بنود التذكرة التي يلزم بشأنها
توفير معلومات تكميلية.
 46وتختلف أنواع البيانات التي يتعين اإلبالغ بها
يف األقسام األربعة .فيُعنى القسم األول ببيانات األرصدة
(املراكز) ،ويغطي القسمان الثاين والثالث تدفقات العمالت
األجنبية الداخلة واخلارجة املرتبطة بمختلف املراكز
املدرجة يف امليزانيات العمومية واملراكز خارج امليزانيات
العمومية .ويوفر القسم الرابع معلومات تكميلية عن املراكز
والتدفقات.

 47وعلى وجه التحديد ،يتناول القسم األول من النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات تكوين وحجم موارد البلد
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املعني من العمالت األجنبية ،بما يف ذلك األنواع اخملتلفة
من األدوات املالية لدى السلطات .ويتم التمييز بين األصول
االحتياطية واألصول األخرى بالعملة األجنبية ،مما يسهل
املطابقة بين البيانات املوجودة التي تنشرها البلدان
عن االحتياطيات الدولية والبيانات الواردة يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات.
 48ويتناول القسمان الثاين والثالث ،على التوايل،
قنوات التسرب (الطلبات) قصيرة األجل احملددة سلفا
واالحتمالية من املوارد بالعملة األجنبية نظرا لطبيعتها
اخملتلفة .ومن أمثلة قنوات التسرب احملددة سلفا من
املوارد بالعملة األجنبية تلك املرتبطة بمدفوعات خدمة
الدين املقررة وااللتزامات املعروفة يف العقود اآلجلة
والعقود املستقبلية وعقود املبادالت .ومن أمثلة قنوات
التسرب االحتمالية ما يرتبط منها بالضمانات احلكومية،
وعقود اخليار وغير ذلك من االلتزامات االحتمالية ،مثل
الودائع ألجل التي يحتفظ بها املودعون يف البنك املركزي.
واملقصود من اإلبالغ املنفصل ببيانات قنوات التسرب
االحتمالية واحملددة سلفا من املوارد بالعملة األجنبية هو
جتنب اخللط بين التزامات السلطات الفعلية وااللتزامات
احملتملة قصيرة األجل.
 49ويقدم القسم الرابع املعلومات املتعلقة بما يلي:
( )1املراكز والتدفقات التي ال تتطرق لها األقسام من األول
إىل الثالث لكنها تعتبر مهمة يف تقييم مراكز االحتياطيات
والسيولة بالعملة األجنبية لدى السلطات ومدى تعرضها
خملاطر النقد األجنبي (كالدين بالعملة احمللية املربوط
بمؤشر لعملة أجنبية) ،و( )2التفاصيل اإلضافية املتعلقة
باملراكز والتدفقات املفصح عنها يف األقسام من األول إىل
الثالث (مثل تكوين عمالت االحتياطيات واألصول املرهونة
املندرجة ضمن االحتياطيات).
 50وتتوفر تغطية صريحة للمشتقات املالية يف أقسام
النموذج القياسي األربعة ،وذلك كما يلي :يتناول القسم
الثاين اإلفصاح عن تدفقات العمالت األجنبية الداخلة
واخلارجة املرتبطة بالعقود اآلجلة والعقود املستقبلية
بالقيم االسمية/االفتراضية ،ويغطي القسم الثالث القيم
االفتراضية ملراكز اخليارات ،أما القيم الصافية حسب سعر
السوق خملتلف أنواع املشتقات املالية فيتعين اإلفصاح
عنها يف األقسام من األول إىل الرابع .كذلك يغطي القسم
الرابع بعض املعلومات عن القيمة االفتراضية للمشتقات
املالية.

هيكل «املبادئ التوجيهية»

 51يقدم الفصل الثاين توجيهات حول إعداد التغطية
الشاملة ملوارد السلطات من العمالت األجنبية ،ويتألف
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من تغطية األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى
بالعملة األجنبية.
 52ويحدد الفصل الثالث طرق إبالغ بيانات قنوات
التسرب الصايف قصيرة األجل احملددة سلفا من موارد
السلطات بالعملة األجنبية ،بما يف ذلك ما يرتبط منها
بالقروض واألوراق املالية ،وااللتزامات اآلجلة ،والتدفقات
األخرى الداخلة واخلارجة بالعملة األجنبية.
 53ويناقش الفصل الرابع طريقة اإلفصاح عن الطلبات
االحتمالية على مثل هذه املوارد بالعملة األجنبية ،بما يف
ذلك ما يرتبط منها بالضمانات احلكومية ،واألوراق املالية
ذات اخليارات املتضمنة ،وخطوط االئتمان غير املسحوب
منها وغير املشروطة .ويحدد كذلك اخلطوات التي يتم
اتخاذها إلبالغ بيانات القيم االفتراضية ملراكز اخليارات
ويشرح كيفية إجراء اختبارات الضغط.
 54ويعرض الفصل اخلامس معلومات تغطي مراكز
وتدفقات مل تتطرق لها األقسام األخرى يف النموذج القياسي
ولكنها تعتبر مهمة يف تقييم مراكز االحتياطيات والسيولة
بالعملة األجنبية لدى السلطات ومدى تعرضها للمخاطر ،بما
يف ذلك الدين احمللي قصير األجل املربوط بمؤشر العمالت
األجنبية ،واألصول املرهونة ،والقيمة السوقية واالفتراضية
للمشتقات املالية ،واألنشطة األخرى ذات الصلة التي تتم
بالعملة األجنبية (ال سيما األوراق املالية املقدمة كقرض
واملصحوبة بضمان إضايف بموجب اتفاقات إعادة شراء)
وتكوين عمالت األصول االحتياطية.
 55وتعرض الفصول اخملتلفة املبادئ التوجيهية لكل
قسم يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات على أساس
كل بند على حدة .ويعرض اجلدول  1-1فهرسا مرجعيا
يبين مواضع املبادئ التوجيهية يف هذه الوثيقة على أساس
كل بند على حدة.

 56ولتيسير قيام البلدان بنشر بيانات النموذج
القياسي ،يعرض امللحق الثاين صيغة عرض كل بنود
النموذج القياسي وطريقة إدراج التفاصيل املطلوبة يف
حواشي النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات واملبادئ
التوجيهية املقدمة يف هذه الوثيقة .ولسالسة العرض ،تشير
البنود احملددة يف املبادئ التوجيهية املعروضة يف الفصول
من الثاين إىل اخلامس إىل تلك البنود كما هي موضحة يف
صيغة العرض الواردة يف امللحق الثاين.
 57ويعرض امللحق األول معلومات أساسية عن املعيار
اخلاص لنشر البيانات وعن تعزيز عملية تقديم املعلومات
عن االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية ضمن
إطار هذا املعيار .ويعرض امللحق الثالث ملخصا للمبادئ
التوجيهية التي يوصي بها النموذج لإلبالغ بأنواع حمددة
من األنشطة يف جميع أقسام النموذج .ويف امللحق الرابع،
يرد توضيح إلجراء اختبارات القدرة على حتمل الضغوط
على خيارات «داخل حدود الربحية» .ويعرض امللحق
اخلامس شرحا إلجراءات الصندوق فيما يتعلق بإعادة
نشر بيانات النموذج التي يحصل عليها من البلدان على
موقعه اإللكتروين على شبكة اإلنترنت لتيسير اطالع
مستخدمي البيانات على املعلومات .ويعرض كذلك املبادئ
التوجيهية لقيام البلدان بإبالغ الصندوق بالبيانات ملثل
هذه األغراض .ويعرض امللحق السادس املبادئ التوجيهية
لقيام البلدان األعضاء يف احتاد للعملة بإبالغ بيانات
األصول االحتياطية .ويتناول امللحق السابع بعض األسئلة
الشائعة املفيدة يف حتديد ما إذا كانت أداة مالية معينة
تستويف شروط معاجلتها كأصل احتياطي .ويتناول امللحق
الثامن املعاجلة اإلحصائية إلقراض صندوق النقد الدويل،
وإقراض الصناديق االستئمانية التي يديرها صندوق النقد
الدويل ،وحقوق السحب اخلاصة.

نظرة عامة عن النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
اجلدول  :1-1الفهرس املرجعي للمبادئ التوجيهية موزعة حسب البنود
رقم الفقرة

أوال -ألف -األصول االحتياطية الرسمية
( )1احتياطيات العمالت األجنبية

77

(أ) األوراق املالية

79

(ب) جمموع العملة والودائع

91

( )2وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل

96

( )3حقوق السحب اخلاصة

97

( )4الذهب (بما يف ذلك ودائع الذهب والذهب حمل املبادلة)

98

( )5أصول احتياطية أخرى

أوال -باء -أصول أخرى بالعملة األجنبية

102
119

ثانيا -قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل احملددة سلفا
( )1القروض واألوراق املالية والودائع

159

( )2العقود اآلجلة ،والعقود املستقبلية ،واملبادالت

167

( )3أخرى

178

ثالثا -قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة األجل
( )1االلتزامات االحتمالية

191

(أ) ضمانات إضافية

193

(ب) أخرى

196

( )2األوراق املالية ذات اخليارات املتضمنة

199

( )3و( )4خطوط ائتمان غير مسحوب منها وغير مشروطة

206

( )4املراكز املغطاة واملكشوفة يف اخليارات

222

رابعا -بنود للتذكرة
(( )1أ) الدين قصير األجل بالعملة احمللية

242

(ب) األدوات املالية احملررة بعملة أجنبية وتتم تسويتها بوسائل أخرى

243

(ج) األصول املرهونة

251

(د) األوراق املالية املقدمة كقرض واألوراق املالية حمل اتفاقات إعادة شراء

252

(هـ) أصول املشتقات املالية (صافية)

259

(و) املشتقات املالية ذات أجل استحقاق متبق أكثر من سنة واحدة

271

(( )2أ) تكوين عمالت االحتياطيات
 1تشير إىل أرقام الفقرات يف هذه املطبوعة.

273
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األصول االحتياطية الرسمية واألصول
األخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية
التقريبية) :القسم األول يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات

 58يقدم هذا الفصل املبادئ التوجيهية التي تهدف إىل
مساعدة البلدان يف إبالغ بيانات موارد سلطاتها بالعملة
األجنبية (والتي تتألف من األصول االحتياطية واألصول
األخرى بالعملة األجنبية) يف القسم األول من النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات .وتُستخدم البنود من أوال-
ألف ( )1إىل أوال-ألف ( )5لإلبالغ باملعلومات عن األصول
االحتياطية والقسم أوال-باء لإلبالغ باملعلومات عن
األصول األخرى بالعملة األجنبية .وتشير كل البنود يف القسم
األول من النموذج إىل األصول القائمة (الرصيد) يف التاريخ
املرجعي .وكما أُشير يف الفقرة  ،42نوصي باإلفصاح يف
املالحظات القُطرْية املصاحبة لبيانات النموذج القياسي،
عن املعلومات املتعلقة بالسمات اخلاصة يف سياسة إدارة
االحتياطيات لدى البلد املُبَلِّغ وأهم مصادر أموال األصول
االحتياطية واألصول األخرى بالعملة األجنبية .ومن
أجل تعزيز شفافية البيانات ،من املهم أيضا اإلشارة يف
املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات إىل أي تغيرات يف
ترتيبات سعر الصرف يف البلد املُبَلِّغ (تطبيق الدولرة مثال)
وتأثيرها على مستوى األصول االحتياطية لهذا البلد.

اإلفصاح عن األصول االحتياطية واألصول
األخرى بالعملة األجنبية

« 59األصول االحتياطية» هي األصول اخلارجية
املتاحة حتت تصرف السلطات النقدية واخلاضعة لسيطرتها
لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات ،أو التدخل يف
أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة ،أو غير ذلك
من األغراض ذات الصلة (الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الفقرة  .)64-6ويشير
مصطلح «األصول األخرى بالعملة األجنبية» إىل األصول
السائلة بالعملة األجنبية لدى السلطات النقدية غير املدرجة
ضمن األصول االحتياطية ،وكذلك األصول التي لدى
احلكومة املركزية (ما عدا صناديق الضمان االجتماعي).
ولألغراض العملية ،يف حالة األصول بالعملة األجنبية لدى

احلكومة املركزية (ما عدا صناديق الضمان االجتماعي)،
يتعين االقتصار على إدراج األصول التي لها أهمية كبيرة
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 60وتقدم الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل املبادئ التوجيهية الدولية إلعداد
بيانات األصول االحتياطية؛ وتعرف الطبعة السادسة من
الدليل األصول االحتياطية بأنها مطالبات السلطات النقدية
على غير مقيمين .غير أنه يتضح من خالل مراجعة البيانات
التي تبلغها بعض البلدان األعضاء اخملتارة إىل صندوق
النقد الدويل 1أن تغطية بيانات البلدان عن االحتياطيات
الدولية تتباين نتيجة ملا يلي )1( :أن بعض البلدان ال تفصح
إفصاحا كامال عن احتياطياتها الدولية ،و( )2أن بعض
البلدان قد تختلف يف تعريفها لألصول االحتياطية وذلك
ألغراض تشغيلية ،كأن تقوم ،على سبيل املثال ،باالحتفاظ
بجزء من أصولها االحتياطية كودائع لدى مؤسسات مالية
مقيمة أو كاستثمار يف أوراق مالية تصدرها مؤسسات
مقيمة مع إدراج هذه املطالبات على مقيمين ضمن أصولها
2
االحتياطية.
 61ويهدف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
بوصفه أداة إلدارة السيولة ،إىل تعزيز شفافية املمارسات
احلالية للبلدان يف نشر بيانات األصول االحتياطية وتيسير
إعداد هذه البيانات لتلبية احتياجات إدارة االحتياطيات
وإبالغ بيانات ميزان املدفوعات .ولتيسير إفصاح البلدان
القائمة باإلبالغ عن تغطية األصول االحتياطية لألغراض
 1يتم إبالغ صندوق النقد الدويل ببيانات البلدان عن األصول االحتياطية
لنشرها يف مطبوعات يصدرها الصندوق وهي نشرة اإلحصاءات املالية
الدولية الشهرية والكتاب السنوي إلحصاءات ميزان املدفوعات ،وقاعدة
البيانات على شبكة اإلنترنت عن «إحصاءات ميزان املدفوعات» الشهرية،
واملوقع اإللكتروين للصندوق على شبكة اإلنترنت عن االحتياطيات الدولية
والسيولة بالعمالت األجنبيةhttp://www.imf.org/external/np/sta/ir/ :
.IRProcessWeb/colist.aspx

 2يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
تُستبعد املطالبات احملررة بالنقد األجنبي لدى بنوك مقيمة من األصول
االحتياطية ولكنها تُعرض كبند تكميلي يف وضع االستثمار الدويل.

األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية التقريبية)
التشغيلية ،مع احملافظة يف الوقت نفسه على املفهوم
األساسي لألصول االحتياطية ،كما ورد يف الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات ألغراض إبالغ بيانات ميزان
املدفوعات ،يدعو النموذج القياسي إىل حتديد ودائع السلطات
بالعملة األجنبية لدى مؤسسات مالية مقيمة وحيازاتها
من األوراق املالية بالعملة األجنبية التي تصدرها الفروع
األجنبية والشركات التابعة للمؤسسات التي تقع مقارها
الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ (راجع يف موضع الحق من هذا
الفصل «حتديد املؤسسات التي تقع مقارها الرئيسية يف
البلد املُبَلِّغ واملؤسسات التي تقع مقارها الرئيسية خارج
البلد املُبَلِّغ»).

 62وال جتيز الطبعة السادسة من الدليل بإدراج ودائع
السلطات النقدية احملررة بالعملة األجنبية لدى كيانات
مقيمة ضمن األصول االحتياطية .وطبقا للطبعة السادسة
من الدليل ،فإن األوراق املالية احملررة بالعملة األجنبية
والصادرة عن كيانات «تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ
نشاطا يف اخلارج» هي أصول خارجية .أما
ولكنها تمارس
ً
األوراق املالية احملررة بالعملة األجنبية وأصدرتها كيانات
نشاطا
«تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ وتمارس
ً
فيه» فهي ليست أصوال خارجية وال ينبغي إدراجها ضمن
االحتياطيات الرسمية .ويجب إبالغ بيانات الودائع بالعملة
األجنبية واألوراق املالية احملررة بالعملة األجنبية التي
تمثل أصوال احتياطية يف القسم أوال-ألف من النموذج
القياسي .وما ال يستويف منها معايير األصول االحتياطية
لكنه سائل فينبغي إدراجه يف القسم أوال-باء (راجع
املناقشة الواردة الحقا حول إبالغ بيانات «األصول األخرى
بالعملة األجنبية») .ويف حاالت معينة ،ألسباب حتوطية
وبسبب اعتبارات اجلدارة االئتمانية ،قد تضع السلطات
النقدية ودائع بالعملة األجنبية لدى مؤسسات تعمل يف البلد
املُبَلِّغ أو تكون يف حيازتها أوراق مالية حمررة بالعملة
األجنبية أصدرتها مؤسسات تعمل يف البلد املُبَلِّغ ،كجزء
من سياسة إدارة احتياطياتها .وينبغي إبالغ بيانات هذه
األصول يف القسم أوال-باء من النموذج القياسي حتت بند
«أصول أخرى بالعملة األجنبية».
 63وتتناول بقية أجزاء هذا الفصل ما يلي:
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·مناقشة التطابق بين بيانات االحتياطيات يف النموذج
القياسي والعناصر الرئيسية لألصول االحتياطية على
النحو املبين يف الطبعة السادسة من الدليل ،بغية
تيسير استخدام بيانات النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ألغراض إبالغ بيانات ميزان املدفوعات
وإدارة االحتياطيات،
·حتديد املعلومات التي يمكن اإلبالغ بها ضمن فئة
بيانات «أصول أخرى بالعملة األجنبية»،
·توفير مبادئ توجيهية الشتقاق القيم السوقية
التقريبية لألصول االحتياطية واألصول األخرى
بالعملة األجنبية.

تعريف األصول االحتياطية

 64قدم الفصل األول تعريفا لألصول االحتياطية على
النحو الوارد يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،ونكرره هنا لتسهيل الرجوع إليه.
فاألصول االحتياطية هي «األصول اخلارجية املتاحة
حتت تصرف السلطات النقدية واخلاضعة لسيطرتها لتلبية
احتياجات تمويل ميزان املدفوعات ،أو التدخل يف أسواق
الصرف للتأثير على سعر صرف العملة ،أو غير ذلك من
األغراض ذات الصلة (كاحملافظة على الثقة يف العملة
3
احمللية وتشكيل أساس يُستند إليه يف االقتراض اخلارجي)»
(الطبعة السادسة من الدليل ،الفقرة  .)64-6وقد اختلف
تفسير البلدان لعبارتي «املتاحة حتت تصرف» و «اخلاضعة
للسيطرة» عند تطبيق ذلك املفهوم يف الواقع العملي .وفيما
يلي بعض املبادئ التوجيهية بشأن تطبيق ذلك املفهوم
يف إبالغ بيانات األصول االحتياطية يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات (راجع كذلك امللحقين السادس
4
والسابع).

املبادئ التوجيهية بشأن تطبيق مفهوم
االحتياطيات يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

·بحث أهم االعتبارات يف إبالغ بيانات األصول
االحتياطية على النحو املبين يف الطبعة السادسة من
الدليل ،وتوضيح مفاهيم معينة وردت يف تلك الطبعة،
وإبراز ضرورة تشجيع إبالغ بيانات االحتياطيات
الدولية على نحو يسمح باملقارنة بين البلدان؛

 65يستند مفهوم االحتياطيات يف الطبعة السادسة من
الدليل إىل فكرتين هما «السيطرة الفعلية» للسلطات النقدية
على األصول و «إمكانية استخدام» السلطات النقدية لتلك
األصول .وبالتايل ،فإن األصول االحتياطية هي ،يف املقام

·توضيح كيفية معاجلة النموذج القياسي لألصول
اخلارجية لدى مؤسسات مالية مقيمة؛

بالنسبة لالقتصادات املدولرة بصورة تامة ،فإن احلاجة إىل حيازة
االحتياطيات ألغراض التدخل يف أسواق الصرف ليس ذات أهمية.
 4ال تُصَنَّف ضمن األصول االحتياطية إال األصول املالية ،بما فيها سبائك
الذهب ،اخلاضعة لسيطرة السلطات النقدية.

·النظر يف معاجلة األنواع اخملتلفة من األدوات املالية
املندرجة ضمن األصول االحتياطية؛

3
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األول ،أصول سائلة حمررة وتتم تسويتها بالنقد األجنبي
5
وتخضع لتصرف السلطات النقدية.
 66إذا كانت السلطات ستستخدم األصول لتمويل عجز
يف ميزان املدفوعات ولدعم سعر الصرف ،يجب أن تكون
األصول االحتياطية أصوال بالعملة األجنبية.
 67وإضافة إىل ذلك ،حتى تكون هذه األصول بالعملة
األجنبية سائلة يجب أن تكون أصوال بالعملة األجنبية قابلة
للتحويل (الطبعة السادسة من الدليل ،الفقرة  ،)72-6أي أن
6
تكون متاحة لالستخدام بحرية لتسوية املعامالت الدولية.
ويستتبع ذلك أن األصول املكونة من عمالت أجنبية غير
قابلة للتحويل ال يمكن اعتبارها أصوال احتياطية .وألغراض
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،فقد تشمل العمالت
األجنبية القابلة للتحويل الذهب وحقوق السحب اخلاصة
(الطبعة السادسة من الدليل ،الفقرة .)72-6
 68وبصفة عامة ،فإن املطالبات اخلارجية التي تملكها
فعليا السلطات النقدية هي فقط التي تُدرج ضمن األصول
االحتياطية .ومع ذلك ،فامللكية ليست هي الشرط الوحيد
الذي يمنح حق السيطرة .ويمكن اعتبار األصول أصوال
احتياطية عندما تمتلك وحدات مؤسسية (عدا السلطات
النقدية) يف االقتصاد املُبَلِّغ حق ملكية أصول خارجية
بالعملة األجنبية وال يمكنها إجراء معامالت يف هذه األصول
إال بالشروط التي حتددها السلطات النقدية أو بموافقتها
الصريحة؛ وعندما يحق للسلطات احلصول عند الطلب على
هذه املطالبات على غير املقيمين لتلبية احتياجات تمويل
ميزان املدفوعات وغيرها من األغراض ذات الصلة؛ وعندما
يكون هناك قانون سائد أو غير ذلك من الترتيبات التعاقدية
امللزمة بما يؤكد أن صفة الوكالة للكيان املقيم فعلية
طوعا .والسبب يف ذلك هو أن هذه األصول خاضعة
وممنوحة
ً
للسيطرة املباشرة والفعلية للسلطات النقدية .ويف اخلالصة،
يتعين أن تستويف األصول عدة معايير على النحو املبين
أعاله حتى يمكن حساب تلك األصول ضمن االحتياطيات،
بما يف ذلك وجودها حتت التصرف لتلبية احتياجات ميزان
املدفوعات (راجع الفقرة  67-6يف الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل).

 5املقصود باألصول السائلة تلك األصول التي يمكن شراؤها وبيعها
وتصفيتها بأقل تكلفة وخالل أقصر وقت دون تأثير ذا أهمية على قيمة
األصل .ويشمل هذا املفهوم األصول غير القابلة للتداول ،مثل الودائع حتت
الطلب ،واألصول القابلة للتداول ،كاألوراق املالية التي يتوفر لتسويقها
بائعون ومشترون مستعدون لذلك وراغبون فيه .واألصول املوجودة «حتت
التصرف» هي األصول املتاحة بصورة غير مشروطة إىل أقصى حد ممكن.
 6مثلما تشير الطبعة السادسة من الدليل ،فإن مصطلح «متاحة لإلستخدام
بحرية» يستخدم على نحو غير تقييدي وال يقتصر شموله على العمالت يف
سلة عمالت حقوق السحب اخلاصة.

 69وإضافة إىل ذلك ،ووفقا ملفهوم اإلقامة يف الطبعة
السادسة من الدليل ،يُقصد باألصول «اخلارجية» مطالبات
السلطات النقدية على غير مقيمين .وعلى العكس من ذلك،
ال تدخل مطالبات السلطات على املقيمين ضمن األصول
االحتياطية( .راجع أيضا الفقرة  .)62ومثلما يرد إيضاحه
يف موضع الحق ،يجوز أن تكون مطالبات السلطات النقدية
بالعملة األجنبية على مقيمين بمثابة «أصول أخرى بالعملة
األجنبية» لدى السلطات النقدية ويجب إبالغ بياناتها على
هذا النحو يف القسم أوال-باء من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات.
 70وتدخل بعض القروض املقدمة لصندوق النقد الدويل
ضمن األصول االحتياطية ،مثل القروض طويلة األجل املقدمة
7
حلسابات الصناديق االستئمانية التي يديرها الصندوق،
واملتاحة للرد على الفور لتلبية احتياجات ميزان املدفوعات
(راجع أدناه حتت عنوان «وضع االحتياطي يف صندوق النقد
الدويل» .لكن القروض األخرى طويلة األجل التي تقدمها السلطات
النقدية إىل غير املقيمين والتي ال تكون متاحة حتت التصرف
الستخدامها عند الضرورة ،ال تدخل ضمن األصول االحتياطية
ولكنها تُقَيَّد كتدفقات داخلة حمددة سلفا (القسم ثانيا )1-إذا
كان أجل استحقاقها املتبقي سنة أو أقل .لكن قد تستويف القروض
قصيرة األجل املقدمة لغير مقيمين شروط األصول االحتياطية
إذا كانت متاحة لتصرف السلطات عند الطلب.
 71وال ينبغي أن تدرج ضمن األصول االحتياطية أي
مطالبات بالعملة األجنبية يتم حتويلها إىل السلطات النقدية
من وحدات مؤسسية أخرى يف االقتصاد املُبَلِّغ قبل تواريخ
إبالغ أو تواريخ حماسبية معينة مباشرة وتصاحبها إلغاءات
لتحويلها بعد تلك التواريخ بفترة وجيزة (وهو ما يُعرف باسم
” “window dressingأو «جتميل البيانات املالية») .وإذا
أُدْرِجت تلك التحويالت ضمن االحتياطيات ،فينبغي اإلفصاح
عنها يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات.
 72وال تكون األصول املرهونة يف املعتاد متاحة حتت
التصرف .فإذا كان من الواضح أن تلك األصول املرهونة غير
متاحة حتت التصرف ،ينبغي استبعادها من االحتياطيات .ومن
أمثلة األصول املرهونة ،التي يبدو واضحا أنها غير متاحة حتت
التصرف ،األصول التي يتم جتميدها عند استخدامها كضمان
إضايف لقروض ومدفوعات الغير .ومن األمثلة األخرى لألصول
التي يتعين استبعادها من االحتياطيات الدولية ،األصول التي
ترهنها السلطات النقدية لصالح املستثمرين كشرط لقيامهم
باالستثمار يف أوراق مالية تصدرها كيانات حملية (كأجهزة
احلكومة املركزية) .وكذلك يتعين أن تُستبعد من األصول
االحتياطية األصول التي تقرضها السلطات النقدية للغير ،والتي
ال تكون متاحة لالستخدام حتى يحين أجل استحقاقها ،وال تكون
 7راجع امللحق الثامن لالطالع على إرشادات حول املعاجلة اإلحصائية
لعمليات إقراض صندوق النقد الدويل ،وإقراض الصناديق االستئمانية
التي يديرها الصندوق ،وحقوق السحب اخلاصة.

األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية التقريبية)
قابلة للتداول قبل حلول أجل استحقاقها .وإذا تم إدراج األصول
املرهونة ضمن االحتياطيات ،فينبغي إبالغ بيانات قيمتها يف
القسم الرابع من النموذج حتت بند «أصول مرهونة» .ويتعين
التمييز بين األصول املرهونة واألصول االحتياطية املستخدمة
بموجب اتفاقات إقراض األوراق املالية واتفاقات إعادة الشراء.
وترد يف الفقرات من  88-85مناقشة ملوضوع إبالغ بيانات
اتفاقات إعادة الشراء وما يرتبط بها من معامالت( .يتم التمييز
يف القسم الرابع من النموذج القياسي — وهو بنود للتذكرة -بين
األصول املرهونة من جهة واألوراق املالية املقرضة أو حمل
معامالت إعادة الشراء والذهب حمل معامالت املبادلة من جهة
أخرى .راجع الفصل اخلامس لالطالع على مزيد من التفاصيل).
وينبغي أن يكون احلد األقصى للقيمة املُستبعدة يف حالة األصول
املرهونة مساويا لقيمة الرهن ،وبمعنى آخر إذا بلغت قيمة الرهن
 ،100يكون احلد األقصى للمبلغ املستبعد من األصول االحتياطية
( 100الطبعة السادسة من الدليل ،الفقرة .)109-6
 73ويجب أن تكون األصول االحتياطية مطالبات قائمة
فعليا .فخطوط االئتمان التي يمكن السحب منها وموارد النقد
األجنبي التي يمكن احلصول عليها بموجب اتفاقيات للمبادلة
) (SWAPال تدخل ضمن األصول االحتياطية ألنها ال تشكل
مطالبات قائمة( .إال أنه ينبغي إبالغ بيانات خطوط االئتمان
تلك يف القسم الثالث من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
وترد مناقشتها يف الفصل الرابع حتت موضوع املوارد
االحتمالية بالنقد األجنبي).
 74وال تدرج العقارات اململوكة للسلطات النقدية ضمن
األصول االحتياطية ألن العقارات ال تعتبر أصوال سائلة.

إبالغ بيانات األدوات املالية ضمن
األصول االحتياطية

 75تشمل األصول االحتياطية الذهب النقدي ،وحقوق السحب
اخلاصة ،ووضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل ،وأصول
احتياطية أخرى .ويف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
يتطابق «الذهب النقدي» مع «الذهب (يشمل ودائع الذهب،
والذهب حمل املبادلة حيثما كان ذلك مالئما)» ،وتتطابق
«أصول احتياطية أخرى» مع البندين« ،االحتياطيات بالعملة
األجنبية» (بالعملة األجنبية قابلة للتحويل) و«أصول احتياطية
أخرى» .ويضم بند «أصول احتياطية أخرى» يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات فئات فرعية للمشتقات املالية،
والقروض لكيانات غير مصرفية غير مقيمة ،وأصول أخرى.
 76ويُعتبر كل من الذهب النقدي ،واحليازات من حقوق السحب
اخلاصة ،ووضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل أصوال
احتياطية ألنها أصول مملوكة متاحة حتت تصرف السلطات
النقدية يف شكل غير مشروط .ونظرا ألن العملة والودائع والنقد
األجنبي واملطالبات األخرى يف كثير من احلاالت تكون كذلك
متاحة حتت التصرف فهي تستويف شروط األصول االحتياطية.
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وفيما يلي مبادئ توجيهية إلبالغ بيانات هذه األدوات يف
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.

االحتياطيات بالعملة األجنبية — البند أوال-ألف
( )1من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 77يعرض النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات األدوات
املالية بطريقة خمتلفة عن عرضها يف وضع االستثمار الدويل
يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل .وعلى سبيل املثال ،تُدرج األوراق املالية والعملة
والودائع يف النموذج القياسي حتت فئة «االحتياطيات بالعملة
األجنبية» .أما وضع االستثمار الدويل يف الطبعة السادسة
من الدليل فال يحتوي على فئة تُسمى االحتياطيات بالعملة
األجنبية .ونعرض يف موضع الحق من هذا الفصل مطابقة
كاملة بين هذه االختالفات يف طريقة العرض بين الطبعة
السادسة من الدليل والنموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 78وال تُدرج العملة كعنصر منفصل يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات .فالعملة ال تكون يف الغالب عنصرا
رئيسيا من عناصر األصول االحتياطية للبلدان املعنية؛ وعند
إبالغ البيانات يف النموذج القياسي ينبغي إدراج العملة ضمن
الودائع لدى البنوك املركزية يف البند أوال-ألف(()1ب)(.)1
ويف حالة املشتقات املالية ،يدعو النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات إىل إبالغ صايف قيمتها حسب سعر السوق بصوة
منفصلة حتت البند أوال-ألف( )5والبند أوال-باء ،ورابعا(()1ه)،
حسبما يكون مالئما (راجع املناقشة الواردة يف موضع الحق
من هذا الفصل ويف امللحق الثالث).

األوراق املالية — البند أوال-ألف (( )1أ) من
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 79ينبغي أن تشمل األوراق املالية حقوق امللكية وسندات
الدين التي تتمتع بدرجة عالية من السيولة وقابلية التداول،
وكذلك األوراق املالية طويلة األجل التي تتمتع بالسيولة وقابلية
التداول (كسندات اخلزانة األمريكية ذات أجل االستحقاق البالغ
 30سنة) .ومن حيث املبدأ ،يتم استبعاد األوراق املالية غير
املدرجة يف البورصة للتداول العام ،ما مل تعتبر متمتعة بسيولة
كافية تؤهلها ألن تكون أصوال احتياطية.
 80ويقتصر إدراج األوراق املالية احملررة بالعملة األجنبية
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات على األوراق التي
تصدرها كيانات غير مقيمة .ومن ثم ،فإن فئة األوراق املالية
حتت بند «منها :مُصْدِر مقره الرئيسي يف البلد املُبَلِّغ» ينبغي أن

8

 8سندات امللكية تشمل األسهم واألدوات املماثلة كاألسهم املمتازة
املشاركة يف األرباح واالسهم يف صناديق االستثمار املشترك ،واالسهم يف
شركات االستثمار ذات رؤوس األموال املغلقة .أما يمكن أن تُدرج سندات
الدين فتشمل ( )1السندات واألذون ،وسندات الدين املضمونة ،و( )2أدوات
سوق املال (كأذون اخلزانة ،واألوراق التجارية ،وشهادات القبول املصريف،
وشهادات اإليداع القابلة للتداول ذات أجل استحقاق أصلي يبلغ سنة أو
أقل) واألذون قصيرة األجل الصادرة بموجب تسهيالت إصدار األذون.
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يقتصر استخدامها على إبالغ بيانات األوراق املالية بالعملة
األجنبية التي تصدرها مؤسسات «مقارها الرئيسية يف البلد
نشاطا يف اخلارج» .وكما أسلفنا ،تُستبعد من
املُبَلِّغ لكنها تمارس
ً
هذا البند األوراق املالية بالعملة األجنبية التي تصدرها مؤسسات
نشاطا فيه» ،إذ يتعين
«مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ وتمارس
ً
إبالغ بياناتها يف البند أوال-باء من النموذج القياسي إذا كانت
أصوال سائلة بالعملة األجنبية .وباملثل ،فإن احليازات من
األوراق املالية بالعملة األجنبية الصادرة عن احلكومة احمللية
ليست أصوال احتياطية .ولكن يمكن أن تُدرج األوراق املالية
بالعملة األجنبية الصادرة عن حكومات أجنبية ضمن األصول
االحتياطية (راجع مناقشة بند «أصول أخرى بالعملة األجنبية»
يف موضع الحق من هذا الفصل)( .وراجع أيضا الفقرة .)62
 81وعندما تشمل األوراق املالية املبلغة بياناتها يف
النموذج القياسي كال من األوراق املالية يف شكل حيازات
مباشرة واألوراق املالية يف شكل حيازات بموجب اتفاقات
إعادة شراء واتفاقيات إقراض أوراق مالية ،9ينبغي اإلشارة
إىل ذلك يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات .ويدعو
النموذج كذلك إىل اإلبالغ يف البند رابعا(()1د) ببيانات
األوراق املالية املقرضة واألوراق املالية حمل اتفاقات
إعادة الشراء.
 82ويشير مصطلح «اتفاقات إعادة الشراء» يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات إىل اتفاقات إعادة الشراء
واتفاقات إعادة الشراء العكسية .واتفاق إعادة الشراء هو
اتفاق يكتسب فيه الطرف الذي يملك األوراق املالية أمواال
عن طريق بيع األوراق املالية احملددة إىل طرف آخر بموجب
اتفاق متزامن يقضي بإعادة شراء نفس األوراق املالية بسعر
معين ويف تاريخ حمدد 10.أما اتفاق إعادة الشراء العكسي
فهو اتفاق يقدم فيه أحد األطراف أمواال عن طريق شراء
أوراق مالية حمددة بموجب اتفاق متزامن يقضي بإعادة
11
بيع نفس األوراق املالية بسعر معين ويف تاريخ حمدد.
 83وينطوي إقراض األوراق املالية على إقراض أوراق
مالية معززة بضمان أوراق مالية أخرى عالية السيولة أو
بمبادلتها نقدا .وعندما ينطوي إقراض األوراق املالية على
نقد ،فإنها تعتبر مشابهة التفاقات إعادة الشراء.
 84وتختلف املمارسات احملاسبية بين البلدان من حيث
معاجلة األوراق املالية املدرجة حتت بند اتفاقات إعادة
الشراء/اتفاقات إعادة الشراء العكسية وإقراض األوراق
املالية .ففي بعض البلدان ،على سبيل املثال ،تقيد اتفاقات
إعادة الشراء كمعامالت يف األوراق املالية ،ويتم فيها
خفض قيمة األوراق املالية من امليزانية العمومية وإضافة
 9بما يف ذلك اتفاقات البيع/إعادة الشراء وغير ذلك من االتفاقات املماثلة
املعززة بضمان إضايف .ويتم إبالغ بيانات مبادالت الذهب حتت البند
أوال -ألف ( )4يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 10أو عند الطلب يف حالة بعض العقود.
 11أو عند الطلب يف حالة بعض العقود.

األموال املكتسبة إليها .غير أن بلدانا أخرى ال تخفض قيمة
تلك األوراق املالية من امليزانية العمومية؛ ولكنها تقوم
بدال من ذلك بقيد األموال التي تم احلصول عليها من اتفاق
إعادة الشراء كأصل مدرج يف امليزانية العمومية ويوازنه
قيد على جانب اخلصوم (قرض معزز بضمان إضايف) يف
امليزانية العمومية بقيمة األموال املكتسبة التي يتعين
سدادها .ويف ضوء اختالف معاجلات اتفاقات إعادة الشراء،
يقتضي النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات أن تقوم
البلدان بتقديم معلومات عما تطبقه من معاجلات حماسبية.
ويتعين اإلفصاح عن تلك املعلومات يف املالحظات القُطْرية
املصاحبة للبيانات.
 85وينبغي إزاء خلفية املمارسات احملاسبية اخملتلفة
بين البلدان أن يكون الهدف من إبالغ بيانات اتفاقات إعادة
الشراء واتفاقات إعادة الشراء العكسية واألنشطة ذات الصلة
إعطاء صورة دقيقة عن وضع السيولة بالعملة األجنبية
يف البلد املعني .ويف هذا الصدد ،من املهم توخي الدقة يف
حتديد خصائص طبيعة اتفاقات إعادة الشراء واحملافظة
على شفافية البيانات .ولهذه األسباب ،يوصي النموذج
بإبالغ بيانات اتفاقات إعادة الشراء واتفاقات إعادة الشراء
العكسية يف النموذج القياسي كما يلي:
( )1يف حالة اتفاق إعادة الشراء ،ينبغي قيد األموال
املقبوضة كزيادة يف الودائع ضمن األصول االحتياطية (البند
أوال-ألف(()1ب)) .وللنظر يف قيد األوراق املالية املقدمة من
منظور مقترض النقدية يف ظل اتفاقية إعادة الشراء ،ينبغي
تقييم األوراق املالية مقارنة بمعايير معاجلة األصول
االحتياطية .فإذا مل تكن سائلة أو متاحة حتت التصرف لتلبية
احتياجات تمويل ميزان املدفوعات (أو كانت متوافرة لتلبية
احتياجات تمويل ميزان املدفوعات يف حالة واحدة وهي إذا
كان يتعين تقديم أصل احتياطي بديل كضمان إضايف) ،عندئذ
ينبغي استبعادها من األصول االحتياطية ملقترض النقدية.
ويف حالة قيد النقدية املقبوضة (وليس األوراق املالية التي
يتم حتويلها بموجب اتفاق إعادة الشراء) ضمن االحتياطيات،
فلن تكون هناك مدفوعات مستقبلية حمددة سلفا (ألن إعادة
شراء األوراق املالية ستؤدي إىل موازنة التغيرات التي تطرأ
على االحتياطيات — انخفاض يف الودائع وارتفاع يف
األوراق املالية) .ومن املعروف أن بعض البلدان قد يقوم
ألسباب عملية بإدراج النقدية املقبوضة واألوراق املالية
التي تم حتويلها بموجب اتفاقية إعادة الشراء ضمن األصول
االحتياطية 12.ويف حالة قيد كل من األوراق املالية والنقدية
 12تتفق هذه املناهج مع الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الفقرة  )88-6الذي ينص على أن «األوراق
املالية التي تم حتويلها بموجب اتفاقات إعادة شراء ،أواتفاقات مماثلة
تعقدها السلطات النقدية لتوفير ضمان مقابل احلصول على نقدية ،فهي
أصول السلطات األصلية ،وهي إما (أ) مدرجة كأصول احتياطية للمالك
األصلي أو (ب) مستبعدة من األصول االحتياطية ويتم تبويبها كأصول
إستثمارية يف حافظة السلطات».

األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية التقريبية)
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ضمن االحتياطيات ،ستكون هناك مدفوعات مستقبلية
حمددة سلفا (يتم إبالغ بياناتها يف القسم ثانيا ،3-تدفقات
خارجة مرتبطة باتفاقات إعادة الشراء) .راجع كذلك الفصل
الثالث لالطالع على إبالغ بيانات تدفقات العمالت األجنبية
الداخلة واخلارجة املرتبطة بأنشطة إعادة الشراء .ويف حالة
تقديم أوراق مالية إضافية يف ظل اتفاق إعادة الشراء (ربما
بسبب طلب تغطية النقص يف حساب الهامش) ،تكون معاجلة
األوراق املالية هي نفس معاجلة املعاملة األوىل.
( )2ويف حالة اتفاق إعادة الشراء العكسية (حيث تقدم
سلطات بلد ما النقدية مقابل حصولها على أوراق مالية)،
ينبغي قيد األموال املقدمة إىل الطرف املقابل كانخفاض يف
الودائع ضمن األصول االحتياطية (البند أوال-ألف(()1ب))،
ما مل تكن العملة احمللية للمقرض هي املستخدمة .وال تُدرج
الضمانات املكتسبة (التي تأخذ شكل أوراق مالية) كأصول
احتياطية حتت البند أوال-ألف(()1ب) ،وينبغي إبالغ بياناتها
حتت البند رابعا (()1د) حتت بند أوراق مالية «مقترضة أو
مكتسبة ولكن غير مدرجة يف القسم األول 13».وإضافة إىل
ذلك ،إذا كانت املطالبة (أي األصل حمل اتفاق إعادة الشراء،
القرض مستحق القبض) الناشئ من األموال املقدمة سائال
وحتت تصرف مشتري األوراق املالية (السلطات النقدية)
عند الطلب لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات ،فإن
االستحقاق يستويف شروط معاجلته كأصل احتياطي ويُدرج
حتت القسم أوال-ألف(« )5أصول احتياطية أخرى ،أخرى».
غير أنه إذا مل تكن املطالبة (األصل حمل اتفاق إعادة الشراء،
القرض مستحق القبض) سائال وحتت تصرف مشتري
األوراق املالية عند الطلب ،فإنه ال يستويف شروط معاجلته
كأصل احتياطي ،وينبغي بدال من ذلك قيد التدفقات النقدية
الداخلة املستقبلية احملددة سلفا املصاحبة إلعادة األوراق
املالية يف القسم ثانيا 3-يف النموذج القياسي حتت
«تدفقات داخلة مرتبطة باتفاقات إعادة الشراء العكسية”.
 86وحيثما تعقد السلطات النقدية اتفاق إعادة شراء
عكسية ثم تعيد األوراق املالية (التي حصلت عليها يف اتفاق
إعادة الشراء العكسية) مقابل نقدية ،ينبغي قيد هذه العملية
بالطريقة التالية :يتم أوال إبالغ بيانات معاملة إعادة شراء
عكسية ،على النحو املوضح يف الفقرة  )2( 85أعاله؛ ثم يعقب
ذلك قيد معاملة إعادة شراء ،على النحو الوارد مناقشته يف
الفقرة  )1( 85أعاله؛ ويتم اإلفصاح عن قيم األوراق املالية
املعنية بصورة منفصلة حتت فئة اتفاقات إعادة الشراء
العكسية واتفاقات إعادة الشراء حتت البند رابعا (()1د) من
النموذج القياسي( .راجع أيضا امللحق الثالث).
 87وحيثما تعقد السلطات النقدية اتفاق إعادة شراء
عكسية ثم تبيع األوراق املالية التي استلمتها ،ينبغي قيد

هذه العملية بالطريقة التالية :يتم أوال إبالغ بيانات معاملة
إعادة شراء عكسية ،على النحو املوضح يف الفقرة )2( 85
أعاله؛ ثم يعقب ذلك قيد األموال املقبوضة من عملية بيع
األوراق املالية حتت البند أوال-ألف (()1ب) .ونظرا الستالم
الورقة املالية املُباعة دون اكتساب ملكية اقتصادية،
واتساقا مع مفهوم قنوات التسرب الصايف احملددة سلفا،
ينبغي إبالغ بيانات تدفقات عمالت أجنبية مستقبلية
خارجة حمددة سلفا ومصاحبة لعودة األوراق املالية إىل
الطرف املقابل يف اتفاق إعادة الشراء حتت البند ثانيا3-
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 88وينبغي تطبيق نفس املعاجلات الوارد وصفها أعاله
على األوراق املالية املقدمة كقرض/املقترضة مقابل
نقدية .وحيثما يتم إقراض/اقتراض أوراق مالية مع
استخدام أوراق مالية أخرى كضمان إضايف دون مبادلة
نقد ،ينبغي عدم إبالغ بيانات املعاملة يف القسم األول من
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات وإنما يتم قيدها يف
البند رابعا (()1د) حتت فئة األوراق املالية املقدمة كقرض
أو األوراق املالية حمل اتفاقات إعادة الشراء ،مع اإلشارة
يف املالحظات املصاحبة إىل اكتساب هذه األوراق املالية
كضمان إضايف يف أنشطة إقراض أوراق مالية( .راجع البند
( )9يف امللحق الثالث) .واألساس املنطقي لهذا املنهج هو
عدم قيد الضمان اإلضايف بوجه عام يف امليزانية العمومية
حلائزه نظرا لعدم تغير امللكية االقتصادية .ويف احلاالت
التي يتم فيها إقراض/اقتراض أوراق مالية مع استخدام
أوراق مالية أخرى كضمان إضايف وإتمام هذه األنشطة
بطرق مماثلة لطريقة البدء باتفاق إعادة شراء ثم إجراء
اتفاق إعادة شراء عكسية ،يمكن قيد هذه املعاملة يف البند
أوال-ألف إلظهار انخفاض يف «األوراق املالية» ،توازنه
زيادة يف األصول حمل اتفاق إعادة الشراء وقيدها يف البند
أوال-ألف( )5حتت فئة «أصول احتياطية أخرى» ،شريطة
أن تكون األصول حمل اتفاق إعادة الشراء املكتسبة بهذه
الطريقة أصوال سائلة وتستويف معايير األصول االحتياطية.
ويتعين اإلشارة بوضوح يف املالحظات القُطْرية املصاحبة
للبيانات إىل قيد أنشطة إقراض األوراق املالية تلك يف القسم
أوال-ألف من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 89وينبغي أن تكون األصول االحتياطية عموما ذات
جودة عالية (يف املرتبة االستثمارية) 14،حتى تكون متاحة
بسهولة للسلطات لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات
وغير ذلك من األغراض ذات الصلة يف الظروف املعاكسة.
فإذا كانت األصول االحتياطية تشمل أوراقا مالية ذات
جودة أدنى من املرتبة االستثمارية ،يجب اإلشارة إىل ذلك
يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات.

 13األوراق املالية املقدمة كضمانة ال تستويف الشروط التي تؤهلها لقيدها
كأصول احتياطية نظرا لعدم حدوث تغير يف امللكية االقتصادية لألوراق
املالية.

 14يمكن استكمال املعلومات املتاحة من الهيئات املتخصصة يف تقدير
املراتب االئتمانية بمعايير أخرى (بما يف ذلك اجلدارة االئتمانية للطرف
املقابل) لتحديد مدى جودة األوراق املالية.
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االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات

 90وفيما يتعلق بقيد األوراق املالية التي تصدرها كيانات
تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ ،راجع القسم الالحق املعنون
«حتديد املؤسسات التي تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ
واملؤسسات التي تقع مقارها الرئيسية خارج البلد املُبَلِّغ».

جمموع العملة والودائع — البند أوال-ألف (( )1ب)
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 91املقصود بالودائع هنا هو الودائع املتاحة عند الطلب،
وتمشيا مع مفهوم السيولة ،يقصد بهذه الودائع بوجه عام
الودائع حتت الطلب .ويمكن أن يندرج ضمن هذا املفهوم الودائع
ألجل القابلة لالسترداد عند الطلب أو خالل مهلة وجيزة للغاية
دون تأثير يذكر على قيمة الوديعة.
 92والودائع املتضمنة يف األصول االحتياطية هي
الودائع لدى البنوك املركزية األجنبية ،وبنك التسويات الدولية،
وبنوك أخرى .ويقصد بمصطلح «بنوك» بصفة عامة شركات
تلقي الودائع 15،وتضم مؤسسات مثل «البنوك التجارية،
وبنوك االدخار ،وجمعيات االدخار والتسليف ،واالحتادات
أو التعاونيات االئتمانية ،وجمعيات البناء ،وبنوك االدخار
البريدية أو غيرها من بنوك االدخار األخرى التي تسيطر عليها
احلكومة (إذا كانت تلك البنوك وحدات مؤسسية منفصلة عن
احلكومة)» (نظام احلسابات القومية لعام .)2008
 93ونظرا ألن القروض قصيرة األجل املقدمة من السلطات
النقدية إىل البنوك املركزية األخرى وبنك التسويات الدولية
وصندوق النقد الدويل وشركات تلقي الودائع هي قريبة الشبه
من الودائع ،فمن الصعب التمييز بينهما من الناحية العملية.
ولهذا السبب ،ووفقا للمتعارف عليه ،جند أن إبالغ بيانات
الودائع يف األصول االحتياطية ينبغي أن يشمل القروض
قصيرة األجل بالعملة األجنبية القابلة لالسترداد عند الطلب،
واملقدمة من السلطات النقدية إىل تلك الوحدات املصرفية
غير املقيمة .وبالنسبة للقروض قصيرة األجل بالعملة
األجنبية املتاحة عند الطلب واملقدمة من السلطات النقدية إىل
الشركات غير املصرفية غير املقيمة ،والقروض طويلة األجل
إىل احلسابات االستئمانية التي يديرها صندوق النقد الدويل
واملتاحة للرد لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات،
فإنها تُدرج «كأصول احتياطية أخرى» حتت البند أوال-ألف()5
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 94ويتعين إبالغ بيانات حيازات العملة ضمن جمموع
العملة والودائع حتت البند أوال-ألف(()1ب)( ،)1كما وردت
 15يرد يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الفقرة  )71-4تعريف «شركات تلقي الودائع باستثناء البنك
املركزي يف قطاع الشركات املالية .وتتضمن الوحدات املؤسسية التي
تمارس أعمال الوساطة املالية كنشاطها الرئيسي وتتحمل خصوم يف شكل
ودائع أو أدوات مالية (كشهادات اإليداع قصيرة األجل) والتي تمثل بدائل
مقاربة للودائع .وتشمل الودائع ما يُستحق الدفع عند الطلب والودائع القابلة
للتحويل باستخدام الشيكات أو التي تكون قابلة لالستخدام على نحو آخر
يف تسديد املدفوعات ،والودائع التي يمكن اعتبارها كبدائل للودائع القابلة
للتحويل على الرغم من عدم قابليتها للتحويل مباشرة.

مناقشته آنفا .وتتكون العملة من النقود الورقية واملعدنية
املتداولة من العمالت األجنبية واملستخدمة عموما ألداء
مدفوعات (وتستثنى النقود املعدنية التذكارية).
 95وفيما يتعلق بقيد بيانات الودائع لدى املؤسسات التي
تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ ،راجع القسم التايل املعنون
«حتديد املؤسسات التي تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ
واملؤسسات التي تقع مقارها الرئيسية خارج البلد املُبَلِّغ».

وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل — البند
أوال -ألف ( )2من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

 96يتكون وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل من:
(« )1شريحة االحتياطي” ،أي مبالغ العمالت األجنبية التي
يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدويل خالل مهلة
وجيزة 16،و( )2أي مديونية على صندوق النقد الدويل (بموجب
اتفاقية قرض) يف حساب املوارد العامة (General Resources
)  Account - GRAتكون حتت تصرف البلد العضو بما يف ذلك
إقراض البلد املُبَلِّغ لصندوق النقد الدويل بموجب االتفاقات
العامة لالقتراض (General Arrangements to Borrow -
) GABواالتفاقات اجلديدة لالقتراض (New Arrangements
 .)to Borrow - NABواملطالبات على الصندوق احملررة
بحقوق السحب اخلاصة تُعتبر مطالبات بالعملة األجنبية.

حقوق السحب اخلاصة ( — )SDRsالبند أوال -ألف
( )3من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
 97حقوق السحب اخلاصة هي أصول احتياطية دولية
استحدثها صندوق النقد الدويل كأصل احتياطي مكمل
لألصول االحتياطية لدى البلدان األعضاء يف الصندوق .ويوزع
الصندوق حقوق السحب اخلاصة بين أعضائه على أساس نسب
حصصهم يف الصندوق.

الذهب (بما يف ذلك ودائع الذهب ،حيثما كان مالئما،
والذهب حمل املبادلة) — البند أوال -ألف ( )4من
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 98املقصود بالذهب يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات هو الذهب الذي تملكه السلطات ويشمل سبائك

 16مراكز شريحة االحتياطي لدى الصندوق هي مطالبات سائلة مستحقة
للبلدان األعضاء على الصندوق وهي ال تنشأ فقط من مدفوعات األصول
االحتياطية مقابل حصص االكتتاب يف رأسمال الصندوق ،ولكنها تنشأ
أيضا من مبيعات الصندوق من عمالت البلدان األعضاء لتلبية الطلب على
استخدام موارد الصندوق من بلدان أعضاء أخرى يف حاجة لتمويل موازين
مدفوعاتها .ويؤدي سداد (إعادة شراء) موارد صندوق النقد الدويل بهذه
العمالت إىل خفض االستحقاقات السائلة للبلدان األعضاء التي تم توفير
عمالتها ألعضاء آخرين .وينبغي تصنيف عملة مكون وضع االحتياطي يف
صندوق النقد الدويل ،يف القسم رابعا(2-أ) تكوين العملة ،على أساس أنه
مقوم باستخدام «العمالت يف سلة حقوق السحب اخلاصة».

األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية التقريبية)
الذهب وحسابات الذهب غير اخملصصة لدى غير مقيمين
(الذهب النقدي) .ويظهر الذهب لدى السلطات النقدية كأصل
احتياطي (أي الذهب النقدي) حتت هذا البند 18.وتمثل حسابات
الذهب اخملصصة امتالك قطعة معينة من الذهب تكون مودعة
للحفظ مع كيان آخر .وتظل ملكية الذهب للكيان الذي يودعه
للحفظ (راجع الدليل ،الفقرة  .)76-5أما كل ما عدا ذلك من
ذهب غير مدرج يف األصول االحتياطية الرسمية ،ولكن بدرجة
نقاء تصل إىل  995جزءا يف األلف على األقل ،فينبغي إدراجه
حتت «أصول أخرى بالعملة األجنبية» يف القسم أوال-باء من
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات .وال تدخل احليازات
من سبائك الفضة ،واملاس ،واملعادن النفيسة واألحجار
الكريمة األخرى 19ضمن األصول االحتياطية وال ينبغي قيدها
يف النموذج القياسي.
 99ويتعين إدراج الذهب غير اخملصص (ودائع الذهب)
للسلطات النقدية والذي يمثل استحقاقات على غير مقيمين
ضمن بند الذهب وليس ضمن جمموع الودائع 20.فحسابات
الذهب غير اخملصصة هي حسابات تمنح حق املطالبة بتسليم
الذهب (راجع الدليل ،الفقرات  ،77-5ومن  78-6إىل .)83-6
ويف إدارة االحتياطيات ،من الشائع أن تقوم السلطات النقدية
بإيداع السبائك التي تملكها لدى بنك سبائك قد يستخدم ذلك
الذهب ألغراض التداول يف أسواق الذهب العاملية .وقد تُرى
يف بعض األحيان عمليات طرح هذا الذهب مع أطراف أخرى.
وتظل ملكية الذهب الفعلية لدى السلطات النقدية املعنية التي
حتصل على فائدة على الودائع ،ويعود الذهب إىل السلطات
النقدية عند حلول أجل استحقاق الودائع .وغالبا ما يكون
أجل استحقاق وديعة الذهب قصيرا ،إذ يصل إىل ستة أشهر
كحد أقصى .ولكي تنطبق على ودائع الذهب شروط األصول
االحتياطية ،يجب أن تكون متاحة للسلطات النقدية عند
الطلب وينبغي أن تكون عالية اجلودة تبعا لتصنيف الطرف
املقابل .فعلى سبيل املثال ،يمكن أن تشترط السلطات النقدية
ف (كاألوراق املالية) من بنك السبائك
توفر ضمان إضايف كا ٍ
من أجل التقليل إىل أدنى حد من خماطر عدم السداد 21.ومن
املهم أال يدرج معدو البيانات األوراق املالية املقدمة كضمان
إضايف ضمن األصول االحتياطية ،ومن ثم احليلولة دون
حسابها مرتين.
17

 17يتكون الذهب من سبائك الذهب (بما فيها حسابات الذهب اخملصصة)
وحسابات الذهب غير اخملصصة لدى غير مقيمين والتي تعطي حق املطالبة
بتسليم الذهب .وتتخذ سبائك الذهب شكل نقود معدنية ،أو سبائك أو قوالب
تصل نسبة نقائها  995جزءا يف األلف على األقل ،بما يف ذلك الذهب
احملتفظ به يف حسابات الذهب اخملصصة (الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الفقرات من  74-5إىل .)76-5
 18يعامل هذا الذهب بوصفه أداة مالية نظرا لدوره التاريخي يف النظام
النقدي الدويل.
 19تعتبر هذه املعادن النفيسة واألحجار الكريمة سلعا وليست أصوال مالية.
 20تُعرف أحيانا باسم معامالت إقراض الذهب أو قروض الذهب.
 21يف حالة طرح األوراق املالية التي تم استالمها كضمان إضايف ملبادلة
مقابل نقدية ،ينبغي إبالغ بيانات معاملة إعادة شراء ،وذلك على النحو
الوارد مناقشته يف القسم املعنون «األوراق املالية».
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 100ويف إدارة االحتياطيات ،قد تقوم السلطات النقدية
أيضا بعمليات مبادلة الذهب 22.ويف تلك املبادالت ،تتم
مبادلة الذهب مقابل النقد مع التزام السلطات النقدية بإعادة
شراء كمية الذهب حمل املبادلة يف تاريخ الحق .وتختلف
األساليب احملاسبية بين البلدان يف معاجلة عمليات مبادلة
الذهب .فتسجل بعض البلدان مبادالت الذهب كمعامالت يف
الذهب ،يظهر فيها الذهب والنقد املتبادل معا كقيدي أصول
متقابلين يف امليزانية العمومية ،بينما تعامل بلدان أخرى
مبادالت الذهب كقروض معززة بضمان ،مع اإلبقاء على
مطالبات الذهب مدرجة يف امليزانية العمومية وتسجيل
النقد املتبادل كقيدي أصول وخصوم متقابلين يف امليزانية
23
العمومية.
 101وألغراض النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
يوصى بمعاملة مبادالت الذهب التي جتريها السلطات
النقدية بنفس الطريقة التي تعامل بها اتفاقات إعادة الشراء
واتفاقات إعادة الشراء العكسية( .راجع الفقرة  85من هذه
املبادئ التوجيهية والفقرة  82-6يف الدليل).

أصول احتياطية أخرى — البند أوال -ألف ( )5من
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
 102يشمل بند «أصول احتياطية أخرى» األصول
السائلة واملتاحة حتت تصرف السلطات النقدية ولكنها غير
مدرجة يف الفئات األخرى لألصول االحتياطية .وتشمل هذه
األصول ما يلي:

 22يجري بصفة عامة تنفيذ مبادالت الذهب هذه بين السلطات النقدية ومع
مؤسسات مالية.
 23ال تنطبق هذه املعاجلة إال عندما يتم تبادل نقد مقابل الذهب ،ويكون
تبعا لشروط العقد ،ويكون سعر إعادة
االلتزام بإعادة شراء الذهب ملزما
ً
الشراء حمددا يف وقت إجراء املعاملة الفورية .واملنطق الذي يستند إليه ذلك
هو أنه يف عملية مبادلة الذهب تظل «امللكية االقتصادية» للذهب يف أيدي
السلطات النقدية ،حتى على الرغم من أن السلطات النقدية قد تخلت مؤقتا عن
«امللكية القانونية» .ويكون االلتزام بإعادة شراء كمية الذهب حمل املبادلة
صارما (حيث يكون سعر إعادة الشراء حمددا مقدما) ،وتؤثر أي حركة
التزاما
ً
يف أسعار الذهب بعد املبادلة على ثروة السلطات النقدية (صايف أصولها).
وبموجب هذه املعاملة يظل الذهب حمل املبادلة أصال احتياطيا وتعد النقدية
املقبوضة وديعة على ذمة اتفاق إعادة الشراء (راجع الدليل ،الفقرة )82-6
وتُقَيَّد قناة تسرب حمدد سلفا يف القسم ثالثا 3-من النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات .وتسمح مبادالت الذهب عادة بتحقيق عائدات الفائدة
على احتياطيات الذهب املوجودة لدى البنوك املركزية .وعادة ،تقبض
البنوك املركزية نقدية مقابل الذهب .وبصفة عامة ،يبيع الطرف املقابل
الذهب يف السوق ولكنه عادة ال يقوم بتسليم الذهب ،فالطرف املقابل يكون
غالبا بنكا يرغب يف اتخاذ مراكز مكشوفة يف الذهب ويراهن على أن سعر
الذهب سوف ينخفض أو يكون بنكا يستفيد من احتماالت املراجحة املتاحة
من خالل اجلمع بين مبادلة ذهب وبيع ذهب والتعاقد على معاملة شراء ذهب
مستقبلية .ويقوم منتجو الذهب ببيع الذهب يف ظل عقود مستقبلية وآجلة من
أجل تغطية إنتاجهم املستقبلي من الذهب .وتسجيل مبادالت الذهب بوصفها
قروضا معززة بضمان بدال من اعتبارها مبيعات يمكن أن تظهر عدم ضرورة
تسجيل التغيرات املتكررة يف حجم الذهب يف األصول االحتياطية للسلطات
النقدية ،والتي تؤثر بدورها على احليازات العاملية من الذهب النقدي وكذلك
على صايف اإلقراض لدى البنوك املركزية.

20

االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات
·صايف قيمة مراكز املشتقات املالية احملدد حسب
سعر السوق (بما يف ذلك ،على سبيل املثال ،العقود
اآلجلة ،والعقود املستقبلية ،واملبادالت ،وعقود
اخليار) مع غير مقيمين ،إذا كانت املنتجات املشتقة
املعنية ذات صلة بإدارة األصول االحتياطية،
وتشكل جزءا ال يتجزأ من تقييم تلك األصول ،وحتت
السيطرة الفعلية للسلطات النقدية .ويجب أن تكون
هذه األصول عالية السيولة وحمررة وتتم تسويتها
بالعملة األجنبية .ويتعين إدراج العقود اآلجلة وعقود
اخليار التي يكون حملها الذهب يف هذا البند .أما
مصطلح «صاف» فيقصد به مراكز أصول ناقص
24
مراكز خصوم.
·القروض قصيرة األجل بالعملة األجنبية القابلة
لالسترداد عند الطلب التي تقدمها السلطات النقدية
إىل كيانات مصرفية غير مقيمة.
·القروض طويلة األجل للحسابات االستئمانية التي
يديرها صندوق النقد الدويل واملتاحة حتت التصرف
لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات.
·األصول املالية األخرى غير املدرجة يف موضع
آخر ولكنها أصول بالعملة األجنبية متاحة
لالستخدام الفوري (مثل أسهم/وحدات صناديق
االستثمار غير القابلة للتداول الناشئة عن أنظمة
25
األصول اجملمعة .)Pooled Asset Schemes
·األصول حمل معامالت إعادة الشراء السائلة واملتاحة
حتت تصرف السلطات النقدية عند الطلب( .راجع أيضا
الفقرة .))2( 85

حتديد املؤسسات التي تقع مقارها
الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ واملؤسسات التي
تقع مقارها الرئيسية خارج البلد املُبَلِّغ

اخلاضعة للسيطرة األجنبية .أما املؤسسات اخلاضعة
للسيطرة األجنبية فترد اإلشارة إليها بوصفها «مؤسسات
تقع مقارها الرئيسية خارج البلد املُبَلِّغ» .ومن األسس
املنطقية لهذا التمييز أن األصول لدى املؤسسات التي تقع
مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ قد ال تكون سائلة أو متاحة
للسلطات إبان األزمات املالية .وهناك أساس منطقي آخر
هو أنه يف حاالت األزمات قد تكون السلطات النقدية مقيدة
تخوفا من تأثير ما تقوم به من عمليات النقد األجنبي على
ً
وضع السيولة لدى املؤسسات اخلاضعة للسيطرة احمللية.
كذلك هناك سبب آخر وهو التصور بأن السلطات تستطيع
التأثير على التصرف يف األصول املوجودة يف حوزة
املؤسسات التي تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ.
 104ويُقصد بمصطلح «التي تقع مقارها الرئيسية يف
البلد املُبَلِّغ» الوحدات املؤسسية التي تتكون من وحدة يكون
مقرها الرئيسي يف البلد املُبَلِّغ وتضم فروعا وشركات تابعة
لها 26يف البلد املُبَلِّغ ويف اخلارج .ويقصد بمصطلح «التي
نشاطا
تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ ولكنها تمارس
ً
يف اخلارج» الفروع والشركات التابعة لوحدة املقر الرئيسي
والعاملة يف اخلارج.
 105ويقصد بمصطلح «التي تقع مقارها الرئيسية خارج
البلد املُبَلِّغ» الوحدات املؤسسية التي تتكون من وحدة يكون
مقرها الرئيسي خارج البلد املُبَلِّغ وتضم فروعا وشركات
نشاطا خارج البلد املُبَلِّغ وداخله .ويقصد
تابعة لها تمارس
ً
بمصطلح «التي تقع مقارها الرئيسية يف اخلارج ولكنها
نشاطا يف البلد املُبَلِّغ» الفروع والشركات التابعة
تمارس
ً
لوحدة املقر الرئيسي املقيمة.

املبادئ التوجيهية للتمييز حسب مكان املقر
الرئيسي يف إعداد البيانات البند أوال-ألف (()1أ)،
والبند أوال-ألف (()1ب)( ،)2والبند أوال-ألف(()1ب)
( )3من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 103لتعزيز إمكانية مقارنة البيانات بين البلدان
وإتاحة مزيد من التعمق يف فهم العوامل التي قد تؤثر على
سيولة األصول االحتياطية ،يميز النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات بين املؤسسات التي تقع مقارها الرئيسية
يف البلد املُبَلِّغ واملؤسسات التي ال تقع مقارها الرئيسية
فيه .ويف النموذج القياسي ،يقصد بمصطلح «املؤسسات
التي تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ» املؤسسات
اخلاضعة للسيطرة احمللية ،وذلك على عكس املؤسسات

 106ينطبق التمييز حسب مكان املقر الرئيسي على
األصول االحتياطية احملفوظة يف شكل ودائع لدى البنوك،
وبدرجة أقل على األوراق املالية .وتوخيا للبساطة ،فإن
هذا التفصيل غير ضروري يف حالة فئة بيانات البند أوال-
ألف(« )5أصول احتياطية أخرى» ما مل تكن هناك أصول
بكميات كبيرة يف حيازة مؤسسات تقع مقارها الرئيسية يف
البلد املُبَلِّغ ،إذ يتعين يف هذه احلالة إبالغ بياناتها بصورة
منفصلة أو يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات.

 24راجع أيضا الفصل اخلامس لالطالع على مناقشة حول إبالغ قيم
املشتقات املالية حسب سعر السوق يف النموذج القياسي ،بما يف ذلك
«املقاصة بتبديل االلتزام».
 25لالطالع على مزيد من التفاصيل حول أنظمة األصول اجملمعة ،راجع
الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الفقرات من  99-6إىل .101-6

 26يقصد بمصطلح «الفروع» كيانات غير مساهمة مملوكة بالكامل
للمؤسسات األم (املقر الرئيسي)؛ ويقصد بالشركات التابعة كيانات
مساهمة تملك فيها املؤسسة األم أكثر من .%50

األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية التقريبية)
 107ويتعين اإلبالغ بشكل منفصل عن الودائع لدى البنوك
وفق التمييز حسب مكان املقر الرئيسي .ومع هذا ،وطبقا ملفهوم
اإلقامة الوارد يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،فإن ودائع السلطات النقدية لدى
البنوك املقيمة (بما يف ذلك البنوك «التي تقع مقارها الرئيسية
نشاطا فيه» والبنوك «التي تقع مقارها
يف البلد املُبَلِّغ وتمارس
ً
نشاطا يف البلد املُبَلِّغ»)
الرئيسية يف اخلارج ولكنها تمارس
ً
ال تشكل مطالبات خارجية على غير مقيمين وال تعتبر أصوال
احتياطية .غير أنه يف ظل ظروف حمددة ،يمكن أن تُعتبر
املطالبات اخلارجية للبنوك املقيمة على غير مقيمين أصوال
احتياطية 27.ويف حالة إدراج أي ودائع لدى البنوك املقيمة
ضمن االحتياطيات الرسمية ،ينبغي اإلفصاح عنها على النحو
املوضح يف الفقرة .108
 108ويوفر حتديد املؤسسات التي تقع مقارها داخل أو
خارج البلد املُبَلِّغ معلومات مهمة .وينبغي بالتايل استخدام البند
أوال-ألف(()1ب)(« )2بنوك مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ»،
إلبالغ بيانات ودائع السلطات النقدية لدى البنوك اخلاضعة
للسيطرة احمللية ،وينبغي استخدام البند «منها :بنوك تمارس
نشاطا يف اخلارج» ،إلبالغ بيانات ودائع السلطات النقدية لدى
ً
نشاطا يف
فروع البنوك والشركات التابعة لها التي تمارس
ً
اخلارج واخلاضعة للسيطرة احمللية .وينبغي استخدام السطر
أوال-ألف(ب) (« ،)3بنوك مقارها الرئيسية خارج البلد املُبَلِّغ»
لإلفصاح عن الودائع لدى البنوك اخلاضعة للسيطرة األجنبية،
نشاطا يف
وينبغي استخدام البند الفرعي «منها بنوك تمارس
ً
البلد املُبَلِّغ» إلبالغ بيانات الودائع لدى فروع البنوك والشركات
نشاطا يف البلد املُبَلِّغ واخلاضعة
التابعة لها التي تمارس
ً
للسيطرة األجنبية .ويف احلاالت التي تكون فيها للسلطات
النقدية حصص ملكية يف مؤسسات تقع مقارها الرئيسية
نشاطا خارجه أيضا ،ينبغي عدم
خارج البلد املُبَلِّغ وتمارس
ً
إدراج ودائع السلطات النقدية يف تلك املؤسسات غير املقيمة
ضمن األصول االحتياطية .وإذا تم إدراجها ،على الرغم من هذا
املبدأ التوجيهي ،فينبغي ذكر املبالغ بوضوح يف املالحظات
القُطْرية املصاحبة للبيانات.
 109ووفقا للطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،تمثل حيازات األوراق املالية الصادرة
بالعملة األجنبية عن كيانات «تقع مقارها الرئيسية يف البلد
نشاطا فيه» استحقاقات للسلطات على مقيمين؛
املُبَلِّغ وتمارس
ً
ولذلك ال تعتبر تلك األصول أصوال خارجية ،وحيثما تكون تلك
األصول أصوال سائلة ومتاحة حتت التصرف ،ينبغي إبالغ
بياناتها حتت البند أوال-باء يف النموذج االحتياطي (راجع
الفقرة  .)62ويمكن إدراج احليازات من األوراق املالية الصادرة
عن كيانات «تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ ولكنها تمارس
نشاطا يف اخلارج» ضمن األصول االحتياطية إذا كانت مستوفاة
ً
للمعايير ذات الصلة ،ويتعين إبالغ بيانات هذه األوراق املالية
حتت البند أوال -ألف(()1أ) .وال تُدْرَج ضمن األصول االحتياطية
 27راجع الفقرة  68وامللحق السابع (السؤال  1من األسئلة املتكررة حول
خصائص األصول االحتياطية).
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الرسمية احليازات من األوراق املالية الصادرة بالعملة األجنبية
عن احلكومة وعن مؤسسات أخرى مقيمة يف االقتصاد احمللي.
(ويف حالة إدراج أي من هذه األوراق املالية ضمن األصول
االحتياطية الرسمية ،ينبغي ذكرها يف املالحظات املصاحبة
للنموذج القياسي لبيانات االحتياطيات).

املطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات
يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 110من حيث املبدأ ،ينبغي أن تتطابق األصول االحتياطية
الرسمية احملددة يف البند أوال -ألف من النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات مع البيانات التي تعدها البلدان عن
االحتياطيات الدولية ألغراض ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
وينبغي أن يكون تعريف االحتياطيات الرسمية متسقا بين
كافة جمموعات اإلحصاءات االقتصادي الكلية يف البلد املعني.
ويف حالة البلدان التي ال تلتزم يف الوقت احلاضر بتوجيهات
الطبعة السادسة من الدليل ،فإن املبادئ التوجيهية التشغيلية
املقدمة يف هذه الوثيقة تهدف إىل تشجيع البلدان على االلتزام
بهذا املعيار الدويل واإلفصاح الكامل عن نطاق تغطية أصولها
االحتياطية لألغراض التشغيلية( .راجع أيضا الفقرة .)62
 111ويمكن املطابقة بين األصول االحتياطية الرسمية
التي تظهر يف القسم أوال -ألف من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات وعناصر األصول االحتياطية يف الطبعة السادسة
من الدليل من خالل التوافق بين العرضين على النحو الذي ترد
مناقشته أدناه.
 112وتورد الطبعة السادسة من الدليل قائمة بأنواع األصول
االحتياطية حسب الترتيب التايل :الذهب النقدي ،وحقوق السحب
اخلاصة ،ووضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل ،والعملة
والودائع ،واألوراق املالية ،واملشتقات املالية ،ومطالبات
أخرى .ويُعَرِّف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات األصول
االحتياطية بأنها تشمل االحتياطيات بالعملة األجنبية (أي
األوراق املالية والودائع) ،ووضع االحتياطي يف صندوق النقد
الدويل ،وحقوق السحب اخلاصة ،والذهب ،وأصوال احتياطية
أخرى .وتمثل إعادة ترتيب العناصر على النحو الوارد يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات انعكاسا ألهمية النقد األجنبي
يف إدارة االحتياطيات يف البيئة املالية العاملية اليوم .وكما
أسلفنا ،تتطابق عناصر االحتياطيات بالعملة األجنبية وأصول
احتياطية أخرى يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
بصورة وثيقة مع نطاق التغطية وفقا للطبعة السادسة من الدليل
(راجع اجلدول .)1-2
 113ونظرا لقيام البلدان بإبالغ بيانات العملة ضمن
جمموع الودائع يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
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االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات

اجلدول  1-2املطابقة بين تصنيف األصول االحتياطية يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل والنموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
الطبعة السادسة من الدليل
األصول االحتياطية يف وضع االستثمار الدويل
الذهب النقدي

النموذج القياسي
البند املطابق
يف النموذج القياسي

أوال -ألف األصول االحتياطية الرسمية

أوال-ألف()4

سبائك الذهب

( )1االحتياطيات بالعملة األجنبية (بالعملة األجنبية
قابلة للتحويل)

حسابات الذهب غير اخملصصة

(أ) أوراق مالية

منها :الذهب النقدي موضع ضمانات مبادلة
الذهب بالنقدية

منها:

حقوق السحب اخلاصة

أوال-ألف()3

وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل

أوال-ألف()2

أصول احتياطية أخرى

أوال-ألف( ،)1أوال-ألف()5

العملة والودائع

1

أوال-ألف(()1ب)

مطالبات على السلطات النقدية

أوال-ألف(()1ب)()1

مطالبات على كيانات أخرى

أوال-ألف(ب)()3(،)2

األوراق املالية

األصول االحتياطية الرسمية

أوال-ألف(()1أ)

سندات الدين

مُصْدِر مقره الرئيسي يف البلد املُبَلِّغ انما
نشاطا يف اخلارج
يمارس
ً
(ب) جمموع العملة والودائع لدى:
( )1بنوك مركزية أخرى وبنك التسويات
الدولية وصندوق النقد الدويل
( )2بنوك مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ
منها:
نشاطا يف اخلارج
بنوك تمارس
ً

( )3بنوك مقارها الرئيسية خارج البلد املُبَلِّغ

قصيرة األجل

منها:

طويلة األجل

نشاطا يف البلد املُبَلِّغ
تمارس
ً

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

( )2وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل

منها األوراق املالية اخلاضعة التفاق إعادة الشراء
مقابل ضمان نقدي

( )3حقوق السحب اخلاصة

املشتقات املالية

جزء من أوال-ألف()5

مطالبات أخرى

جزء من أوال-ألف()5

( )4الذهب (يشمل ودائع الذهب ،والذهب حمل املبادلة
حيثما كان ذلك مالئما)
( )5أصول احتياطية أخرى (يرجى التحديد)

 1باستثناء الودائع يف البنوك الكائنة يف البلد املُبَلِّغ.

فإن البند أوال -ألف(()1ب) يطابق فئة العملة والودائع حتت
بند األصول االحتياطية الوارد يف الطبعة السادسة من الدليل.
 114وعند اشتقاق بيانات الودائع ضمن األصول االحتياطية
طبقا للمفهوم الوارد يف الطبعة السادسة من الدليل ،يتعين
بصفة عامة أال تدرج إال البنود الواردة يف البند أوال -ألف يف
النموذج القياسي وهي ( )1الودائع لدى بنوك مركزية أخرى،
وبنك التسويات الدولية ،وصندوق النقد الدويل ،و( )2الودائع
لدى فروع البنوك والشركات التابعة لها التي تمارس نشاطها
يف اخلارج واخلاضعة للسيطرة احمللية ،و( )3الودائع يف البنوك
«التي تقع مقارها الرئيسية خارج البلد املُبَلِّغ وتمارس نشاطها

خارجه» .وال جتيز الطبعة السادسة من الدليل إدراج الودائع
لدى البنوك املقيمة ضمن األصول االحتياطية.
 115وفيما يتعلق باألوراق املالية ،فإن حيازات
األوراق املالية بالعملة األجنبية التي تصدرها كيانات غير
مقيمة ويتم إدراجها يف البند أوال -ألف (()1أ) يف النموذج
القياسي ،والقيم الصافية ملراكز املشتقات املالية عالية
السيولة حسب سعر السوق واملتخذة مع غير مقيمين ليتم
إدراجها يف البند أوال -ألف ( )5تتطابق ،جمتمعة ،مع فئة
«األوراق املالية» واملشتقات املالية املدرجة ضمن األصول
االحتياطية وفق الطبعة السادسة من الدليل.

األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية التقريبية)
 116ويف ضوء نطاق تغطية البند أوال -ألف( )1الوارد
حتت «االحتياطيات بالعملة األجنبية» والبند أوال -ألف()5
الوارد حتت «أصول احتياطية أخرى» يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات ،يتطابق هذان البندان بصفة عامة
مع العملة والودائع ،واألوراق املالية ،واملشتقات املالية،
واملطالبات األخرى ضمن األصول االحتياطية على النحو
املبين يف الطبعة السادسة من الدليل.
 117وتنص كل من الطبعة السادسة من الدليل والنموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات على تقدير القيمة السوقية
لألصول االحتياطية .وال ينبغي أن يكون هناك فرق بين
قيمة األصول االحتياطية املبلغة طبقا للطبعة السادسة من
الدليل والقيمة املسجلة لألصول االحتياطية الرسمية يف البند
أوال -ألف يف النموذج القياسي .وينبغي أن تطبق البلدان
أساليب متسقة يف تقدير القيمة ألغراض إبالغ بيانات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل وإعداد بيانات النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات.

تعريف أصول أخري بالعملة األجنبية

 118تُقدَّر السيولة بالعملة األجنبية لدى بلد ما باملقارنة
بين جمموع موارده بالعملة األجنبية وقنوات التسرب
االحتمالية واحملددة سلفا على املدى القصير من هذه املوارد.
وتشمل املوارد بالعملة األجنبية حيازات السلطات من األصول
االحتياطية واألصول األخرى بالعملة األجنبية .ومن أبرز
أوجه االختالف بين تعريف األصول بالعملة األجنبية وتعريف
األصول االحتياطية الرسمية هو أن األصول بالعملة األجنبية
يمكن أن تنشأ عن مراكز مع مقيمين آخرين .وبناء على هذا
املفهوم للسيولة ،يجب أن تكون فئة «أصول أخرى بالعملة
األجنبية» ،مثل األصول االحتياطية ،أصوال سائلة بالعملة
األجنبية تفي بمعايير إتاحتها حتت تصرف السلطات النقدية يف
أوقات األزمات .ويجب استبعاد األصول املرهونة التي يكون من
الواضح أنها ليست متاحة حتت تصرف تلك السلطات.

أصول أخرى بالعملة األجنبية — البند أوال -باء
من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 119على غرار األصول االحتياطية ،يجب أن تكون هذه
األصول بعمالت قابلة للتحويل حتى يمكن أن تكون متاحة
عند الطلب لتلبية احتياجات السلطات من العملة األجنبية.
 120وعلى غرار األصول االحتياطية ،يجب أن تمثل هذه
األصول مطالبات قائمة بالفعل؛ ويتعين أال تدرج فيها خطوط
االئتمان وخطوط توفير املوارد بطريق املبادلة.
 121وعلى غرار األصول االحتياطية ،يجب أن تتم تسوية
هذه األصول بالعملة األجنبية ،وينبغي اإلفصاح يف القسم
الرابع حتت بنود التذكرة عن األصول بالعملة األجنبية التي
تتم تسويتها بالعملة احمللية.
 122وعلى عكس األصول االحتياطية ،فإن هذه األصول
ليست بالضرورة أصوال خارجية ،إذ يمكن أن تكون مطالبات
على مقيمين.
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 123وبالنسبة لالستحقاقات السائلة بالعملة األجنبية
القائمة على غير مقيمين وغير املدرجة ضمن األصول
االحتياطية فينبغي إدراجها حتت «أصول أخرى بالعملة
األجنبية».
 124وينبغي إبالغ بيانات هذه األصول بالنسبة إىل
السلطات النقدية واحلكومة املركزية (ما عدا صناديق
الضمان االجتماعي) .وكما أسلفنا ،نظرا لصعوبة جمع
املعلومات من احلكومة املركزية ،يجب االقتصار على إدراج
األصول الكبيرة لدى هذه الكيانات.
 125ومن أمثلة «أصول أخرى بالعملة األجنبية» ما يلي:
·ودائع السلطات بالعملة األجنبية يف البنوك غير
املدرجة ضمن األصول االحتياطية «التي تقع مقارها
الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ وتمارس نشاطها فيه».
·ودائع السلطات بالعملة األجنبية يف البنوك «التي
تقع مقارها الرئيسية يف اخلارج وتمارس نشاطها
يف البلد املُبَلِّغ».
·استثمار السلطات يف األوراق املالية بالعملة األجنبية
الصادرة عن كيانات «تقع مقارها الرئيسية يف البلد
املُبَلِّغ وتمارس نشاطها فيه».
·سبائك الذهب بدرجة نقاء تصل إىل  995جزءا يف
األلف على األقل غير املدرجة يف األصول االحتياطية.
·القيم الصافية حسب سعر السوق للمشتقات املالية
عالية السيولة التي تمثل ما يلي )1( :صايف مطالبات
السلطات النقدية على مقيمين ،و( )2صايف مطالبات
احلكومة املركزية (ما عدا صناديق الضمان
االجتماعي) على مقيمين وغير مقيمين.
·األرصدة التشغيلية يف اخلارج اململوكة ألجهزة
حكومية واملتاحة لالستخدام الفوري .غير أنه يمكن
إهمال هذه األرصدة إذا كانت غير كبيرة ويستتبع
إبالغ بياناتها عبئا إداريا ملموسا.
·األصول السائلة بالعملة األجنبية املتاحة حتت
تصرف السلطات النقدية و/أو احلكومة املركزية
واخلاضعة لسيطرتها ،التي لها أهمية كبيرة ،وغير
املدرجة ضمن األصول االحتياطية الرسمية .ومن
أمثلة ذلك األصول السائلة بالعملة األجنبية املتاحة
حتت التصرف لدى الصناديق احلكومية ذات
األغراض اخلاصة والتي ال تكون مدرجة يف األصول
28
االحتياطية الرسمية.
 28حسب ظروف كل بلد ،قد تُدرج األصول السائلة بالعمالت األجنبية لدى
الصناديق احلكومة ذات األغراض اخلاصة ،وعادة ما تسمى صناديق
الثروة السيادية ،أو ال تُدرج ضمن األصول االحتياطية الرسمية .وملزيد
من اإلرشادات حول تصنيف أصول الصناديق احلكومية ذات األغراض
اخلاصة بالعمالت األجنبية ،راجع الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الفقرات من  93-6إىل .98-6
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االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات

 126عند إبالغ بيانات «أصول أخرى بالعملة األجنبية»
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،يتعين أن حتدد
البلدان الفئات الرئيسية لتلك األصول.
 127إذا أعيد تصنيف األصول بنقلها من فئة أصول
احتياطية إىل فئة أصول أخرى بالعملة األجنبية ،والعكس
من ذلك ،فيجب ذكر ذلك صراحة يف املالحظات القُطْرية
املصاحبة للنموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.

تطبيق القيم السوقية التقريبية على األصول
االحتياطية وأصول أخرى بالعملة األجنبية

 128من حيث املبدأ ،يتعين تقييم «األصول االحتياطية»
بأسعار السوق .وألغراض النموذج القياسي ،ينبغي تقييم فئة
«أصول أخرى بالعملة األجنبية» لدى السلطات على أساس
مماثل .إال أنه يف الواقع العملي ،قد ال تولد النظم احملاسبية
قيما سوقية فعلية يف كل تواريخ اإلبالغ لكل فئات األدوات
املالية .ويف هذه احلاالت ،يمكن االستعاضة عنها بالقيم
السوقية التقريبية .وعند تقييم األصول االحتياطية وأصول
أخرى بالعملة األجنبية ،ينبغي بوجه عام إدراج عائدات
الفوائد املستحقة على مثل هذه املوارد بالعملة األجنبية
(راجع امللحق الثامن لالطالع على مناقشة حول الفوائد
املستحقة على حقوق السحب اخلاصة).

املبادئ التوجيهية لتطبيق مبدأ التقييم بسعر
السوق على األصول

 129ينبغي تطبيق مبدأ التقييم بسعر السوق على
ما يكون قائما يف التاريخ املرجعي (أي يف نهاية فترة
اإلبالغ املالئمة) من األصول االحتياطية واألصول األخرى
بالعملة األجنبية (أي رصيد األصول) .وإذا لزم األمر ،يمكن
تقدير رصيد األصول يف التاريخ املرجعي بصورة تقريبية
عن طريق إضافة صايف التدفقات التراكمية خالل الفترة
املرجعية إىل رصيد بداية الفترة املرجعية.
 130وينبغي القيام بعمليات إعادة تقييم دورية خملتلف
أنواع األصول لوضع قواعد معيارية يمكن أن تستند إليها
عمليات التقدير التقريبي مستقبال .ويوصى بإجراء عمليات
إعادة التقييم املعنية بوضع القواعد املعيارية على أساس
ربع سنوي على األقل .وبالنسبة لكل فترة إبالغ ،ينبغي كحد
أدنى تعديل قيمة األدوات بالعملة األجنبية باستخدام أسعار
صرف السوق السارية يف التاريخ املرجعي للوصول إىل
القيمة السوقية التقريبية لألصول املعنية.

األوراق املالية

 131يمكن إعادة تقييم رصيد سندات امللكية يف
الشركات املدرجة يف البورصات استنادا إىل الوسط بين

سعري بيع وشراء األسهم يف البورصة الرئيسية للبلد املعني
يف التاريخ املرجعي.
 132ويف حالة سندات الدين يكون سعر السوق هو
الوسط بين سعري البيع والشراء للسند عند إقفال التعامل
يف التاريخ املرجعي ويشمل الفائدة املستحقة .وإذا مل تكن
هذه القيمة متاحة ،فإن طرق التقدير التقريبي األخرى
املستخدمة تشمل طريقة العائد حتى حلول أجل االستحقاق،
وطريقة القيمة احلالية اخملصومة.

العملة والودائع والقروض

 133تنعكس القيمة السوقية للعملة والودائع والقروض
29
بصفة عامة يف قيمتها االسمية (الظاهرية).

املشتقات املالية

 134يتعين أن تعكس املشتقات املالية املبلغة بياناتها
يف القسم األول من النموذج قيمها السوقية .وبالنسبة
للعقود املستقبلية ،فيعني ذلك قيمتها حسب سعر السوق.
ونظرا للتسوية اليومية للمكاسب واخلسائر يف بورصات
العقود املستقبلية ،ال يُرجح إبالغ بيانات القيم السوقية
للعقود املستقبلية .وتُشتق القيمة السوقية لعقود املبادلة
والعقود اآلجلة من الفرق بين السعر املتفق عليه عند التعاقد
وسعر السوق السائد (أو املتوقع) للبند حمل التعاقد .وتعتمد
القيم السوقية لعقود اخليار على عدد من العوامل تشمل
السعر املتعاقد عليه (سعر التنفيذ) ،وسعر األداة حمل التعاقد
ومدى تقلب سعرها ،والوقت املتبقي حتى انتهاء العقد،
وأسعار الفائدة( .راجع أيضا الفصل اخلامس).

الذهب النقدي

 135يتم تقييم الذهب النقدي بسعر السوق اجلاري
للذهب السلعي .ويتعين اإلفصاح عن أساس تقدير القيمة
(كالكمية والسعر املستخدمين يف احتسابها)( .وتبين صيغة
العرض الواردة يف امللحق الثاين الطريقة احملددة إلبالغ
بيانات كمية الذهب ،مع توقع احتمال استنباط السعر من
البيانات املبلغة).

حقوق السحب اخلاصة

 136يجري تقييم حقوق السحب اخلاصة وفقا للسعر
الذي يحدده صندوق النقد الدويل .ويحدد الصندوق قيمة
حقوق السحب اخلاصة يوميا بالدوالر األمريكي عن طريق
حساب جمموع قيم سلة عمالت ذات أوزان حمددة ،وذلك

 29اتساقا مع الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،تُدرج متأخرات الفائدة واألصل ضمن قيمة االستثمار .ومع هذا،
فاألصول التي تتعثر خدمتها ربما ال تكون سائلة أو مل تعد تعتبر عالية
اجلودة بوجه عام (راجع الفقرة  ،)89وبالتايل قد ال تستويف معايير
إدراجها ضمن األصول االحتياطية.

األصول االحتياطية الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية التقريبية)
على أساس أسعار الصرف يف السوق .وتخضع السلة وأوزان
عمالتها للمراجعة والتعديل من حين آلخر.

وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل

 137يجري تقييم وضع االحتياطي يف صندوق النقد
الدويل بسعر يمثل انعكاسا ألسعار الصرف اجلارية (حلقوق
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السحب اخلاصة مقابل العملة املستخدمة يف إبالغ بيانات
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات يف حالة وضع
الشريحة االحتياطية ،وسعر الصرف اجلاري للعملة املقوم
بها القروض املقدمة من البلد املُبَلِّغ إىل الصندوق يف حالة
القروض القائمة من البلد املُبَلِّغ لصندوق النقد الدويل والتي
تستويف تعريف معاملتها كأصل احتياطي).

3

قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل احملددة
سلفا من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة
االسمية) :القسم الثاين يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات

 138يُستخدم القسم الثاين يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات إلبالغ بيانات قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل
احملددة سلفا من األصول بالعملة األجنبية لدى السلطات .وقنوات
التسرب «احملددة سلفا» هي االلتزامات التعاقدية املعروفة أو
املقررة بالعملة األجنبية مع مقيمين وغير مقيمين .ويمكن أن
تنشأ االلتزامات التعاقدية على السلطات من أنشطة مدرجة يف
امليزانية العمومية وأخرى خارج امليزانية العمومية .وتشمل
االلتزامات املدرجة يف امليزانية العمومية املدفوعات احملددة
سلفا لتسديد أصل القروض واألوراق املالية والفوائد املرتبطة
بها( .راجع أيضا احلاشية  6يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات) .أما األنشطة خارج امليزانية العمومية التي تنشأ
عنها تدفقات حمددة سلفا بالعملة األجنبية فهي تشمل االلتزامات
بموجب عقود آجلة ومبادالت وعقود مستقبلية .وال ينبغي أن تُدرج
يف هذا القسم اإليرادات احملتملة أو املمكنة بالعملة األجنبية ،مثل
إيرادات مبيعات السلع األولية يف املستقبل 1،أو تلقي موارد يف
املستقبل بموجب قروض متعاقد عليها ،ومطالبات موضع خالف،
وغيرها .وال ينبغي إدراج سوى قنوات التسرب الصايف احملددة
سلفا واملشتقة من األصول واخلصوم القائمة فعالً.

تعريف قنوات التسرب الصايف احملددة
سلفا

 139املقصود بمصطلح قنوات التسرب الصايف قصيرة
األجل هو االلتزامات التعاقدية بالعملة األجنبية املقرر أن
تصبح واجبة األداء خالل االثني عشر شهرا التالية .ويتوقف
أجل االستحقاق على املوعد املقرر النتهاء العقد بصرف النظر
عما إذا كانت هناك توقعات بتجديده .واملقصود بمصطلح
«قنوات التسرب الصايف» هو تدفقات العملة األجنبية اخلارجة
مطروحا منها التدفقات الداخلة .ويتعين إبالغ بيانات
التدفقات اخلارجة بصورة منفصلة عن التدفقات الداخلة.
 1البلدان التي تتوقع تدفقات داخلة مطردة بعمالت أجنبية ،كالتدفقات
من مبيعات سلع أولية يف املستقبل ،يجوز أن تقدم معلومات إضافية
يف احلواشي أو من خالل البيانات الوصفية املصاحبة للنموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات.

 140وتتكون التدفقات اخلارجة من عمليات االستهالك
املقررة لاللتزامات بالعملة األجنبية ومدفوعات الفوائد
املرتبطة بها خالل السنة املقبلة وعمليات الوفاء بالتزامات
املدفوعات املقررة للعملة األجنبية بموجب العقود اآلجلة
والعقود املستقبلية وعقود املبادلة .وتشمل التدفقات
الداخلة االلتزامات املستحقة للسلطات يف فترة االثني عشر
شهرا التالية الناشئة عن أنشطة داخل امليزانية العمومية
وخارجها .وتقتصر التدفقات اخلارجة والتدفقات الداخلة
التي تُقَيَّد يف هذا القسم على تلك الناشئة عن األصول
واخلصوم القائمة فعالً .إال أنه فيما يتعلق بتدفقات العملة
األجنبية الداخلة املرتبطة بأصول لدى السلطات ،يُالحظ أنه
يتعين االقتصار على إدراج التدفقات التي تتعلق بأصول
ال يغطيها القسم األول من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات .وذلك ألن كون األصل موجودا بالفعل (القسم
األول) ،والقيام يف نفس الوقت بإبالغ بيانات التدفقات
الداخلة الناشئة عنه يف القسم الثاين على أساس أنها تدفقات
داخلة صافية مقررة سلفا سيؤدي إىل عدم االتساق .وعلى
سبيل املثال ،تشمل األصول بالعملة األجنبية املوضحة يف
القسم األول من النموذج الفائدة املستحقة ،ومن ثم يجب عدم
قيد الفائدة املستحقة على تلك األصول يف القسم الثاين من
النموذج .وباملثل ،فإن إيرادات بيع األصول بالعملة األجنبية
(كاألوراق املالية) تنعكس يف املراكز املبينة يف القسم األول
من النموذج كزيادة يف الودائع بالعملة األجنبية وانخفاض
يف مقدار األوراق املالية .وإضافة إىل ذلك ،ينبغي أال تُدرج
يف القسم الثاين بيانات التدفقات الداخلة الناشئة من
االلتزامات التعاقدية بالعملة األجنبية التي ال يُتوقع قبضها
ألسباب منها ،على سبيل املثال ،تعثر املدين( .راجع أيضا
املناقشة التي ترد الحقا يف هذا الفصل حتت عنوان «إبالغ
بيانات قنوات التسرب األخرى بالعملة األجنبية») .ويُستبعد
من القسمين الثاين والثالث تلقي األموال املتوقع يف املستقبل
من التزامات القروض .وتتناول الفقرات من  221-206شرح
مسائل قيد خطوط االئتمان واملوارد غير املنصرفة بموجب
اتفاقات مع صندوق النقد الدويل يف ظل ظروف حمددة.

قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل احملددة سلفا من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
 141ويمكن أن تنشأ تدفقات العملة األجنبية احملددة
سلفا املشمولة يف القسم الثاين من النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات من مراكز جتاه مقيمين وغير مقيمين.
واملقصود بتدفقات العملة األجنبية احملددة سلفا املدرجة
يف القسم الثاين من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
هو التدفقات التي تنشأ من مراكز السلطات داخل امليزانية
العمومية وخارجها جتاه مقيمين وغير مقيمين.

 142ويتحدد ما إذا كان االلتزام املعني قصير األجل أم
ال على أساس املدة املتبقية من أجل استحقاقه .واملقصود
بمصطلح «قصير األجل» هو فترة تصل إىل سنة واحدة .ومن
ثم تشمل االلتزامات قصيرة األجل االلتزامات التي يكون
أجل استحقاقها األصلي سنة واحدة أو أقل وااللتزامات
ذات آجال استحقاق أصلية أطول وتكون املدة املتبقية من
أجل استحقاقها سنة واحدة أو أقل .ويف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات ،تشمل تلك االلتزامات أيضا أي
مدفوعات الستهالك الدين ومدفوعات فوائد تصبح واجبة
األداء خالل السنة التالية عن التزامات ذات أجل استحقاق
أصلي يزيد على سنة واحدة.

 143وقنوات التسرب احملددة سلفا املشمولة يف القسم
الثاين من النموذج القياسي هي قنوات التسرب من السلطات
النقدية واحلكومة املركزية ،ما عدا صناديق الضمان
االجتماعي .وكما ورد يف احلاشية  11يف الفقرة  ،20فإن
إعتماد نظام جملس العملة ال يلغي شرط إبالغ بيانات
احلكومة املركزية يف النموذج القياسي.

إبالغ بيانات قنوات التسرب احملددة
سلفا

 144عند إبالغ بيانات قنوات التسرب احملددة سلفا،
يتعين مراعاة عدد من االعتبارات .فعلى عكس بيانات
القسم األول يف النموذج القياسي التي تتعلق ببيانات
األرصدة التي تبين أصول السلطات بالعملة األجنبية
يف التاريخ املرجعي (اليوم األخير من الفترة املرجعية)،
تتعلق املعلومات التي يتعين اإلبالغ بها يف القسم الثاين
بتدفقات العملة األجنبية الداخلة واخلارجة خالل االثني
عشر شهرا التالية للتاريخ املرجعي .ويتم تقسيم األفق
الزمني إىل ثالث فترات فرعية كما يلي« :حتى شهر واحد»،
و «أكثر من شهر وحتى ثالثة أشهر» ،و «أكثر من ثالثة
أشهر وحتى سنة واحدة» .والهدف من هذه التقسيمات
الدقيقة لألفق الزمني هو تسهيل قيام صناع السياسات
واملشاركين يف السوق بتقييم أكثر تفصيال لوضع السيولة
لدى السلطات .ويسجل عمود «اجملموع» يف القسم الثاين
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات جمموع
الفترات الفرعية الثالث.
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 145وعلى عكس األصول بالعملة األجنبية املشمولة
يف القسم األول يف النموذج القياسي ،والتي يتعين اإلفصاح
عنها بالقيم السوقية التقريبية ،يجب تسجيل تدفقات
العمالت األجنبية الداخلة واخلارجة يف القسم الثاين من
النموذج القياسي بالقيم االسمية ،أي ،بقيمة التدفقات
النقدية عند حدوثها .وال يحتاج األمر إىل تطبيق خصم على
تلك التدفقات .ويجب قيد تدفقات العمالت األجنبية الداخلة
واخلارجة يف القسم الثاين من النموذج القياسي على أساس
حلول موعد الدفع وليس على أساس االستحقاق.
 146وعند حتويل قروض بالعملة األجنبية ،واألوراق
املالية ،وااللتزامات األخرى املدرجة يف امليزانية العمومية
إىل العملة املستخدمة يف إبالغ البيانات ،فإن سعر الصرف
الذي يتعين استخدامه هو سعر الصرف السائد يف السوق
يف التاريخ املرجعي .وبالنسبة للعقود اآلجلة والعقود
املستقبلية وعقود املبادالت ،ينبغي استخدام سعر الصرف
املنصوص عليه يف العقد يف حتديد القيمة االسمية ،التي
يمكن حتويلها بعد ذلك إىل عملة اإلبالغ بسعر الصرف
السائد يف السوق يف التاريخ املرجعي.
 147وعند إبالغ بيانات األدوات بالعملة احمللية التي
تتم تسويتها بالعملة األجنبية ،يجب أن يتم أوال حتويل
تدفقات العملة احمللية إىل عملة أجنبية بسعر الصرف
احملدد يف األداة املالية املعنية ،وبعد ذلك ينبغي حتويل
تلك التدفقات إىل عملة اإلبالغ بسعر الصرف السائد يف
السوق يف التاريخ املرجعي .وبالنظر إىل أن هذا القسم يقيد
التسويات بالعملة األجنبية احملددة سلفا ،ينبغي استبعاد
األدوات التي تتم تسويتها بالعملة احمللية ولكنها مربوطة
بمؤشر عملة أجنبية .ويف املقابل ،ينبغي يف هذا القسم
إدراج األدوات التي تتم تسويتها بالعملة األجنبية ولكنها
مربوطة بالعملة احمللية .وينبغي إبالغ بيانات األدوات
بالعملة احمللية املربوطة بمؤشر أسعار الصرف وتتم
تسويتها بالعملة احمللية يف القسم الرابع باستخدام القيمة
االفتراضية/االسمية.
 148ويف القسم الثاين ،على غرار القسمين الثالث والرابع،
يقتضي احتساب قنوات التسرب الصايف (صايف التدفقات) قيد
التدفقات الداخلة واخلارجة بإشارات عكسية ،فتستخدم اإلشارات
املوجبة ( )+للتدفقات الداخلة أو اإليرادات من االحتياطيات
بالعملة األجنبية ،واإلشارات السالبة ( )-للتدفقات اخلارجة أو
املدفوعات من االحتياطيات بالعملة األجنبية .ومن املمكن أن
تكون إشارة قنوات التسرب الصايف (صايف التدفقات) موجبة
تبعا للرصيد الصايف.
( )+أو سالبة (ً )-
 149وتنطوي االلتزامات املتعلقة بالقروض واألوراق
املالية (أي مدفوعات خدمة الدين عن أصل الدين والفوائد) على
تدفقات خارجة بالعملة األجنبية ،ويجب وضع اإلشارة السالبة
( )-أمام بياناتها .أما االلتزامات بالعملة األجنبية املستحقة
للسلطات فيتعين قيدها مع وضع اإلشارة املوجبة ( )+أمامها.
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وإضافة إىل ذلك ،يجب إبالغ بيانات مدفوعات الفوائد بصورة
منفصلة عن مدفوعات سداد أصل الدين( .راجع صيغة العرض
يف امللحق الثاين).
 150ويف حالة تدفقات العملة احملددة سلفا واملرتبطة
بعقود املشتقات املالية ،يجب تمييز املراكز املكشوفة (املقترنة
بالتدفقات اخلارجة) واملراكز املغطاة (املقترنة بالتدفقات
الداخلة) باإلشارة السالبة ( )-واإلشارة املوجبة ( )+على
التوايل .أما املركز الكلي (الصايف) فقد يحمل أيا من اإلشارتين.
ويتعين اإلفصاح عن املراكز اإلجمالية لكي يتسنى تقديم
معلومات أوفى عن تدفقات العملة األجنبية لدى السلطات ،ولكن
يُسمح بالتصفية بين املراكز إذا كانت املراكز املقابلة متخذة مع
نفس الطرف املقابل وبنفس أجل االستحقاق ،ويف حال وجود
اتفاق تصفية عام واجب اإلنفاذ قانونا يسمح بالتسوية بالقيم
الصافية .ويشار إىل هذا اإلجراء بصفة عامة بمصطلح املقاصة
بتبديل االلتزام 2.كذلك يُسمح باملقاصة بتبديل االلتزامات يف
حالة املراكز املتوافقة املتخذة يف البورصات املنظمة.
 151ونظرا الختالف اتفاقات إعادة الشراء وإعادة الشراء
العكسية يف طبيعتهما عن القروض واألوراق املالية التقليدية،
يُوصى ،يف حالة تطبيق األساليب احملاسبية املشار إليها يف
الفقرتين الفرعيتين  )1( 85و( ،)2بضرورة قيد تدفقات العملة
األجنبية اخلارجة والداخلة املقترنة باتفاقات إعادة الشراء
وإعادة الشراء العكسية يف البند ثانيا 3 -يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات ،مع حتديد التدفقات اخلارجة بصورة
منفصلة عن التدفقات الداخلة وتمييز كل منهما باإلشارة
املالئمة (راجع أيضا امللحق الثالث) .وبوجه خاص ،كما ورد
شرحه يف الفقرة الفرعية  ،)1( 85يجب إبالغ بيانات تدفقات
العمالت األجنبية اخلارجة احملددة سلفا املرتبطة باتفاقات
إعادة الشراء يف البند ثانيا 3 -يف النموذج القياسي إذا ظلت
األوراق املالية املقدمة كضمان إضايف ضمن االحتياطيات.
وينبغي قيد تدفقات العملة األجنبية الداخلة احملددة سلفا
املرتبطة باتفاقات إعادة الشراء العكسية يف البند ثانيا3 -
عندما يكون األصل حمل اتفاق إعادة الشراء (قرض مستحق
القبض) غير سائل وغير مقيد ضمن االحتياطيات (الفقرة
الفرعية  .))2( 85ويؤدي ذلك إىل تيسير مضاهاة البيانات
املبلغة يف األقسام األول والثاين والرابع يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات عن اتفاقات إعادة الشراء واألنشطة ذات
الصلة التي تقوم بها السلطات .وينبغي حتديد تدفقات العمالت
األجنبية املرتبطة باتفاقات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية
بصورة منفصلة عن التدفقات قصيرة األجل األخرى املقيدة يف
البند ثانيا.3 -
 2يجب التمييز بين املقاصة بتبديل االلتزام وتصفية اإلغالق .ويقصد
باملصطلح األخير بصفة عامة حاالت اإلعسار واإلفالس ،حيث يصبح
باستطاعة األطراف املشاركة يف السوق املالية إنهاء أو إغالق التعاقدات
يف السوق املالية والتصفية بينها ،وتسمح تصفية اإلغالق لألطراف
املشاركة يف السوق بتصفية الضمان اإلضايف الذي سبق أن قام الطرف
العاجز عن السداد برهنه ارتباطا بهذه العقود.

 152وتمثل جداول استهالك الدين مصادر بيانات جيدة
الشتقاق معلومات عن إجمايل تدفقات العملة األجنبية
اخلارجة والداخلة املرتبطة بمدفوعات سداد القروض
قصيرة األجل وأقساط سداد القروض طويلة األجل وما
يرتبط بها من مدفوعات الفوائد التي حتل مواعيد أدائها
خالل اآلفاق الزمنية الثالثة التي تضمها سنة واحدة.
ويمكن للبلدان أيضا االستفادة مما تعده من بيانات مفصلة
عن الدين اخلارجي للقطاع العام ،حيثما يكون ذلك مالئما.
وتمثل حسابات تدفق األموال ) (Flow-of-Fundsمصدرا
جيدا آخر للبيانات بالنسبة للقسم الثاين من النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات.

العالقة بين املعامالت بالعملة
األجنبية يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ويف احلسابات اخلارجية

 153إن القروض واألوراق املالية املشار إليها يف القسم
الثاين من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات مماثلة
لتلك التي يشتمل عليها تعريف القروض واألوراق املالية
يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل .ومع ذلك ،هناك عدد من الفروق البارزة
يف هذا الصدد.
 154وعلى عكس بيانات اخلصوم اخلارجية التي يجري
إعدادها ملعرفة وضع االستثمار الدويل للبلد املعني 3والتي
تستند إىل مفهوم اإلقامة ،حيث يقصد باخلصوم اخلارجية
اخلصوم املستحقة لغير املقيمين بصرف النظر عن العمالت
املستخدمة ،يتعين االقتصار يف القسمين الثاين والثالث من
النموذج القياسي على إدراج القروض واألوراق املالية واجبة
السداد بالعملة األجنبية ،بصرف النظر عن حمل إقامة احلائز.
 155وعلى عكس البيانات املبلغة عن وضع االستثمار
الدويل للبلدان ،والتي تعكس األصول واخلصوم القائمة يف
نقطة زمنية معينة ،فإن املعلومات املطلوبة يف القسم الثاين
تتعلق بتدفقات العملة األجنبية الداخلة واخلارجة الناشئة
عن أصول وخصوم قائمة يتعين قبضها أو دفعها خالل
الفترات الثالث التي تضمها االثنا عشر شهرا التالية.
 156وإضافة إىل ذلك ،تستند بيانات اخلصوم اخلارجية
التي يتم إعدادها ألغراض وضع االستثمار الدويل إىل أجل
االستحقاق األصلي لألدوات املالية املعنية .ويف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات ،يتم حتديد تدفقات العملة
األجنبية قصيرة األجل على أساس آجال االستحقاق
4
املتبقية لألدوات املالية املعنية.
 3يتم عرض وضع االستثمار الدويل للبلد املعني من خالل ميزانيته
العمومية لألصول املالية اخلارجية واخلصوم اخلارجية.
 4بما يف ذلك مدفوعات استهالك األدوات املالية ذات آجال االستحقاق
املتبقية البالغة أكثر من سنة.

قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل احملددة سلفا من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
 157ويتطلب بيان وضع االستثمار الدويل توافر بيانات
منفصلة عن البنك املركزي واحلكومة العامة 5،حيث ينظر
إليهما يف وضع االستثمار الدويل كقطاعين خمتلفين
يف االقتصاد القائم باإلبالغ .ويشترط النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات اإلبالغ بمعلومات عن إجمايل تدفقات
العملة األجنبية املرتبطة بكل من السلطات النقدية واحلكومة
املركزية (باستثناء صناديق الضمان االجتماعي).
 158ويتطلب بيان وضع االستثمار الدويل قياس األصول
واخلصوم اخلارجية بأسعار السوق اجلارية يف التاريخ
املرجعي .أما القسم الثاين من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات فيتطلب قيد التدفقات الداخلة واخلارجة
بالقيم االسمية (أي املبالغ القائمة على املدين واملستحقة
للدائن ،بما فيها األصل وأي فائدة مستحقة وغير مسددة).

إبالغ بيانات تدفقات العملة األجنبية
املرتبطة بالقروض واألوراق املالية
والودائع
القروض واألوراق املالية والودائع — البند
ثانيا 1 -يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

 159القروض هي أصول مالية (أ) تنشأ حين يقوم الدائن
بإقراض أموال إىل املدين مباشرة ،و(ب) تكون مثبتة بوثائق
غير قابلة للتداول (الطبعة السادسة من الدليل ،الفقرة .)51-5
ويندرج يف ذلك القروض التي تتحملها السلطات واحلكومة
املركزية لتمويل التجارة ،وغير ذلك من القروض والسلف
املقدمة (بما يف ذلك قروض التمويل العقاري) ،واستخدام
ائتمانات وقروض صندوق النقد الدويل وعقود التأجير
التمويلي .وتُستبعد القروض التي تقدم بموجب اتفاقات
إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية ،واتفاقات مبادلة الذهب
من البند ثانيا 1-ولكن يجوز قيدها ،حسب مقتضى احلال،
يف البند ثانيا.3 -
 160ويتعين إبالغ بيانات القروض قصيرة األجل الواجبة
السداد خالل األفق الزمني املعني .وإذا كان أجل استحقاق
الدين أكثر من سنة واحدة ،فإنه يتعين إبالغ بيانات مدفوعات
الفوائد وأقساط سداد أصل الدين التي حتل مواعيد أدائها
خالل سنة واحدة .كذلك يتعين إدراج القروض طويلة األجل
التي يتبقى من أجل استحقاقها ما يصل إىل سنة واحدة.
 161ومن الصعب التمييز يف الواقع العملي بين ما يف حيازة
كل من البنوك املركزية واملؤسسات املصرفية األخرى من قروض
وودائع قصيرة األجل بالعملة األجنبية .ولهذا السبب تُدرج
«الودائع بالعملة األجنبية» حتت البند ثانيا .1-وتُدرج بيانات
 5احلكومة املركزية هي أحد مكونات احلكومة العامة ،والتي تضم أيضا
حكومات الواليات واالقاليم واحلكومات احمللية وصناديق الضمان
االجتماعي.
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ودائع البنوك املركزية األجنبية واملؤسسات املصرفية األجنبية
األخرى 6لدى السلطات النقدية للبلد القائم باإلبالغ ،إىل جانب
ودائع الكيانات املقيمة بالعملة األجنبية لدى البنك املركزي يف
البلد القائم باإلبالغ .وهذه الودائع ،من الناحية القانونية ويف
الواقع العملي ،هي ودائع قابلة لالسترداد من جانب املودعين
خالل مهلة قصيرة .ويتعين من بين تلك الودائع إبالغ بيانات
الودائع «حتت الطلب» حتت فئة أقصر أجال لالستحقاق .ويناقش
الفصل الرابع (الفقرة  )197قيد أنواع أخرى من الودائع لدى
السلطة النقدية غير املشمولة يف البند ثانيا.1-
 162وسندات الدين هي أدوات قابلة للتداول تُستخدم كإثبات
لوجود دين (راجع الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الفقرة  .)44-5وتشمل )1( :السندات
واألذون (بما يف ذلك سندات الدين املضمون ،واألسهم املمتازة
غير املشاركة يف توزيعات األرباح ،وشهادات اإليداع طويلة
األجل القابلة للتداول) ،و( )2أدوات دين أسواق املال أو أدوات
الدين القابلة للتداول .وعادة ما تمنح السندات واألذون حائزها
حقا غير مشروط يف احلصول على دخل نقدي ثابت أو احلصول
على دخل نقدي متغير حمدد يف العقد بين الدائن واملدين ،أي
عندما ال يعتمد دفع الفائدة على إيرادات املدين .وتمنح السندات
واألذون وسندات الدين املضمون أيضا حلائزها حقا غير
مشروط يف احلصول على مبلغ حمدد كسداد ألصل الدين يف
تاريخ معين أو تواريخ معينة .وتندرج ضمنها األسهم املمتازة
غير املشاركة يف توزيع األرباح والسندات القابلة للتحويل إىل
أسهم .وتعامل باملثل أيضا شهادات اإليداع القابلة للتداول ذات
آجال االستحقاق البالغة أكثر من سنة واحدة ،والسندات مزدوجة
العملة 7،والسندات ذات القسائم الصفرية وغيرها من السندات
ذات اخلصم الكبير ،وسندات سعر الفائدة املعوم ،والسندات
املؤشرة ،واألوراق املالية املضمونة بأصول ،كالتزامات الرهن
العقاري املعززة بضمان وشهادات املشاركة( .الرهون العقارية
ليست سندات ولكنها تندرج ضمن القروض).
 163وتمنح أدوات سوق املال ،بصفة عامة ،حلائزها
حقا غير مشروط يف قبض مبلغ من املال ثابت ومعلوم يف
تاريخ معين .ويجري يف العادة تداول هذه األدوات بخصم
يف األسواق املنظمة .ويعتمد اخلصم على سعر الفائدة واملدة
املتبقية من أجل االستحقاق .وتشمل أدوات كأذون اخلزانة،
واألوراق التجارية ،وشهادات القبول املصريف ،وشهادات
اإليداع قصيرة األجل القابلة للتداول.
 164وال ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار عند إبالغ بيانات
تدفقات موارد العمالت األجنبية اخلارجة احملددة سلفا
يف البند ثانيا 1 -من النموذج القياسي إال األوراق املالية
التي تصدرها السلطات النقدية واحلكومة املركزية (ما عدا
 6ينبغي إدراج أنواع أخرى من الكيانات غير املقيمة إذا كانت يف حيازتها
ودائع لدى سلطات البلد القائم باإلبالغ.
 7السند مزدوج العملة هو سند تختلف عملة مدفوعات فوائده أو أصله (أو
كالهما) عن العملة التي صدر بها.
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صناديق الضمان االجتماعي) والتي تتم تسويتها بالعملة
األجنبية.
 165ويتعين أن يكون هناك نظام إحصائي كاف
ومتسق الشتقاق معلومات عن تدفقات العمالت األجنبية
املتعلقة بسندات الدين العام على أساس متواتر ويف توقيت
مناسب .وقد يوجد مثل هذا النظام يف اجلهاز الذي يقوم بنشر
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات أو يف هيئة حكومية
أخرى تقوم بتوفير البيانات للجهاز املعني بالنشر .وينبغي
أن يشتمل ذلك النظام على معلومات مفصلة عن خصائص
كل سند من سندات الدين ،وذلك مثل )1( :الكيان الذي يصدر
السند املعني و( )2تاريخ اإلصدار وتاريخ أجل االستحقاق،
و( )3عملة اإلصدار و( )4مقدار االكتتاب املتحقق و()5
القيمة االسمية أو الظاهرية للدين و( )6سعر الفائدة و()7
توقيت مدفوعات الفوائد و( )8خيارات البيع املتضمنة حيث
ينطبق ذلك 8.ويمكن من ذلك النظام اشتقاق معلومات عن
املبلغ الذي سيدفعه املصدر للحائز يف تاريخ استرداد السند
املعني ،وهو ما يمثل القيمة االسمية للورقة املالية الواجب
تسجيلها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 166وتشمل تدفقات العملة األجنبية الداخلة التي
يتعين اإلبالغ بها يف البند ثانيا 1 -يف النموذج القياسي
التدفقات املرتبطة بااللتزامات املقررة بالعملة األجنبية
املستحقة للسلطات على قروض وأوراق مالية وودائع قائمة
تملكها السلطات وغير مشمولة يف القسم األول من النموذج
القياسي .ويجب عدم إدراج التدفقات الداخلة الناشئة من
القروض واألوراق املالية والودائع القائمة والتي ال تتوقع
السلطات قبضها ،كما يف حالة تعثر املدين.

تدفقات العملة األجنبية املرتبطة بالعقود
اآلجلة ،والعقود املستقبلية ،واملبادالت
العقود اآلجلة ،والعقود املستقبلية ،واملبادالت
— البند ثانيا 2-يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

 167عند حتديد تدفقات العملة األجنبية ،يمكن اعتبار
املشتقات املالية أدوات مالية مصممة للفصل بين احلقوق
وااللتزامات التعاقدية اخملتلفة ،مما يسمح بتحويل اخملاطر
أو تبادلها .وتتم التسوية يف شكل تدفقات نقدية حمددة،
يتقرر حجمها بالرجوع إىل قيم األدوات املالية األساسية
(العمالت األجنبية واألوراق املالية والسلع األولية) أو يتم
اشتقاق حجمها من تلك األدوات املالية أو من أو مؤشرات
مالية معينة (كمؤشرات أسعار الفائدة وأسعار الصرف
وأسعار البورصة).

 8راجع أيضا الفصل الرابع (الفقرات  )205-199فيما يخص األوراق
املالية ذات خيارات البيع املتضمنة.

 168ويخصص البند ثانيا 2 -يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات إلبالغ بيانات العقود اآلجلة ،والعقود
املستقبلية ،واملبادالت .ويتعين إبالغ بيانات عقود اخليار،
وهي مشتقات مالية قد تُمارس أو ال تُمارس ،يف القسم
الثالث من النموذج.
 169وينبغي االقتصار على إدراج املشتقات املالية التي
تتم تسويتها بالعملة األجنبية مقابل العملة احمللية يف البند
ثانيا 2 -من نموذج البيانات.
 170وتمثل العقود اآلجلة والعقود املستقبلية اتفاقات
لشراء أو بيع كمية حمددة من أصل معين (كالعملة مثال) يف
تاريخ مستقبلي معين بسعر متفق عليه سلفا .أما املبادالت
فهي اتفاقات بين طرفين على تبادل تدفقات نقدية يف
املستقبل وفقا لصيغة يتم ترتيبها مسبقا .وتعتبر العقود
املستقبلية واملبادالت أشكاال خمتلفة للعقود اآلجلة.
 171والعقد اآلجل هو أداة مالية يتم تداولها «خارج
البورصة» ) ،(OTCوهو ما يميزه عن العقد املستقبلي .وال
يجري تداول العقود اآلجلة يف البورصات املنظمة ولكن من
جانب جهات مضاربة (عادة ما تكون بنوكا) تقوم بالتداول
فيما بينها مباشرة أو مع أطراف مقابلة عبر الهاتف ،أو عن
طريق الكمبيوتر أو عن طريق الفاكس .ومن األمثلة على ذلك
اتفاقيات الصرف االجنبي اآلجلة.
 172ويتمثل الفرق اجلوهري بين العقد اآلجل والعقد
املستقبلي يف أن العقد املستقبلي يتم تداوله يف البورصات
املنظمة وتتم تسويته مع أحد األطراف املقابلة املركزية.
ومن أمثلة العقود املستقبلية العقود املستقبلية على أسعار
الفائدة والعقود املستقبلية على حصص امللكية والعقود
املستقبلية على العمالت وعلى السلع األولية.
 173ويمكن اعتبار املبادالت سلسلة من العقود اآلجلة.
وهناك نوع من املبادالت ،غالبا ما يشار إليه بمصطلح
مبادالت النقد األجنبي ،ينطوي على تبادل عملتين (بمبلغ
أصل املبادلة فقط) يف تاريخ معين وبسعر صرف متفق
عليه وقت حترير العقد (هو شق املعاملة املتعلق بالبيع (the
) ) short legوالتبادل املعاكس بين نفس العملتين يف تاريخ
الحق مستقبال بسعر صرف يتم االتفاق عليه يف وقت إبرام
9
العقد (وهو شق املعاملة املتعلق بالشراء ).)(the long leg
وهناك نوع آخر من املبادالت ،يشار إليه غالبا بمصطلح
مبادلة العملة ،ينطوي على عقود تلزم طرفين مقابلين
بتبادل مدفوعات أصل بعمالت خمتلفة وتدفقات مدفوعات
 9على سبيل املثال ،تتم يف البداية مبادلة مبلغ بالدوالرات األمريكية بما
يعادله باجلنيهات اإلسترلينية (كمعاملة فورية) ثم يحدث تبادل عكسي
عند حلول أجل استحقاق املبادلة .ويتم إدراج بيانات مبادلة العملية
الفورية بعملية آجلة وكذلك بيانات العمليات اآلجلة العكسية .كذلك يتم
إدراج بيانات املبادالت قصيرة األجل التي يتم تنفيذها بوصفها معامالت
«الغد أو اليوم التايل» )” (“tomorrow/next day transactionsضمن هذه
الفئة.

قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل احملددة سلفا من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
فائدة بعمالت خمتلفة لفترة زمنية متفق عليها وعلى إعادة
تبادل مبالغ األصل بنفس سعر الصرف عند حلول أجل
االستحقاق املعني .ويغطي البند ثانيا 2-يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات هذين النوعين من املبادالت
وغيرهما.
 174وبالنسبة لتدفقات العملة األجنبية التي ينبغي
إبالغ بياناتها يف القسم الثاين من النموذج القياسي فهي
التزامات النقد األجنبي (بالقيمة االسمية أو االفتراضية —
راجع أيضا الفقرة  )176التي يتعين الوفاء بها عند تسوية
كل العقود اآلجلة والعقود املستقبلية وعقود املبادالت
10
القائمة.
 175وحيثما تخضع العقود املستقبلية لتسوية
يومية فإن تدفقات النقدية احملددة سلفا وفق تلك العقود
املستقبلية ال تكون ذات قيمة تذكر ،وبالتايل ال يتوجب
اإلبالغ بها يف القسم الثاين بالنموذج .ومع هذا ،ينبغي أن
حتتوي املالحظات القُطْرية على القيمة االفتراضية للعقود
املستقبلية التي تتم تسويتها بالعملة األجنبية.
 176ويف البلدان التي تستخدم العقود اآلجلة التي ال
تنص على التسليم ) (NDFsوتتم تسويتها بالعملة األجنبية،
يجب إدراج بيانات القيمة االفتراضية لهذه العقود يف
البند ثانيا 2-يف النموذج القياسي .ويفترض أن تراعي
هذه املعاجلة أن العقود اآلجلة التي ال تنص على التسليم
يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر صرف عملة البلد
املعني ،شأنها يف ذلك شأن العقود اآلجلة .وبما أن العقود
اآلجلة التي ال تنص على التسليم هي غير حمددة باالسم يف
النموذج القياسي ،ينبغي حتديد جمموع قيمتها االفتراضية
يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات .أما العقود
اآلجلة التي ال تنص على التسليم وتتم تسويتها بالعملة
احمللية لكنها حمررة بعملة أجنبية (أو مربوطة بمؤشر)
فيجب إبالغ بياناتها يف القسم الرابع ،وجتري مناقشة هذه
العقود يف الفصل اخلامس (الفقرات .)250-245
 10تُصَنَّف السندات املركبة ضمن سندات الدين .وعادة تأخذ السندات
املركبة شكل أدوات مالية مصممة حسب كل حالة على حدة مع النص على
استرداد الورقة املالية دفعة واحدة ) (a bullet redemptionومع ربط قيمة
االسترداد أو قسيمة الفائدة بالتحركات يف متغير أو أكثر من املتغيرات
االقتصادية قد يكون عملة ،أو سعر فائدة ،أو سعر أصل أو سلعة أولية ،أو
مزيجا من كل ذلك.
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 177ويف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
يقصد باملراكز املكشوفة واملراكز املغطاة تلك املراكز
املقترنة بتدفقات العملة األجنبية املستقبلية اخلارجة
والداخلة ،على التوايل.

إبالغ بيانات قنوات التسرب األخرى
بالعملة األجنبية
التدفقات األخرى احملددة سلفا بالعملة
األجنبية  -البند ثانيا 3-يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات

 178ينبغي استخدام البند ثانيا« — 3-أخرى» -إلبالغ
بيانات التدفقات غير املدرجة يف البند ثانيا 1-والبند ثانيا2-
يف النموذج ،وتشمل ما يلي:
·العملة األجنبية احملددة سلفا اخلارجة والداخلة املرتبطة
باتفاقات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسية ومبادالت
الذهب (باإلضافة إىل التدفقات املرتبطة بإقراض
األوراق املالية بضمان نقدي إضايف) ،مع تسجيل
اإلشارات املالئمة أمام كل منها .وإبالغ اتفاقات إعادة
شراء (تدفقات خارجة) إذا ظلت األوراق املالية املعززة
بضمان يف االحتياطيات .وإبالغ اتفاقات إعادة شراء
عكسية وإقراض األوراق املالية بضمان نقدي إضايف
(تدفقات داخلة) عندما ال يكون األصل حمل اتفاق إعادة
الشراء مقيدا ضمن األصول االحتياطية (راجع امللحق .)3
·احلسابات مستحقة الدفع ذات األهمية الكبيرة ،بما يف
ذلك املدفوعات املقررة مقابل سلع وخدمات اشترتها
السلطات املعنية من جانب بموجب ائتمان ،ومدفوعات
متأخرات الفوائد ،ومدفوعات متأخرات القروض،
واألجور والرواتب املستحقة (تدفقات العملة األجنبية
اخلارجة).
 179وينبغي استخدام البند ثانيا 3-إلبالغ بيانات
احلسابات برسم القبض التي تكون لها أهمية كبيرة من كيانات
تتمتع بجدارة ائتمانية (تدفقات العملة األجنبية الداخلة) فقط؛
وعند إدراج تلك البيانات يف البند  ،3-2يجب اإلبالغ بها
بصورة منفصلة عن بيانات التدفقات اخلارجة .ويجب استبعاد
التدفقات الداخلة التي ال تتوقع السلطات قبضها خالل األفق
الزمني املعني (مثل احلسابات املتعثرة).

4

قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة
األجل من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة
االسمية) :القسم الثالث يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات

تعريف قنوات التسرب الصايف االحتمالية

 180يغطي القسم الثالث من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة
األجل من املوارد بالعملة األجنبية .ووفقا ملا تمت مناقشته
يف الفصل الثالث ،يُقصد بقنوات التسرب الصايف التدفقات
اخلارجة (انخفاض يف املوارد بالعملة األجنبية) مطروحا
منها التدفقات الداخلة (ارتفاع يف املوارد بالعملة األجنبية).
والتدفقات االحتمالية الداخلة واخلارجة هي االلتزامات
التعاقدية التي ينشأ معها احتمال أو إمكانية زيادة األصول
بالعملة األجنبية أو استنفادها مستقبال .وتُبَلَّغ بيانات قنوات
التسرب االحتمالية كأنشطة خارج امليزانية العمومية ،نظرا
ألنه ينبغي أال تُدرج يف امليزانيات العمومية سوى األصول
واخلصوم القائمة فعالً .ويختلف القسم الثالث من النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات عن القسم الثاين منه يف
أن تدفقات العملة األجنبية التي يتعين إبالغ بياناتها يف
القسم الثالث هي تدفقات احتمالية تتوقف على وقوع أحداث
خارجية املنشأ .وعلى غرار قنوات التسرب احملددة سلفا من
العمالت األجنبية التي يغطيها القسم الثاين من النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات ،يمكن أن تنشأ قنوات التسرب
االحتمالية من معامالت مع مقيمين وغير مقيمين.
 181ويغطي القسم الثالث نوعين خمتلفين من التدفقات
االحتمالية كما يلي )1( :التدفقات التي تنشأ من خصوم
وأصول حمتملة (مثل خطوط االئتمان غير املسحوبة وغير
املشروطة ،وااللتزامات االحتمالية التي تأخذ شكل ضمانات
بالنقد األجنبي) و( )2التدفقات التي تعكس تدفقات مستقبلية
ممكنة داخلة وخارجة بالعملة األجنبية ناشئة عن مراكز
السلطات يف عقود اخليار القائمة ،يف حالة ممارسة تلك
اخليارات.
 182وتتسم بيانات عقود اخليار الواجب إبالغها يف القسم
الثالث من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات بأنها أكثر
تفصيال من البيانات التي يتم اإلفصاح عنها بشأن العقود
اآلجلة ،والعقود املستقبلية ،واملبادالت يف القسم الثاين ،الذي

يركز على املراكز املكشوفة واملغطاة .ويف القسم الثالث ،يتم
التمييز بين خيارات الشراء والبيع ،إضافة إىل التمييز بين
املراكز املغطاة واملكشوفة ،وكذلك بين اخليارات املباعة
واخليارات املشتراة .ويتعين توفير تلك البيانات اإلضافية
يف ضوء الطبيعة غير اخلطية لعائدات عقود اخليار من أجل
حتديد أي من العقود سوف تنتج عنه تدفقات خارجة بالعملة
األجنبية عند ممارسة اخليارات وأي منها سوف تنتج عنه
تدفقات داخلة .وقد تكشف تلك املعلومات أيضا عما إذا كانت
السلطات تقوم بدور ناشط (كمشتر للخيارات ،على سبيل
املثال) أو بدور سلبي (كبائع للخيارات) يف تنفيذ العقود،
وهو ما قد يعكس حجم تعرضها للمخاطر.
 183ويدعو القسم الثالث أيضا إىل إجراء اختبارات القدرة
على حتمل الضغوط على حجم التعرض للمخاطر (من حيث
السيولة بالعملة األجنبية) الناشئة عن مراكز اخليارات وفق
سيناريوهات خمتلفة لسعر الصرف .واختبار القدرة على
حتمل الضغوط أمر حمبذ لكنه ليس باألمر امللزم يف املعيار
1
اخلاص لنشر البيانات.
 184وبصرف النظر عن هذه االختالفات بين القسمين
الثاين والثالث ،فإن معظم املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة
بإبالغ البيانات يف القسم الثاين من النموذج تنطبق على
القسم الثالث أيضا .فعلى سبيل املثال ،يجب وضع اإلشارات
املالئمة أمام البيانات املعنية؛ وهي اإلشارة املوجبة ()+
للتدفقات الداخلة واإلشارة السالبة ( )-للتدفقات اخلارجة.
 185وتتحدد تدفقات العملة األجنبية قصيرة األجل
الداخلة واخلارجة حسب آجال االستحقاق املتبقية لألدوات
املالية املعنية ،التي تغطي ثالث فترات لألفق الزمني البالغ
سنة واحدة .وعلى غرار القسم الثاين يف النموذج القياسي،
فإن عمود «اجملموع» املبين يف القسم الثالث ينبغي أن يكون
حاصل جمع الفترات الفرعية الثالث.
 186ويف حالة املشتقات املالية ،يظل هناك تمييز بين
املراكز املكشوفة واملراكز املغطاة ،التي تعكس التدفقات
 1يحتوى امللحق األول على مناقشة حول املعيار اخلاص لنشر البيانات.

قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة األجل من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
املستقبلية اخلارجة (انخفاض حمتمل يف املوارد بالعملة
األجنبية) والداخلة (ارتفاع حمتمل يف املوارد بالعملة
األجنبية) ،على التوايل.
 187والوحدات املؤسسية املشمولة هي السلطات النقدية
واحلكومة املركزية ،ما عدا صناديق الضمان االجتماعي.
ومثلما ورد يف احلاشية  11بالفقرة  ،20فإن إعتماد نظام
جملس العملة ال يلغي شرط إبالغ بيانات احلكومة املركزية
يف النموذج القياسي.
 188وباستثناء عقود اخليار ،التي يتعين أن تستند
إىل القيم االفتراضية ،يتعين عرض بيانات كل تدفقات
العملة األجنبية االحتمالية قصيرة األجل األخرى الداخلة
واخلارجة بالقيم االسمية.
 189ويتعين إبالغ بيانات القيم السوقية لعقود اخليار
يف القسم الرابع من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
حتت بنود التذكرة.
 190وينصب تركيز بقية هذا الفصل على حتديد ما يلي:
( )1االلتزامات االحتمالية على السلطات ،و( )2التدفقات
اخلارجة احملتملة خالل سنة أو أقل (انخفاض املوارد
بالعملة األجنبية) املرتبطة باألوراق املالية ذات اخليارات
املتضمنة (سندات مشفوعة بخيار البيع املبكر قبل استحقاق
استرداد السند) ،و( )3التدفقات اخلارجة والداخلة احملتملة
املتعلقة بخطوط االئتمان غير املسحوبة وغير املشروطة،
و( )4تدفقات العملة األجنبية املمكنة الناشئة عن مراكز
السلطات يف عقود اخليار.

االلتزامات االحتمالية
االلتزامات االحتمالية بالعملة األجنبية —
البند ثالثا 1-يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

 191يُستخدم البند ثالثا 1-من النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات يف إبالغ بيانات االلتزامات
االحتمالية بالعملة األجنبية على السلطات ،بما يف ذلك
الضمانات اإلضافية وغيرها من االلتزامات االحتمالية.
ومن حيث املبدأ ،ال تدرج يف هذا البند إال االلتزامات
التعاقدية التي حتملتها السلطات .أما يف الواقع العملي،
فيجوز أن يغطي هذا البند أيضا األدوات املالية املدعومة
من احلكومة (بتفويض عام) وإن مل تقدم لها السلطات
مساندة مالية صريحة 2.ومع ذلك ،فعند إبالغ بيانات هذه
األدوات املالية يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
ينبغي حتديدها بصورة منفصلة يف املالحظات القُطْرية
املصاحبة للبيانات.
 2من أمثلة ذلك السندات العاملية التي تصدرها اجلمعية الفيدرالية للتمويل
العقاري الوطني ( «فاين ماي» ” ،)“Fannie Maeوهي مؤسسة حكومية
ترعاها احلكومة األمريكية.
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 192ويقتصر إبالغ بيانات الضمانات على االلتزامات
بالعملة األجنبية التي يتعين أداؤها خالل سنة واحدة.
وتشمل هذه االلتزامات خدمة الدين وغيرها من املدفوعات
التي تنشأ من أحداث حمددة على النحو الوارد يف الضمانات
املعنية.

الضمانات اإلضافية — البند ثالثا(1-أ) يف
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 193املقصود بالضمانات اإلضافية يف النموذج
القياسي هي الضمانات التي تقدمها السلطات وتساندها
مطالبات على أصول يملكها طالب الضمان؛ بمعنى أنه
يف مقابل حتمل االلتزامات املعنية ،تكتسب السلطات (أي
الضامن) مطالبة مستحقة على الضمان اإلضايف أو األصول
األخرى للكيان يف حال تخلفه عن السداد .والضمانات
املشار إليها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات هي
تعهدات من السلطات بالسداد يف حالة تخلف كيان آخر عن
السداد أو وقوع أحداث أخرى تؤدي إىل تنفيذ الضمان.
 194والبيانات التي يجب إبالغها حتت هذا البند يف
النموذج هي تدفقات العمالت األجنبية التي حتدث يف حالة
تنفيذ الضمانات ،وليست بيانات قيمة الضمان اإلضايف.
وعندما تكون قيمة الضمانات املبلغة مطروحا منها قيمة
التصرف يف الضمان اإلضايف ،يجب ذكر ذلك بشفافية
كاملة يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات.

 195ومن أمثلة الضمانات اإلضافية على الدين الذي
يحل موعد سداده خالل سنة واحدة ،وتضمنه السلطات
النقدية وكيانات أخرى يف احلكومة املركزية ،ما يلي:
( )1الضمانات على القروض واألوراق املالية ذات آجال
االستحقاق املتبقية حتى سنة واحدة ،و( )2تأمين الودائع
الذي يغطي الودائع بالعملة األجنبية ذات أجل استحقاق
متبقي حتى سنة واحدة يف البنوك التي تقدم هذه التغطية
التأمينية ،و( )3ضمانات سعر الصرف التي تقدمها السلطات
لتثبيت تكاليف املعامالت التجارية الدولية بالعملة احمللية
على الكيانات املقيمة ،والتي بموجبها تتحمل السلطات
خماطر اخلسارة (أو يتوقع لها حتقيق مكاسب) نتيجة
لتغيرات سعر الصرف .ونظرا الختالف طبيعة الضمانات
اإلضافية ،ينبغي توفير معلومات إضافية يف املالحظات
القُطْرية املصاحبة للبيانات حتدد بوضوح أنواع الضمانات
اإلضافية التي تغطيها البيانات املبلغة.

التزامات احتمالية أخرى — البند ثالثا(1-ب)
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
 196املقصود بااللتزامات االحتمالية األخرى
االلتزامات القانونية أو التعاقدية األخرى على السلطات
والتي تتوقف على أحداث أو إجراءات مستقبلية .ومعيار
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إبالغ بيانات االلتزامات يف هذا البند هو أن تكون السلطات
«ملتزمة التزاما واضحا» بالوفاء بااللتزامات عندما يُطلب
إليها ذلك .ويتعين اإلفصاح عن االلتزامات االحتمالية عند
نفاذ االلتزامات القانونية والتعاقدية املعنية.
 197ومن أمثلة االلتزامات االحتمالية األخرى خطابات
االعتماد ،واتفاقيات ضمان االكتتاب يف األوراق املالية،
والتزامات القروض بالعملة األجنبية التي تقدمها السلطات
لكيانات حملية أخرى .ومن األمثلة األخرى الودائع حمددة
األجل البالغ أجل استحقاقها املتبقي أكثر من سنة واحدة
والتي يحتفظ بها مودعون مقيمون أو غير مقيمين لدى
السلطات النقدية ،وتكون قابلة لالسترداد شرط دفع
الغرامة ،وغير املدرجة يف البند ثانيا )1(-يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات .وتشمل كذلك الودائع
بالعملة األجنبية التي حتتفظ بها لدى السلطات النقدية
بنوك جتارية يف البلد القائم باإلبالغ للوفاء بشروط
االحتياطيات القانونية/السيولة التنظيمية ،وغير مدرجة
يف البند ثانيا( )1يف النموذج القياسي .وتُدرج الودائع
بالعملة األجنبية التي يبلغ أجل استحقاقها املتبقي سنة أو
أقل يف البند ثانيا(.)1
 198ويتعين اإلفصاح عن االلتزامات االحتمالية بقيمها
االسمية بحيث تعكس مقدار تدفقات العملة األجنبية عند
حدوثها.

األوراق املالية ذات اخليارات املتضمنة
(السندات املشفوعة بخيار البيع املبكر)
األوراق املالية بالعملة األجنبية الصادرة مع
خيارات متضمنة (السندات املشفوعة بخيار
البيع املبكر) — البند ثالثا 2-يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات

 199يدعو البند ثالثا 2-يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات إىل اإلفصاح عن املعلومات املعنية بالسندات
املشفوعة بخيار البيع املبكر .ويقصد باملصطلح األخير
بصفة عامة أدوات الدين التي يتداولها اجلمهور ذات خيارات
البيع املتضمنة التي تتم تسويتها بالعملة األجنبية والتي
تسمح للدائنين بطلب السداد املبكر ألصل الدين بموجب
شروط حمددة 3.ولتقييم الطلبات احملتملة على املوارد

 3من منظور الدائنين ،تؤدي خيارات البيع إىل اختصار مدة احلد األدنى
ألجل االستحقاق التعاقدي ألجل الدين بينما تعطيهم يف الوقت ذاته احلق
يف إبقاء أجل االستحقاق األصلي على أساس سعر الفائدة األصلي .ويتيح
هذا األمر للدائنين فرصة االنسحاب املبكر واالستفادة من أي زيادة يف
العائدات عن طريق ممارسة خيار البيع وإعادة إقراض املوارد بسعر فائدة
ت إذا انخفضت أسعار
أعلى ،إضافة إىل القدرة على احلفاظ على عائد موا ٍ
الفائدة .ويحرر املدينون خيارات بيع كوسيلة لتقليص الهامش على سعر
فائدة اإلصدار .وقد أظهرت األزمات املالية أن املدينين الذين يصدرون
أوراقا مالية متضمنة خيارات البيع ربما مل يتوقعوا تماما الصعوبات التي

بالعملة األجنبية ،يشترط النموذج اإلفصاح عن بيانات
السندات التي تقترن بخيارات البيع ( «السندات املشفوعة
بخيار البيع املبكر») ،والسبب يف ذلك أنه عند ممارسة
الدائنين خليارات البيع ،يتعين أن تقوم السلطات على الفور
بسداد دينها متوسط األجل وطويل األجل قبل حلول أجل
االستحقاق األصلي لألداة املعنية.
 200وينبغي أن يقتصر اإلبالغ يف البند ثالثا 2-على
بيانات السندات ذات أجل االستحقاق املتبقي البالغ أكثر
من سنة واحدة (ذات خيارات البيع املتضمنة التي يمكن
ممارستها ،ومن ثم طلب السداد ،خالل سنة واحدة أو أقل)،
نظرا ألن القسم الثاين من النموذج القياسي يغطي بالفعل
السندات ذات آجال االستحقاق األقصر.
 201وعلى سبيل املثال ،ينبغي إدراج بيانات السند
الصادر ملدة سنتين ومسجل كورقة مالية مستحقة السداد
دفعة واحدة 4،لكنه يتضمن خيار بيع بعد سنة ،يف عمود
«اجملموع» حتت البند ثالثا ،2-نظرا ألن الدائنين يعتبرون
تلك األداة سندا مدته سنة مع وجود خيار تمديده لسنة
أخرى.
 202ومن املرجح أن يختار الدائنون ممارسة خيار
البيع ،بمجرد استيفاء الشروط التعاقدية ،إذا كان ذلك يف
صاحلهم 5.وعندما يمارس الدائنون خيارات البيع ،من
منظور جهة إصدار السندات ،تتدفق عملة أجنبية خارجة ألن
جهة اإلصدار تكون ملزمة برد قيمة السند مستخدمة موارد
بالعملة األجنبية .وال يمكن ممارسة بعض خيارات البيع إال
بعد وقوع «أحداث ائتمانية» حمددة ،مثل انخفاض املرتبة
االئتمانية للمقترض إىل أدنى من مستوى حدي منصوص
عليه سلفا .أما خيارات البيع يف أوقات معينة فقط فهي
6
خيارات بيع يجوز ممارستها يف أيام حمددة وحسب.
 203وينبغي االقتصار يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات على إبالغ بيانات «خيارات البيع التعاقدية»
) (Hard putsمن النوع الذي جرت مناقشته أعاله .ويقصد
بمصطلح «خيارات البيع التعاقدية» خيارات البيع
املتضمنة يف األوراق املالية بموجب أحكام تعاقدية .أما
مصطلح «خيارات البيع العرفية» ) (Soft Putsفيقصد به
األعراف التي تسمح بتسريع وتيرة سداد الدين إذا تعرضت
ستواجههم يف حالة ممارسة اخليارات يف فترات فقدانهم القدرة على إعادة
التمويل يف األسواق .وقد أدت هذه املمارسة إىل تفاقم األزمات املالية.
 4القرض أو السند مستحق السداد دفعة واحدة هو قرض أو سند تؤدى
مدفوعات سداد أصله فقط عند حلول أجل استحقاقه.
 5يسمح هذا األمر للدائنين الذين يسعون للحفاظ على انكشافهم وحجم
استثماراتهم بإعادة إقراض املوارد واالستفادة من زيادة العائد ويسمح
للدائنين الراغبين يف خفض انكشافهم واستثماراتهم بالقيام بذلك بسعر
جذاب.
 6معظم األدوات املالية املشفوعة بخيار البيع املبكر تتضمن تاريخا أو
تاريخين ملمارسة خيار البيع ،وإن كانت هناك بضع أدوات مالية مشفوعة
بخيار البيع املبكر مرتين سنويا( .هناك عدد قليل من األدوات املالية
املشفوعة بخيار البيع املبكر على أساس مستمر).

قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة األجل من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
هذه األعراف للخرق .وال يتعين إبالغ بيانات «خيارات البيع
7
العرفية» ألنها عامة بطبيعتها ومن الصعب حتديدها.
 204ويتعين أن تكون بيانات السندات املشفوعة بخيار
البيع املبكر مدرجة بالقيم االسمية لألصل ومدفوعات
الفائدة الواجبة ذات الصلة.
 205ونظرا ألن التدفقات النقدية من السندات املشفوعة
بخيار البيع املبكر غير مؤكدة بطبيعتها ،فال يلزم تقسيم
البيانات حسب الفترات الزمنية الثالث ضمن األفق الزمني
الذي يغطي سنة واحدة.

خطوط االئتمان غير املسحوبة وغير
املشروطة
خطوط االئتمان غير املسحوبة وغير املشروطة
— البندان ثالثا 3-وثالثا 4-يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات

 206يُستخدم البندان ثالثا 3-وثالثا 4-إلبالغ بيانات
خطوط االئتمان غير املسحوبة وغير املشروطة .وخطوط
االئتمان هي آليات احتمالية توفر السيولة للبلد املعني،
وتمثل مصادر حمتملة ملزيد من األصول االحتياطية
واألصول بالعملة األجنبية للسلطات .واتساقا مع طبيعة
األصول االحتياطية وأصول العملة األجنبية األخرى املغطاة
يف القسم األول من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
يقصد بمصطلح خطوط االئتمان غير املشروطة خطوط
االئتمان املتاحة حتت تصرف السلطات (أي التي تتمتع
بسيولة عالية وال تقترن بها شرطية ذات أهمية) .وإضافة
إىل ذلك ،ينبغي أن يقتصر إبالغ البيانات على خطوط
االئتمان غير املسحوبة.
 207وينبغي أن تمثل املبالغ التي يتم قيدها على مدى
الفترات الثالث ضمن األفق الزمني االلتزامات االئتمانية
لكل إطار زمني .وإذا كانت االلتزامات االئتمانية متاحة
حتت التصرف عند الطلب بدون تقسيم الفترة ،ينبغي إبالغ
بياناتها حتت بند «حتى شهر واحد».
 208ويتعين التمييز بين جمموعتين خمتلفتين من
البيانات حتت البند ثالثا 3-يف النموذج القياسي كما يلي)1( :
خطوط االئتمان املقدمة إىل السلطات يتعين قيدها حتت البند
ثالثا ،3-و( )2خطوط االئتمان املقدمة من السلطات يتعين
قيدها حتت البند ثالثا .4-ويتعين أن تقوم البلدان بإبالغ
بيانات أي من البندين ( )1أو ( ،)2األمر الذي يعتمد على ما
إذا كان البلد املعني دائنا أم مدينا .ويف احلاالت التي ينطبق

 7يؤدي السداد الكامل يف حالة تنفيذ خيار البيع التعاقدي إىل فض املعاملة
املعنية ،يف حين أن التوقف عن السداد الناجم عن خرق عرف متعلق بقرض
ما قد يؤدي إىل تطبيق شروط تعميم التقصير يف السداد/تعميم تعجيل
السداد على ديون خارجية أخرى ،على األقل إىل أن تتم تغطية التوقف عن
السداد عن طريق السداد الكامل للدين املعني.
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فيها البندان املذكوران ،ينبغي إبالغ بيانات كل منهما بصورة
منفصلة يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 209ويتعين االقتصار على قيد بيانات خطوط االئتمان
بالعملة األجنبية يف القسم الثالث من النموذج القياسي.
وينبغي أال يدرج الدائن يف القسم الثالث من النموذج بيانات
خطوط االئتمان التي يقدمها بعملته احمللية .وينبغي أن
يقوم املدين فقط بإبالغ بيانات التسهيالت االئتمانية التي
التزم بها بالعملة األجنبية.
 210ورغم أنه يتعين إبالغ بيانات خطوط االئتمان
غير املسحوبة يف القسم الثالث من النموذج ،تنشأ األصول
واخلصوم الفعلية (أصل الدين والفوائد) عند السحب من
خطوط االئتمان .ومن ثم ينبغي إبالغ بيانات خطوط االئتمان
املسحوبة يف القسمين األول والثاين من النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات بناء على ذلك كما يلي :موازنة الزيادات
يف موارد العملة األجنبية يف القسم األول بتسجيل قيد مقابل
حتت بند التزامات القروض واألوراق املالية املستقبلية احملددة
سلفا يف القسم الثاين من النموذج القياسي .ويف احلاالت التي
تعامل فيها البلدان السحب من املبادالت كاتفاقات إعادة
شراء (راجع املناقشة أدناه حول ترتيبات مبادلة العملة)،
ينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومات أيضا يف القسم الرابع من
النموذج القياسي حتت بند األوراق املالية املقدمة كقرض أو
األوراق املالية حمل اتفاقات إعادة الشراء .ويتعين معاجلة
خطوط االئتمان التي تقدمها السلطات بصورة مماثلة.
 211وتشمل خطوط االئتمان التي يغطيها النموذج
القياسي ترتيبات مبادلة العملة بين البنوك املركزية وبينها
وبين بنك التسويات الدولية ،واتفاقات التمويل املعقودة بين
البنوك املركزية وجمموعات املؤسسات املالية اخلاصة التي
تتيح للبنوك املركزية إمكانية احلصول على تمويل جديد
يف ظل ظروف حمددة ،كما تشمل عناصر معينة يف اتفاقات
االئتمان التي تعقد بين البلدان املعنية وصندوق النقد الدويل.
 212وترتيبات مبادلة العملة هي ترتيبات قصيرة األجل
فيما بين البنوك املركزية وبينها وبين بنك التسويات الدولية،
بحيث تتيح لتلك البنوك احلصول بصفة مؤقتة على العمالت
األجنبية التي حتتاجها لعمليات التدخل ملساندة عمالت
بلدانها .وعندما يتم سحب خط االئتمان املذكور ،حتدث معاملة
املبادلة .وينطوي ذلك على معاملة فورية (تسليم فوري) ،يقوم
فيها أحد البنوك املركزية بتحويل أوراق مالية (قد تدخل فيها
عملة أجنبية أو حملية) إىل بنك مركزي آخر مقابل احلصول
على عملة أجنبية .ويجوز أيضا أن تأخذ شكل عملية تبادل
عمالت .ويؤدي ذلك يف الوقت ذاته إىل معاملة آجلة (معاملة
تسليم مستقبلي) متزامنة ،يتفق فيها البنكان املركزيان على
إعادة إجراء املعاملة انما بالطريقة العكسية للمعامالت ،عادة
خالل ثالثة أشهر تالية .ويقوم البنك املركزي الذي يبدأ معاملة
املبادلة بدفع فائدة للطرف املقابل على ما يسحبه من عملة
أجنبية .ويف ضوء عكس اجتاه التدفقات قي هذه املبادلة،
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يوصى بمعاجلة تلك املعامالت يف النموذج القياسي كقروض
عند سحب خطوط االئتمان ،وذلك بإدخال القيود املالئمة يف
األقسام األول والثاين والرابع من النموذج .وينبغي أال تدرج
ترتيبات مبادلة العملة إال إذا كانت غير مشروطة .وينبغي أن
يقوم الطرفان املقابالن بإبالغ بيانات خط االئتمان حتت
«خطوط ائتمان مقدمة من» ،وال يتعين قيام أي من الطرفين
بإبالغ بيانات ترتيب املبادلة املتبادل حتت «خطوط ائتمان
مقدمة إىل» الطرف اآلخر نظرا لقيام كل منهما باإلقراض
عملته ،وليس عملة أجنبية ،إىل اآلخر .وإذا كان الطرف القائم
باإلبالغ يقدم عملة أجنبية وليس عملته احمللية إىل طرف
مقابل ،ينبغي يف هذه احلالة قيدها حتت «خطوط ائتمان
مقدمة إىل» .وال ينبغي إدراج خط ائتمان املبادلة الذي
يقتضي توفير أصول بالعملة األجنبية كضمان إضايف حتت
البند ثالثا 3-و/أو ثالثا ،4-وإن كان ينبغي اإلشارة إليه يف
املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات.
 213وقد تأخذ خطوط االئتمان بين البنوك املركزية
واملؤسسات املالية اخلاصة أشكاال خمتلفة وتنطوي بصفة
عامة على دفع رسم التزام بصورة منتظمة من مقترض
متاحا
حمتمل ملقدم االئتمان لقاء فتح خط االئتمان وإبقائه
ً
لالستخدام ،مع وجود نصوص تسمح بتجديد خط االئتمان.
وتأخذ بعض خطوط االئتمان شكل تسهيالت مبادلة كما يلي:
عند السحب من خط االئتمان تتم مبادلة أوراق مالية بالعملة
احمللية تملكها السلطات مقابل عملة أجنبية .وهناك خطوط
8
ائتمان أخرى تأخذ شكل تسهيالت ائتمانية خالصة.
 214ويتعين عدم إدراج التزامات البلدان جتاه صندوق
النقد الدويل يف ظل االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات
اجلديدة لالقتراض 9يف القسم الثالث من النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات .ويرجع هذا األمر إىل أن إقراض
الصندوق بموجب االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات
اجلديدة لالقتراض يؤدي إىل زيادة يف أوضاع احتياطيات
البلدان املعنية يف صندوق النقد الدويل (وهي جزء من األصول
االحتياطية الرسمية) ،ومن ثم ال ينتج عنه انخفاض يف
10
مستوى األصول االحتياطية الرسمية.
 8تأخذ الترتيبات املالية االحتمالية األخرى شكل تأمين خاص يقوم على
قواعد السوق ،إذ يقوم املدين بسداد أقساط تأمين لتعويض بائعي اخليار
(الدائنين) عن اخملاطر التي يتحملونها .ويكون التأمين ضد خماطر فقدان
السيولة لدى املدين .
 9االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات اجلديدة لالقتراض هي اتفاقات
اقتراض دائمة بين صندوق النقد الدويل وعدد من املقرضين .وتتألف
من عدد من االتفاقات االئتمانية املنفردة بين املقرضين وصندوق النقد
الدويل .وال يمكن طلب األموال بموجب خطوط االئتمان هذه إال يف ظل
ظروف حمددة وبمبالغ معينة .وبمجرد املوافقة على هذه الطلبات ،يُمنح
صندوق النقد الدويل صالحية السحب بموجب هذه االتفاقات يف حدود
املبلغ املتفق عليه.
 10تتم عمليات السحب بموجب االتفاقات العامة لالقتراض بالعملة
احمللية ،كما تتم بموجب االتفاقات اجلديدة لالقتراض بالعملة احمللية ما
مل يكن املقرض مؤسسة تابعة لبلد غير عضو .ويف تلك احلاالت ،تستخدم
عملة أجنبية (أي عملة عضو آخر يف صندوق النقد الدويل) .وبالنسبة

 215وباملثل ،يتعين عدم إبالغ بيانات التزامات البلدان
بإقراض احلسابات االستئمانية التي يديرها صندوق النقد
الدويل واتفاقات اإلقراض الثنائية املماثلة حتت القسم الثالث
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات 11.وتُعتبر مطالبات
الدائن حتت اتفاقيات اإلقراض املذكورة جزءا من األصول
االحتياطية للبلد العضو ،بشرط أن يُشار يف شروط االتفاقية
إىل أن املطالبات متاحة ويمكن استردادها إذا قدم املقرض ما
يفيد بأن لديه حاجة إىل تمويل ميزان املدفوعات ،ومن ثم ال
ينتج عنها انخفاض يف مستوى األصول االحتياطية.
 216وبصفة عامة ،تمثل االتفاقات مع صندوق النقد
الدويل خطوط ائتمان مشروطة ومن ثم ينبغي عدم إدراج
بياناتها يف القسم الثالث من النموذج القياسي .غير أنه
حينما ال يسحب البلد املعني مبالغ أصبحت حتت التصرف
(على سبيل املثال ،ألنه يعتبر االتفاق إجراء وقائيا) ،فإنه
يمكن ذكر هذه املبالغ يف القسم الثالث باعتبارها متاحة
حتت التصرف على مدى الفترة املمتدة حتى «تاريخ
االختبار» التايل 13،12.وجتدر اإلشارة إىل أن إدراج املبالغ
املتاحة بموجب الترتيبات الوقائية حتى تاريخ االختبار
التايل فقط يؤدي إىل تقلب مبالغ خطوط االئتمان غير
املشروطة بمرور الوقت 14.وإضافة إىل ذلك ،يُحبذ أن تذكر
ألعضاء الصندوق ،فعلى الرغم من أن اإلقراض بموجب االتفاقات العامة
لالقتراض واالتفاقات اجلديدة لالقتراض يتم بالعملة احمللية ،فإن ذلك
اإلقراض يزيد وضع احتياطي البلد املعني يف الصندوق .وتمثل مطالبات
البلد املعني على صندوق النقد الدويل بموجب االتفاقات العامة لالقتراض
واالتفاقات اجلديدة لالقتراض أصوال احتياطية ألن البلد يمكنه احلصول
على مبلغ معادل بعملة أجنبية قابلة للتحويل من صندوق النقد الدويل إذا
قدم ما يفيد بأن لديه حاجة إىل تمويل بميزان املدفوعات.
 11يناقش امللحق الثامن مسألة إبالغ بيانات اتفاقيات شراء السندات
) (Note Purchase Agreementمع صندوق النقد الدويل يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات.
« 12تاريخ االختبار» هو التاريخ الذي يتعين عنده استيفاء «معايير األداء»
يف نهاية الفترة املعنية بموجب برنامج مع صندوق النقد الدويل (على
سبيل املثال ،حتقيق حد أدنى من صايف االحتياطيات الدولية أو عدم
تخطي سقف حمدد من عجز املالية العامة) حتى يمكن إتمام أي عمليات
سحب فيما بعد دون طلب اإلعفاء من التقيد بتلك املعايير .وفيما يخص
املوارد املتاحة يف ظل تسهيالت الصندوق مثل خط الوقاية والسيولة وخط
االئتمان املرن ،ينبغي أن يكون قيد البيانات يف القسم الثالث (خطوط
االئتمان) متسقا مع الشروط احملددة إلتاحة املوارد املنصوص عليها
يف االتفاقية مع صندوق النقد الدويل .راجع امللحق السابع (السؤال  2من
األسئلة املتكررة حول خصائص األصول االحتياطية).
 13على الرغم من أن عمليات السحب من تسهيالت صندوق النقد الدويل
تعتمد أيضا بصفة عامة على معايير أداء «مستمرة « ،فإن معايير األداء
بوجه عام تأخذ شكال يقتضي امتناع السلطات عن اتخاذ إجراءات معينة،
ومن ثم ،ألغراض النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،ال يُنظر إليها
كشرطية ذات أهمية (راجع الفقرة  .)206وتشمل معايير األداء املستمرة
املعتادة ،على سبيل املثال ،اإلحجام عن ممارسات تعدد أسعار الصرف
وعدم حدوث متأخرات يف املدفوعات اخلارجية الرسمية.
 14على سبيل املثال ،قد تكون املبالغ متاحة اعتبارا من آخر يناير حتت
بند «حتى شهر واحد» (استنادا إىل مراعاة معايير األداء احملددة لنهاية
ديسمبر) وال تكون متاحة اعتبارا من نهاية مارس (نظرا ألن إتاحتها
بصورة مستمرة ستعتمد على مراعاة معايير األداء احملددة لنهاية مارس،
والتي ال يتحقق التيقن منها قبل مرور عدة أيام أو أسابيع).

قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة األجل من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
البلدان يف املالحظات املصاحبة للبيانات املبالغ التي
عقدت بشأنها اتفاقات مع الصندوق واملقرر إتاحتها حتت
التصرف ،واخلاضعة الستيفاء الشروط ذات الصلة ،على
مدى الفترات الزمنية التي تمتد لشهر وثالثة أشهر واثني
عشر شهرا تالية .أما التسهيالت االئتمانية غير املشروطة
التي تنشأ من العضوية يف ترتيبات لتجميع املوارد على
املستوى اإلقليمي مثل الصندوق االحتياطي ألمريكا
الالتينية ) (LARFفينبغي إدراج بياناتها يف القسم ثالثا-
(3أ) «سلطات نقدية وطنية أخرى وبنك التسويات الدولية
وصندوق النقد الدويل ومنظمات دولية أخرى» وكذلك إدراج
حاشية تشرح طبيعة هذه اخلطوط االئتمانية.
 217وعندما توفر السلطات خطوط االئتمان ،ينبغي وضع
إشارة سالبة ( )-أمام البيانات للداللة على تدفقات العملة
األجنبية اخلارجة احملتملة .وحيث السلطات هي التي تتلقى
خطوط االئتمان ،ينبغي وضع إشارة موجبة ( )+أمام البيانات
للداللة على تدفقات العملة األجنبية الداخلة احملتملة.
 218ويمكن قيد بيانات التسهيالت وااللتزامات
االئتمانية املتعلقة بكل من بنك التسويات الدولية وصندوق
النقد الدويل والسلطات النقدية الوطنية واملنظمات الدولية
األخرى بصورة منفصلة حتت البند ثالثا( 3-أ) (املقدمة
من هذه املنظمات) ،والبند ثالثا(4-أ) (املقدمة إىل هذه
املنظمات) ،مع وضع اإلشارات املناسبة أمام كل منها.
 219ونطاق تغطية البنوك هو نفس النطاق احملدد
يف الفصل الثاين (راجع الفقرة  .)92ويُقصد بمصطلح
«مؤسسات مالية أخرى» املؤسسات املالية غير املصرفية.
 220ويجري التمييز بين البنوك واملؤسسات املالية
األخرى «التي تقع مقارها الرئيسية يف البلد املُبَلِّغ» وتلك
«التي تقع مقارها الرئيسية خارج البلد املُبَلِّغ» على النحو
الوارد يف الفصل الثاين (الفقرات .)105-103
 221ويتعين أن تعد البيانات بالقيم االسمية خلطوط
االئتمان.

عقود اخليار
املراكز املغطاة واملكشوفة يف عقود اخليار —
البند ثالثا 5-يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

 222يفصح البند ثالثا 5-يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات عن املعلومات املعنية باملراكز التي تتخذها
السلطات يف عقود اخليار 15.واتفاق اخليار هو عقد يعطي

 15تُدرج كذلك حتت هذا البند خيارات العقود اآلجلة التي ال تنص على
التسليم والتي تتم تسويتها بالعملة األجنبية .وتُدرج خيارات العقود اآلجلة
التي ال تنص على التسليم والتي تتم تسويتها بالعملة احمللية حتت القسم
رابعا(1-ب).
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حلائزه احلق ،دون التزام بالتنفيذ ،يف شراء (أي خيار شراء)
أو بيع (أي خيار بيع) أصل معين بسعر متفق عليه مسبقا
(سعر التنفيذ) ،إما عند نقطة زمنية حمددة (يف حالة اخليار
من النوع األوروبي) أو يف وقت يختاره احلائز حتى حلول
16
أجل االستحقاق (يف حالة اخليار من النوع األمريكي).
ويف حالة خيارات العملة األجنبية ،فإن مبلغ النقد األجنبي
الذي يمكن شراؤه أو بيعه عن طريق ممارسة اخليار هو
القيمة االفتراضية لعقد اخليار.

 223ويدعو النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
إىل إبالغ املعلومات بالقيم االفتراضية للمراكز املكشوفة
التي تشمل )1( :خيارات البيع املُشتراة ،و( )2خيارات الشراء
املباعة (على افتراض أن مشتري خيار البيع أو بائع خيار
الشراء سوف يتلقى نقدا أجنبيا — وليس عملته احمللية —
يف حالة ممارسة عقود اخليار)( .راجع اإلطار  1-4لالطالع
على تعاريف هذه املصطلحات).

 224وتوخيا إلجراء قياس متحفظ لقناة ال تسرب
املمكن الناشئ من مركز خيار ،حيث يوجد أكثر من تاريخ
ملمارسة اخليار ،ينبغي استخدام التاريخ األسبق يف حتديد
أجل استحقاق اخليار( .وهذه املعاجلة ،على سبيل املثال،
تنطبق على عقود اخليار من النوع األمريكي وعقود اخليار
من نوع برمودا التي تقترن بطلبات تغذية النقص يف حساب
الهامش والتي ال تقترن بها).
 225ولتقدير تدفقات العملة األجنبية املستقبلية املمكنة
الداخلة واخلارجة الناشئة من مراكز يف عقود اخليار ،يتعين
أن تشمل املعلومات التي يتم اإلفصاح عنها ما يلي)1( :
القيمة االفتراضية لكل عقود اخليار ذات آجال االستحقاق
حتى شهر واحد ،وأكثر من شهر إىل ثالثة أشهر ،وأكثر من
ثالثة أشهر حتى سنة واحدة ،و( )2القيمة االفتراضية لعقود
اخليار (املراكز املكشوفة واملغطاة) داخل حدود الربحية لكل
فئة من فئات آجال االستحقاق ،يف ظل عدة سيناريوهات
ألسعار الصرف (انخفاض سعر صرف العملة احمللية بنسبة
 % 5ثم بنسبة %10وارتفاع سعر الصرف بنسبة  %5ثم
بنسبة .)%10

 226وعقود اخليار «داخل حدود الربحية» هي عقود
اخليار التي حتقق ربحا للحائز إذا تمت ممارستها.

 227وتمثل القيمة االفتراضية للمركز الكلي لعقود
اخليار بديال مالئما للحد األقصى حلجم االنكشاف الناجت
من مراكز اخليارات.
 228وتسهيال إلبالغ بيانات عقود اخليار ،يعرض
اإلطار  2-4تلخيصا ملصطلحات خمتارة وخصائص
أساسية لعقود اخليار.

 16هناك أيضا أنواع أخرى من عقود اخليار يمكن ممارستها يف عدد حمدد
من األوقات يف املستقبل (خيارات من نوع برمودا).
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االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات
اإلطار  1-4تعاريف خيارات البيع وخيارات الشراء

خيارات البيع املشتراة :تمنح خيارات بيع العملة
األجنبية املشترين احلق (دون التزام) يف بيع عملة أجنبية
بأسعار متفق عليها يف تواريخ حمددة أو قبل تلك التواريخ.
واملقصود ببيانات «خيارات البيع املُشتراة» هو مقدار
العملة األجنبية التي يتعين على البنك املركزي واحلكومة
املركزية (كمشترين خليارات البيع) التخلي عنها إذا مارسا
اخليار املذكور (أي إذا باعا العملة األجنبية املعنية).
خيارات الشراء املباعة :تمنح خيارات شراء العملة
األجنبية املشترين احلق (دون التزام) يف شراء عملة أجنبية
بأسعار متفق عليها يف تواريخ معينة أو قبل تلك التواريخ.
واملقصود ببيانات «خيارات الشراء املباعة» هو مبالغ
العملة األجنبية التي يتعين على البنك املركزي واحلكومة
املركزية (كمحررين خليارات الشراء) التخلي عنها إذا مارس
املشترون اخليارات املذكورة (أي إذا اشتروا العملة األجنبية
املعنية).
واملقصود بمصطلح القيمة االفتراضية خليارات شراء
العملة األجنبية هو مبالغ العملة األجنبية التي سوف
يقبضها البنك املركزي واحلكومة املركزية (كمشترين
خليارات الشراء) إذا قررا ممارسة خيارات الشراء املذكورة
(أي إذا اشتريا العملة األجنبية املعنية).
واملقصود بالقيمة االفتراضية خليارات البيع لتسليم
عملة هو مبالغ العملة األجنبية التي سوف يقبضها البنك
املركزي واحلكومة املركزية (كبائعين خليارات البيع) إذا
مارس مشترو عقود اخليار خيارات البيع املذكورة (أي إذا
باعوا العملة األجنبية املعنية).
وبالتايل ،تعكس خيارات البيع املشتراة وخيارات الشراء
املباعة تدفقات العملة األجنبية اخلارجة احملتملة ،وتعكس
بالتايل املراكز املكشوفة .أما خيارات الشراء املشتراة
وخيارات البيع املباعة فتعكس التدفقات الداخلة احملتملة،
وبالتايل تعكس املراكز املغطاة .ومع ذلك ،فإن شراء
خيارات بيع أو شراء خيارات أي عملتين يوفر تدفقات داخلة
بالنقد األجنبي على خيارات البيع املُشتراة وخيارات الشراء
املباعة ،إذا نصت العقود على ذلك.

 229وعند استكمال البند ثالثا(5-أ) والبند ثالثا(5-ب)
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،يجدر التنويه
إىل أن حيازة خيار يعطي احلائز احلق يف شراء مبلغ معين
من النقد األجنبي بسعر حمدد بالعملة احمللية تعادل حيازة
خيار يعطي احلائز احلق يف بيع مبلغ معين من العملة
احمللية مقابل عملة أجنبية بنفس السعر.
 230وإذا لزم األمر ،ينبغي أن يتم أوال حتويل كل عقود
اخليار إىل سندات خيار بيع وشراء بالعملة األجنبية بدال من
العملة احمللية( .راجع امللحق الرابع لالطالع على التفاصيل).

للتذكرة :عقود اخليار داخل حدود الربحية

 231تمثل القيمة االفتراضية لكل عقود اخليار التي
تشتمل عليها احلافظة املعنية مقياسا تقريبيا ملا قد ينشأ

من حافظة عقود اخليار من زيادة أو نقصان يف موارد
النقد األجنبي .وال تمثل مقياسا دقيقا حيث ال يُنَفَّذ سوى
جزء من عقود اخليار يف كثير من الظروف ،ونظرا ألن تلك
القيمة ال تعطي صورة للشروط التي تمارس اخليارات وفقا
لها .غير أن وصف كل السيناريوهات املمكنة التي يؤثر
مركز اخليارات يف ظلها على موارد النقد األجنبي يتطلب
وضع نموذج قياسي للبيانات أكثر تفصيال .ويعطي قسم
بنود التذكرة بالنموذج صورة عن التوقيتات التي تتم فيها
ممارسة اخليارات بدون االشتراك يف اختبار ضغط مفصل.
واملقصود هنا هو النظر إىل خمسة سيناريوهات بسيطة
لسعر صرف العملة احمللية وقياس تأثير عقود اخليار
على موارد النقد األجنبي يف كل سيناريو 17.ويفترض يف
كل السيناريوهات أال تختلف أسعار الصرف التبادلية بين
خمتلف العمالت األجنبية عن األسعار اجلارية.
 232ويفترض السيناريو األول أن يظل سعر صرف
العملة احمللية دون تغيير مقابل كل العمالت األجنبية.
ويطلب هذا النموذج القياسي ذكر القيمة االفتراضية لعقود
اخليار الواقعة داخل حدود الربحية بأسعار الصرف اجلارية.
ويعطي ذلك صورة للخيارات التي سوف تتم ممارستها ومن
ثم قناة التسرب من موارد النقد األجنبي واإلضافات إليها
إذا مل يحدث تغير آخر يف أسعار الصرف.
 233ويفترض السيناريو الثاين انخفاضا نسبته  %5يف
سعر صرف العملة احمللية بالنسبة لكل العمالت األجنبية
وعدم حدوث تغير آخر يف أسعار الصرف بعد ذلك االنخفاض.
ويطلب هذا النموذج القياسي ذكر القيمة االفتراضية لعقود
اخليار التي تكون داخل حدود الربحية وفق هذا السيناريو.
ويفترض السيناريو الثالث حدوث ارتفاع نسبته  %5يف سعر
صرف العملة احمللية مقابل كل العمالت األجنبية وعدم
حدوث تغير آخر يف أسعار الصرف .أما السيناريوهان الرابع
واخلامس فهما يماثالن السيناريوهات السابقة لكنهما
يبحثان انخفاض سعر صرف العملة احمللية وارتفاعها
بنسبة  ،%10على التوايل.
 234ويعد خيار البيع «داخل حدود الربحية» إذا كان
سعر السوق أقل من سعر التنفيذ .ويعتبر خيار الشراء «داخل
حدود الربحية» إذا كان سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ.
وعند حيازة مراكز مغطاة ،تتم ممارسة خيارات الشراء إذا
كان سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ؛ وممارسة خيارات
البيع عندما يكون سعر السوق أقل من سعر التنفيذ .وعند
ممارسة هذه اخليارات ،فإنها ستحقق زيادة يف موارد
العملة األجنبية.
 235ويتناول امللحق الرابع أحد األمثلة على سيناريوهات
اختبارات القدرة على حتمل الضغوط.
 17يف حالة اخليارات التي يتم تنفيذها مقابل مدفوعات نقدية ،يتوجب
إبالغ قيمة التدفقات املستقبلية املقدرة .وسوف تكون هذه املراكز التي يتم
تنفيذها «داخل حدود الربحية» يف تلك التقديرات.

قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة األجل من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
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اإلطار  2-4تعاريف مصطلحات خمتارة لعقود اخليار
خيار الشراء :يمنح خيار الشراء حلائزه احلق ،دون االلتزام،
يف شراء مبلغ حمدد من العملة األجنبية (القيمة االفتراضية)
بسعر حمدد مسبقا للعملة احمللية (سعر التنفيذ) يف تاريخ
الحق أو أكثر (تاريخ (تواريخ) املمارسة).
خيار البيع :يمنح خيار البيع حلائزه احلق ،دون االلتزام،
يف بيع مبلغ حمدد من العملة األجنبية (القيمة االفتراضية)
بسعر حمدد مسبقا للعملة احمللية (سعر التنفيذ) يف تاريخ
الحق أو أكثر (تاريخ (تواريخ) املمارسة).
سعر التنفيذ (أو سعر ممارسة اخليار) :بالنسبة خليارات
شراء أو بيع العمالت ،سعر التنفيذ هو السعر احملدد مسبقا
الذي يجوز حلائز اخليار أن يقوم عنده بمبادلة العملة
احمللية بعملة أجنبية .وعلى امتداد هذه املناقشة ،سيتم
التعبير عنه بسعر النقد األجنبي بالعملة احمللية.
القيمة االفتراضية :القيمة االفتراضية للعقد هي مبلغ
النقد األجنبي الذي يمكن شراؤه أو بيعه عن طريق ممارسة
اخليار .وعلى امتداد هذه املبادئ التوجيهية ،سيتم التعبير
عنه بوحدات العملة األجنبية.
تاريخ (تواريخ) ممارسة اخليار :هي التواريخ التي يجوز
حلائز اخليار فيها ممارسة اخليار .وآخر تاريخ يمكن فيه
ممارسة اخليار ،ويف بعض أنواع اخليارات قد يكون التاريخ
الوحيد الذي يمكن فيه ذلك ،هو تاريخ انتهاء مدة اخليار.
اخليار من النوع األوروبي :لهذا اخليار تاريخ ممارسة
واحد وهو تاريخ انتهاء مدة اخليار.

اخليار من النوع األمريكي :يمكن ممارسة هذا اخليار يف أي
تاريخ حتى تاريخ انتهاء مدة اخليار بما يف ذلك يوم نهاية املدة
داخل حدود الربحية :يكون خيار العملة األجنبية داخل
حدود الربحية إذا كان سعر السوق اجلاري للنقد األجنبي
يختلف عن سعر تنفيذ اخليار وفارق السعر يجعل ممارسة
اخليار يف صالح حائزه .ويكون خيار الشراء داخل حدود
الربحية إذا كان سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ .ويمكن
حلائز اخليار حتقيق ربح عن طريق ممارسة اخليار  -ومن ثم
يكتسب نقدا أجنبيا بسعر التنفيذ  -ويبيع فورا النقد األجنبي
بسعر السوق األعلى .وباملثل ،يكون خيار البيع داخل حدود
الربحية إذا كان سعر السوق أقل من سعر التنفيذ.
خارج حدود الربحية :يكون اخليار خارج حدود الربحية
عندما يكون سعر السوق اجلاري خمتلفا عن سعر التنفيذ
وفارق السعر يجعل ممارسة اخليار يف غير صالح حائزه.
ويكون خيار الشراء خارج حدود الربحية عندما يكون سعر
السوق أدنى من سعر التنفيذ .ويكون خيار البيع خارج حدود
الربحية عندما يكون سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ.
املركز املكشوف :ألغراض النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ،ترتبط املراكز املكشوفة بعقود اخليار التي
ينتج عنها عند تنفيذها تسرب من موارد العملة األجنبية.
املركز املغطى :ألغراض النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ،ترتبط املراكز املغطاة بعقود اخليار ،التي تنتج
عنها عند تنفيذها ،إضافة إىل موارد السلطات بالنقد األجنبي.
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بنود للتذكرة :القسم الرابع يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات

نطاق تغطية بنود التذكرة

 236يقدم القسم الرابع يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات معلومات تغطي ما يلي )1( :املراكز
والتدفقات التي مل تتطرق لها األقسام من األول إىل الثالث
لكنها تعتبر مهمة يف تقييم االحتياطيات ومراكز السيولة
بالعملة األجنبية لدى السلطات وحجم التعرض خملاطر
النقد األجنبي )2( ،تفاصيل إضافية عن املراكز والتدفقات
التي تطرقت لها األقسام من األول إىل الثالث )3( ،املراكز
والتدفقات وفقا ملعايير تقسيم أو تقييم تختلف عن املعايير
الواردة يف األقسام من األول إىل الثالث.
 237ويتعين اإلفصاح عن معلومات حول سبعة بنود
خمتلفة يف القسم الرابع من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات .وهي كما يلي:
·الدين قصير األجل بالعملة احمللية املربوط بمؤشر
أسعار الصرف األجنبي.
·األدوات املالية احملررة بالعملة األجنبية وتتم
تسويتها بوسائل أخرى (بالعملة احمللية مثال).
ويشمل هذا البند املشتقات (العقود اآلجلة ،والعقود
املستقبلية ،واملبادالت وعقود اخليار) ،وأدوات
أخرى.
·األصول املرهونة.
·األوراق املالية املقدمة كقرض واألوراق املالية
حمل اتفاقات إعادة شراء (باإلضافة إىل الذهب
حمل املبادالت).
·أصول املشتقات املالية (صاف ،حسب سعر
السوق).
·املشتقات املالية ذات آجال االستحقاق املتبقية
البالغة أكثر من سنة واحدة مع تقسيمها بين
املشتقات اخلاضعة وغير اخلاضعة لطلبات تغطية
حساب الهامش.
·تكوين عمالت األصول االحتياطية (تُنشر مرة
واحدة يف السنة على األقل).
 238وعند إبالغ البيانات يف بنود التذكرة ،ينبغي قيد
بيانات األصول بصورة منفصلة عن بيانات اخلصوم،
حسب االقتضاء .وتستثنى من ذلك بنود أصول املشتقات
املالية ،التي يشير فيها مصطلح على أساس «صاف» إىل
طرح اخلصوم من األصول (راجع املناقشة التي تتناول
املشتقات املالية يف موضع الحق من هذا الفصل).

 239ويتعين حتديد أنواع األدوات ،حسب االقتضاء.
 240وعندما تكون قيم األدوات حمددة حسب سعر السوق
بعملة غير عملة اإلبالغ ،ينبغي استخدام أسعار السوق
وأسعار الصرف يف نهاية الفترة يف حتويل قيم تلك األدوات
إىل عملة اإلبالغ.
 241وبعد عرض بعض التعليقات املوجزة على قيد
بنود تذكرة خمتارة على النحو املوضح أدناه ،يسهب اجلزء
املتبقي من هذا الفصل يف مناقشة عملية إبالغ بيانات ما
يلي )1( :األدوات املالية احملررة بالعملة األجنبية وتتم
تسويتها بوسائل أخرى )2( ،األوراق املالية املقدمة كقرض
واألوراق املالية حمل اتفاقات إعادة شراء )3( ،أصول
املشتقات املالية.

األدوات املالية احملررة بالعملة األجنبية
وتتم تسويتها بوسائل أخرى
الدين قصير األجل بالعملة احمللية -البند
رابعا(()1أ) يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

 242بالنسبة للدين قصير األجل بالعملة احمللية املربوط
بمؤشر أسعار الصرف األجنبي ،واتساقا مع اجلزء املتبقي
من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،يتحدد «األجل
القصير» حسب أجل االستحقاق املتبقي لألدوات املالية على
النحو املُعَرَّف يف الفصل األول .وبناء عليه ،فإن البيانات
املفترض إبالغها ينبغي أن تغطي الدين قصير األجل الذي
لديه )1( :أجل استحقاق أصلي حتى سنة واحدة أو أقل ،و()2
أجل استحقاق أصلي أطول عندما يكون أجل االستحقاق
املتبقي سنة واحدة أو أقل ،و( )3مدفوعات أصل الدين والفوائد
التي حتين مواعيد أدائها خالل االثني عشر شهرا التالية عن
الدين الذي يتجاوز أجل استحقاقه املتبقي سنة واحدة.
ويتعين االقتصار على إبالغ اإلجمايل بالقيمة االسمية.
وال يلزم بيان تفاصيل الفترات الفرعية الثالث خالل األفق
الزمني البالغ سنة واحدة .ويُقصد «بالدين بالعملة احمللية»
ذلك الدين الذي تصدر أدواته عن السلطات النقدية واحلكومة
املركزية ،ما عدا صناديق الضمان االجتماعي .ويجب أال
تدرج يف البند رابعا(( )1أ) من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات إال بيانات الدين قصير األجل املربوط بمؤشر
أسعار الصرف األجنبي الذي تتم تسويته بالعملة احمللية.
ويتعين إدراج بيانات الدين بالعملة احمللية الذي تتم تسويته
بالعملة األجنبية يف القسمين الثاين والثالث يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات حسب مقتضى احلال.
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األدوات املالية احملررة بالعملة األجنبية
وتتم تسويتها بوسائل أخرى (بالعملة
احمللية مثال) — البند رابعا (()1ب) يف
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 243يتمثل األساس املنطقي إلدراج املعلومات املعنية
بهذه األدوات املالية يف أنها تشبه األدوات التي تتم تسويتها
بالعملة األجنبية .ويتم إبالغ بيانات هذه األدوات بصورة
منفصلة يف القسم الرابع من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ألنها غالبا ما تصدر يف السوق احمللية
وتكون يف حيازة مقيمين ،ومن ثم فهي إما تخضع بالفعل
أو من احملتمل أن تخضع لقيود قانونية أو تنظيمية خمتلفة.
وينبغي تقسيم املعلومات حتت بند التذكرة حسب نوع األداة
املالية.
 244وقد تشمل األدوات املالية احملررة بالعملة األجنبية
وتتم تسويتها بالعملة احمللية (وبوسائل أخرى) األوراق
املالية واملشتقات املالية املربوطة بمؤشر (العقود اآلجلة،
والعقود املستقبلية ،واملبادالت وعقود اخليار) .وينبغي
إبالغ بيانات القيمة االسمية/الصورية ،ما عدا بيانات
األوراق املالية املفترض تقييمها بالقيمة السوقية .ويرد
تعريف العقود اآلجلة والعقود املستقبلية يف الفصل الثالث
(الفقرات من  )١٧٢-١٧٠وتعريف عقود اخليار يف الفصل
الرابع (الفقرة  .)222وينبغي إبالغ بيانات املراكز املكشوفة
واملُغطاة يف املشتقات بصورة منفصلة.
 245ويشمل هذا البند العقود اآلجلة التي ال تنص على
التسليم واحملررة بالعملة األجنبية أو املربوطة بمؤشر
عملة أجنبية ولكن تتم تسويتها بعملة حملية .والعقد اآلجل
الذي ال ينص على التسليم هو عادة أداة مالية يتم التعامل
فيها خارج البورصة وتختلف عن العقد اآلجل العادي
بعملة أجنبية يف عدم إجراء تسوية بكامل قيمة العقد بين
العملتين عند حلول أجل االستحقاق .وتقوم املؤسسة املالية
التي باعت العقد اآلجل الذي ال ينص على التسليم بتحديد
القيمة االفتراضية للعقد حسب سعر السوق ،باستخدام مؤشر
(أو صيغة) حسبما يتفق عليه الطرفان املقابالن عند إبرام
العقد .ويقوم أحد الطرفين بالدفع نقدا إىل الطرف اآلخر على
أساس القيمة احلقيقية (الصافية) للعقد.
 246ويمكن تسوية صايف املبلغ بالعملة احمللية أو
العملة األجنبية (عادة بالدوالر األمريكي) .ويف حين أن
البنوك احملكومة بالقواعد الوطنية ( )onshore banksتتعامل
يف العقود اآلجلة التي ال تنص على التسليم والتي تتم
تسويتها بالعملة األجنبية أو احمللية ،فإن البنوك اخلارجية
( )offshore banksيف العادة تتعامل يف العقود اآلجلة التي
ال تنص على التسليم والتي تتم تسويتها بالعملة األجنبية.
 247وباإلضافة إىل العقود اآلجلة التي ال تنص على
التسليم ،يمكن أن تكون هناك أيضا عقود خيار آجلة ال
تنص على التسليم .ويف عقد اخليار اآلجل الذي ال ينص
على التسليم ،يقوم مشتري اخليار بدفع عالوة للمحافظة
على قيمة مبلغ بالعملة احمللية مقابل العملة األجنبية .وإذا
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انقضت مدة عقد اخليار وهو «داخل حدود الربحية» يقوم
بائع اخليار بدفع القيمة الذاتية إىل املشتري ،وال حتدث
ممارسة للخيار ،ويتم الدفع تلقائيا .أما إذا انقضت مدة
عقد اخليار وهو «خارج حدود الربحية» ،فال تكون هناك
مدفوعات مستحقة ألي من الطرفين.
 248ومن الشائع استخدام العقود اآلجلة التي ال تنص
على التسليم من أجل تغطية خماطر العملة احمللية يف
األسواق الصاعدة التي تكون العمالت احمللية فيها غير قابلة
للتحويل بحرية ،وتكون أسواق رأس املال فيها صغيرة وغير
متطورة ،وتوجد فيها قيود على حركات رأس املال .ففي ظل
هذه األوضاع ،ال تقوم عقود النقد األجنبي اآلجلة العادية
بما هو مطلوب منها ،إذ قد ال يتسنى إنفاذها أو قد ال تتسم
بالسيولة.
 249ويشترط البند رابعا (()1ب) يف النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات اإلفصاح عن بيانات العقود اآلجلة
التي ال تنص على التسليم والتي تتم تسويتها بالعملة
احمللية فقط 1.وهذه املعلومات مفيدة ألن هذا النوع من
العقود اآلجلة التي ال تنص على التسليم يمكن أن يشكل
ضغطا كبيرا غير مباشر على االحتياطيات .فإذا توقعت
األطراف املشاركة يف السوق انخفاض قيمة العملة احمللية
املعنية ،فقد يقومون بشراء مشتقات تتيح لهم احلفاظ على
القيمة بالعملة األجنبية ألصولهم بالعملة احمللية ،ومن
احملتمل أن تؤدي عمليات الشراء واسعة النطاق إىل زيادة
خفض قيمة العملة احمللية.
 250ويشترط النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
حسب االقتضاء ،أن تقيد القيمة االفتراضية ملراكز العقود
اآلجلة التي ال تنص على التسليم بنفس صيغة قيد بيانات
القيمة االفتراضية للعقود اآلجلة/املستقبلية التي تنص
على التسليم وذلك يف القسم الثاين من النموذج القياسي.

األصول املرهونة  -البند رابعا (( )1ج)
بالنموذج القياسي

 251املقصود باألصول املرهونة هو األصول االحتياطية
واألصول األخرى بالعملة األجنبية الواردة يف القسم األول
والتي تم رهنها .وكما أُشير يف الفصل الثاين ،ينبغي عدم إدراج
األصول املرهونة ،الواضح أنها ليست متاحة حتت التصرف،
ضمن االحتياطيات أو ضمن األصول بالعملة األجنبية .غير أنه
إذا ظلت بعض األصول املرهونة ضمن االحتياطيات واألصول
األخرى بالعملة األجنبية ،ينبغي إبالغ قيمتها يف البند رابعا()1
(ج) من النموذج القياسي .وال تندرج ضمن األصول املرهونة
األصول احململة بالتزامات بموجب اتفاقات إعادة شراء ،أو
عمليات إقراض األوراق املالية أو الترتيبات املشابهة .ويتعين
إبالغ بيانات هذه األنواع األخيرة من الترتيبات بصورة
منفصلة حتت البند رابعا(()1د) يف النموذج.
 1يتعين إدراج بيانات القيمة االفتراضية للعقود اآلجلة ال تنص على
التسليم والتي تتم تسويتها بالعملة األجنبية مقابل العملة احمللية يف البند
ثانيا 2-من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،وكذلك إدراج بيانات
قيمتها السوقية ضمن بيانات أصول املشتقات املالية حتت البند رابعا()1
(هـ) من النموذج ،ويفضل أن يكون ذلك يف سطر منفصل.
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األوراق املالية املقدمة كقرض واتفاقات
إعادة الشراء
األوراق املالية املقدمة كقرض واألوراق املالية
حمل اتفاقات إعادة الشراء  -البند رابعا(()1د)
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
 252يهدف بند التذكرة هذا إىل تقديم معلومات إضافية
عن أنشطة إعادة الشراء وإقراض األوراق املالية التي
يغطيها النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات .وتتعلق
هذه املعلومات بأنشطة السلطات النقدية واحلكومة
املركزية التي تتم تسويتها بالعملة األجنبية .ومن ثم ،فسواء
كانت أنشطة إعادة الشراء وإقراض األوراق املالية مدرجة
أو غير مدرجة يف القسم األول من النموذج القياسي إىل
جانب اخلصوم املرتبطة بها يف القسم الثاين ،فإن النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات يقتضي قيد بيانات األوراق
املالية املقدمة كقرض واألوراق املالية حمل اتفاقات إعادة
الشراء يف البند رابعا(()1د) .ويقتضي النموذج أيضا إبالغ
بيانات األوراق املالية املقدمة كقرض واألوراق املالية
حمل اتفاقات إعادة الشراء يف فئتين منفصلتين ،األمر الذي
يعتمد على ما إذا كانت اتفاقات إعادة الشراء واألنشطة ذات
الصلة مدرجة يف القسمين األول والثاين من النموذج أم ال.
وإبالغ هذه البيانات ضروري للتمييز بين اتفاقات إعادة
الشراء وكل من القروض التقليدية ومعامالت األوراق املالية
التقليدية .ومن شأن حتديد أنشطة إعادة الشراء تيسير مسألة
تقدير مستوى األصول االحتياطية القائمة قبل القيام
بأنشطة إعادة الشراء ومدى ما قامت به السلطات من رفع
مايل.
 253وإضافة إىل ذلك ،يدعو النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات إىل اإلبالغ بصورة منفصلة ببيانات األوراق
املالية املقدمة كضمان إضايف بموجب معامالت إعادة
الشراء وبيانات األوراق املالية املقدمة كضمان إضايف يف
اتفاقات إعادة الشراء العكسية ،والبيانات التي يتعين إبالغها
هي قيم األوراق املالية .وعادة ما تستخدم املؤسسات القيم
السوقية (على جانب املشتري) ،بما يف ذلك مقدار أي فائدة
مستحقة ،عند حتديد سعر األوراق املالية املباعة بموجب
اتفاقات إعادة الشراء ويف معامالت إقراض األوراق املالية.
 254وينبغي قيد بيانات األوراق املالية املقدمة
كقرض/أو األوراق املكتسبة التي ال تنطوي على دفع نقدية
يف القسم الرابع من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
وباملثل ،فإن تدفقات العملة األجنبية املرتبطة باتفاقات
إعادة الشراء ومعامالت إقراض األوراق املالية التي حتل
مواعيد أدائها بعد األفق الزمني البالغ سنة واحدة ال تظهر
يف القسم الثاين من النموذج .وينبغي مع ذلك إبالغ بيانات
تلك األوراق املالية املقدمة كقرض واألوراق املالية حمل
اتفاقات إعادة الشراء يف القسم الرابع من النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات .أي أنه يتعين اإلبالغ بصورة
منفصلة ببيانات كل من قيمة األوراق املالية املقدمة
يف اتفاقات إعادة الشراء (أو املقدمة كقرض بموجب تلك
االتفاقات) وقيمة األوراق املالية التي يتم استالمها يف
اتفاقات إعادة الشراء العكسية (أو املقترضة بموجب تلك
االتفاقات) حتت البند رابعا(()1د) من النموذج القياسي

بغض النظر عن األفق الزمني للتدفقات النقدية ذات الصلة.
وكما ورد بالنقاش يف الفقرة  ،)2(58ال ينبغي أبدا إدراج
بيانات األوراق املالية املقترضة أو املكتسبة يف ظل
اتفاقات إعادة الشراء العكسية يف القسم األول ولكن يتعين
دائما إبالغ بياناتها حتت البند رابعا(()1د)« :مقترضة أو
مكتسبة ولكن غير مدرجة يف القسم األول» ولتيسير اطالع
املستخدم على ظروف االنحراف عن هذا املبدأ التوجيهي،
يمكن أيضا استخدام البند «مقترضة أو مكتسبة ومدرجة
يف القسم األول» يف إبالغ بيانات األصول حمل اتفاقات
إعادة الشراء املدرجة يف القسم األول .ولكن يف حالة اتباع
هذا املنهج ،بنبغي حتديد هذا األمر بوضوح يف املالحظات
القُطْرية املصاحبة للبيانات.
 255وعلى غرار ما تمت مناقشته يف الفصل الثاين
(راجع أيضا الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الفقرتين  ٥٨-7و ،)٥٩-7يتعين
معاجلة مبادالت الذهب بصورة مماثلة التفاقات إعادة
الشراء .فينبغي إدراج مبادالت الذهب ضمن األوراق املالية
املقدمة كقرض أو ضمن األوراق املالية حمل اتفاقات إعادة
الشراء يف البند رابعا(()1د) يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات وذلك حسبما يكون مالئما (راجع أيضا امللحق
الثالث) .ورغم إشارة القسم رابعا(()1د) إىل األوراق املالية
املقدمة كقرض واألوراق املالية حمل اتفاقات إعادة الشراء،
ينبغي إبالغ بيانات الذهب يف هذا القسم وإدراج معلومات
إضافية يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات.
 256ويُالحظ أنه يف ظل اتفاقات إعادة الشراء أو معامالت
إقراض األوراق املالية يتم عادة دفع هامش ضمان ابتدائي
أو هامش ضمان القيمة (أو كليهما) .ونتيجة لذلك ،يدفع
مشتري األوراق املالية عادة أقل من القيمة السوقية لألوراق
املالية ،بما يف ذلك مقدار أي فائدة مستحقة ،ويكون الفرق
هو هامش ضمان حمدد مسبقا .ويف احلاالت التي يكون
فيها مقترض األوراق املالية يف حاجة إىل ورقة مالية
معينة أيضا ،قد يحصل مقرض األوراق املالية على ضمان
نقدي إضايف يتجاوز قيمة األوراق املالية املقدمة كقرض،
مع اعتبار الفرق بينهما هو هامش الضمان .أي أنه نظرا
إلضافة هامش الضمان ،قد ال تكون قيمة األوراق املالية
املقدمة كقرض أو األوراق املالية حمل اتفاقات إعادة
الشراء املبلغة يف القسم الرابع من النموذج القياسي معادلة
للنقدية املتبادلة ،ويسري ذلك أيضا على اتفاقات إعادة
الشراء العكسية .ويتم عادة حتديد مستوى هامش الضمان
حسب حجم معامالت إعادة الشراء وآجال استحقاقها،
ونوع األوراق املالية األساسية وآجال استحقاقها ،واجلدارة
االئتمانية للطرف املقابل .وتغطي شروط هامش الضمان ما
يتوقع من تقلب سعر الورقة املالية املعنية إىل أن يحل أجل
استحقاق معاملة إعادة الشراء .وكثيرا ما تقتضي األوراق
املالية األقل قابلية للتداول وضع هامش ضمان إضايف
2
للتعويض عن أوضاع السوق األقل سيولة.
 2تشترط عادة عقود إعادة الشراء احملررة أن يتم حتديد قيمة األوراق املالية
حمل إعادة الشراء حسب سعر السوق وتسوية املكاسب واخلسائر يوميا .كذلك
تراعي عمليات حساب هامش الضمان عادة الفائدة املستحقة على األوراق
املالية املعنية واملبلغ املتوقع للفائدة املستحقة على امتداد أجل اتفاق إعادة
الشراء ،وتاريخ دفع الفوائد ،والطرف الذي يحق له قبض املدفوعات.

بنود للتذكرة :القسم الرابع يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
 257ويدعو النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات إىل
تقديم معلومات شاملة عن اتفاقات إعادة الشراء ومعامالت
إقراض األوراق املالية نظرا ألهمية هذه األدوات يف األسواق
املالية العاملية .ويمكن أن تكون اتفاقات إعادة الشراء
بمثابة أداة مفيدة للسلطات يف إدارة األصول ،لكن هذه
االتفاقات قد تعرض السلطات خملاطر جسيمة إذا مل تتم
إدارتها بصورة مالئمة .وعلى وجه التحديد ،يمكن أن تواجه
السلطات خماطر ائتمانية إذا مل تكن لديها سيطرة فعلية
على األوراق املالية التي تستخدم كضمان إضايف للمعاملة
املعنية وسيطرة فعلية على توقف الطرف املقابل عن السداد.
وقد تكون هذه اخملاطر االئتمانية كبيرة إذا دخلت السلطات
طرفا يف معامالت إعادة شراء بأحجام ومبالغ كبيرة من
العملة األجنبية وإذا كانت اجلدارة االئتمانية للطرف املقابل
موضع شك .وباملثل ،يمكن للسلطات أن تستخدم اتفاقات
إعادة الشراء للحصول على التمويل ،وهو ما يعد أداة مفيدة
إلدارة اخلصوم .ويف هذه الظروف ،ال ترغب السلطات يف
تقديم هوامش ضمان مفرطة إىل الطرف املقابل.
 258وكما هي احلال بالنسبة التفاقات إعادة الشراء،
أظهرت التجارب أن الضمانات اإلضافية املستخدمة يف
إقراض األوراق املالية قد ال توفر احلماية الالزمة إذا أصبح
الطرف املقابل معسرا أو إذا توقف عن السداد ومل تكن
األوراق املالية املعنية حتت سيطرة املؤسسة املشترية .وإذا
مل تتحقق السيطرة على األوراق املالية األساسية ،فستكون
السلطات يف وضع دائن عام غير مضمون لطرف مقابل
معسر .ويف ظل هذه الظروف قد حتصل خسائر كبيرة.

أصول املشتقات املالية (صاف ،حسب
سعر السوق)
أصول املشتقات املالية ،صافية  -البند
رابعا(()1هـ) يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات
 259يتعين إبالغ القيم السوقية للمشتقات املالية لدى
السلطات يف القسم الرابع من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات حتت بنود التذكرة .ويقتصر البند رابعا(()1هـ)
يف النموذج القياسي على إدراج «أصول املشتقات املالية»
إال أنه يتعين أيضا إدراج بيانات خصوم املشتقات املالية،
وينبغي تسجيل اإلشارة املوجبة ( )+أمام بيانات األصول
واإلشارة السالبة ( )-أمام بيانات اخلصوم.
 260ويقصد بعبارة «صاف ،حسب سعر السوق» ما يلي:
أن الفرق بين مراكز األصول واخلصوم ينتج عنه «صايف»
مركز األصول .ويتعين قيد بيانات املشتقات املالية بقيمها
السوقية حسب سعر السوق .وتشير عبارة «حسب سعر
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 3يختلف يف هذا السياق عن مصطلح

«املقاصة بتبديل االلتزام»
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السوق» إىل إعادة تقييم املشتقة املالية باستخدام سعر
السوق السائد.
 261ويتعلق هذا البند من بنود التذكرة بكل مراكز
املشتقات املالية لدى السلطات النقدية واحلكومة املركزية
والتي تتم تسويتها بالعملة األجنبية ،بغض النظر عما إذا
كانت تلك املراكز جتاه مقيمين أم غير مقيمين.
 262ويتعين اإلفصاح عن بيانات املشتقات املالية
حسب نوع األداة (مثل العقود اآلجلة ،والعقود املستقبلية،
واملبادالت وعقود اخليار وغيرها) .ويتعين اإلفصاح عن
بيانات كل املشتقات املالية التي تتم تسويتها بالعملة
األجنبية ،بصرف النظر عن إبالغ بياناتها يف أقسام أخرى
من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
 263ويف ظل املقاصة بتبديل االلتزام ،تُطفأ االلتزامات
القانونية على األطراف املقابلة بأداء املدفوعات وفقا
لشروط املشتقات املالية وينشأ عقد جديد ال يشترط إال
أداء مدفوعات صافية .ويُسمح باملقاصة بتبديل االلتزام
إذا كان اتخاذ املراكز املوازنة يتم مع نفس الطرف املقابل
وبنفس أجل االستحقاق ،وما دام هناك اتفاق مقاصة
بين املراكز واجب اإلنفاذ قانونا يسمح بالتسوية بالقيمة
الصافية .ويُسمح أيضا باملقاصة بتبديل االلتزام يف
حالة املراكز املتماثلة يف البورصات املنظمة .واملقصود
باملقاصة بتبديل االلتزام احلق يف املوازنة أو التصفية بين
االستحقاقات بين طرفين أو أكثر للوصول إىل التزام وحيد
4
بين األطراف.
 264وكما أُشير يف فصول سابقة ،يمكن اشتقاق القيمة
السوقية للمشتقة املالية املعنية بصفة عامة بحساب الفرق بين
سعر العقد املتفق عليه وسعر السوق السائد أو املتوقع أن يسود
لألداة املالية األساسية ،على أن يتم خصم تلك القيمة على النحو
املالئم .وإذا اختلف سعر السوق السائد عن سعر العقد ،تكون لعقد
املشتقة املالية املعنية قيمة سوقية ،قد تكون موجبة أو سالبة،
األمر الذي يعتمد على اجلانب الذي يكون عليه الطرف املعني
من العقد .وإضافة إىل ذلك ،يمكن أن تكون القيمة السوقية لعقد
املشتقة املالية املعنية موجبة أو سالبة أو صفرا خالل نقاط زمنية
خمتلفة من مدة العقد .ويمكن قيد املشتقات املالية كأصول إذا
كانت قيمتها السوقية موجبة ،وقيدها كخصوم إذا كانت قيمتها
السوقية سالبة .ويف حالة عقود اخليار ،سوف يكون لها عادة قيمة
سوقية لكنها ال تتحول من أصل إىل خصم ،أو العكس.
 4يف معامالت السوق املالية ،يمكن االستفادة من املقاصة يف احلد من
حجم تعرض األطراف املقابلة خملاطر االئتمان مع مدين متوقف عن
السداد ،ومن ثم احلد من «اإلخفاقات التعاقبية» واخملاطر النظامية .وفيما
يتعلق باحلد من حجم التعرض خملاطر االئتمان ،فإن القدرة على التصفية
بين املراكز تسهم يف سيولة السوق عن طريق السماح بمزيد من األنشطة
بين األطراف املقابلة ضمن احلدود االئتمانية احلريصة .ويمكن أن حتتل
هذه السيولة أهمية يف التقليل إىل أدنى حد من اضطرابات السوق الناجمة
عن توقف أحد األطراف املشاركة يف السوق عن السداد.
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 265ويف الوضع األمثل ،ينبغي أن تكون أسعار السوق
السائدة لألداة املالية األساسية هي األسعار املشاهدة يف
األسواق املالية .وحيثما ال تكون األسعار كذلك ،كما هو
احلال يف بعض العقود خارج البورصة ،يمكن اشتقاق سعر
السوق السائد من املعلومات املتاحة.
 266ويتعين اإلفصاح عن اخلصائص الرئيسية للنماذج
الداخلية املستخدمة يف حساب القيم السوقية للمشتقات
املالية يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات املبلغة
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات( .راجع أيضا
احلاشية  ١٦يف امللحق الثاين من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات).
 267وألغراض النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
ينبغي أن يكون التاريخ املرجعي لتقدير القيمة السوقية هو
آخر يوم يف فترة اإلبالغ.
 ٢٦٨ويمكن اشتقاق القيمة السوقية لعقد آجل أو مبادلة
بحساب الفرق بين سعر العقد املتفق عليه وسعر السوق
السائد أو سعر السوق املتوقع اخملصوم ،لكن تقدير القيمة
السوقية لعقود اخليار يمكن أن يكون معقدا.
 269وهناك أربعة عوامل تؤثر على القيمة السوقية لعقود
اخليار وهي :الفرق بين سعر العقد (سعر التنفيذ) وقيمة البند
األساسي؛ ومدى تقلب سعر البند األساسي؛ والوقت املتبقي
على انقضاء اخليار؛ وأسعار الفائدة .ويف غياب سعر مشاهد
إحصائيا ،يمكن الوصول إىل تقدير تقريبي للقيمة السوقية
باستخدام صيغة مالية ،مثل صيغة بالك-شولز (Black-
 )Scholesلتسعير عقود اخليار ،والتي تشمل العوامل األربعة
املذكورة 5.ويكون لعقد اخليار عند إبرامه قيمة سوقية
تساوي العالوة املدفوعة .إال أن القيمة السوقية تتعدل مع
تغير السعر املرجعي واقتراب تاريخ التسوية .وخالل مدة
اخليار ،يقع على بائع العقد التزام يف صورة أداة مشتقة
مالية ويكون ملشتري اخليار أصل يف صورة أداة مشتقة
مالية .ويمكن أن ينقضي عقد اخليار دون حتقيق قيمة
للحائز ،أي أن ممارسة اخليار ال تكون يف صالح املشتري.
 270وعلى عكس العقود اآلجلة ،يتم حتديد قيمة العقود
املستقبلية حسب سعر السوق يف نهاية كل يوم تداول وتتم
تسوية املكاسب أو اخلسائر املتحققة يف ذلك اليوم 6.ويعني
 5يالحظ أن املؤسسات التي تقوم بعمليات خيارات كبيرة غالبا ما تستخدم
صيغا أكثر تعقيدا لصيغة بالك-شولز ( )Black-Scholesاألساسية
لتسعير اخليارات.
 6يتم حتديد سعر العقد املستقبلي بطريقة ال تؤدي إىل انتقال النقدية
من طرف إىل آخر عند الدخول يف العقد (باستثناء أي ترتيبات تتعلق
بهامش الضمان) .وتُسدد املدفوعات املرتبطة بالعقد مع انعكاس
حركات األسعار اليومية يف التدفقات النقدية الداخلة يف حسابات
هامش الضمان ألطراف العقد واخلارجة من تلك احلسابات.
ولضمان قيام األطراف املشاركة يف السوق بدفع خسائرهم،
تقتضي عمليات التبادل قيام مستخدمي عقود املستقبليات بدفع
هامش ضمان مبدئي (ضمان إضايف) .وإذا نتج عن عملية التسوية
اليومية خسارة تؤدي بدورها إىل انخفاض هامش الضمان املبدئي
إىل أقل من مبلغ معين ،يجب على املستخدم إعادة هامش الضمان

ذلك أنه يف نهاية كل يوم تداول تكون قيمة العقود املستقبلية
القائمة صفرا ،وهذا على عكس العقود اآلجلة التي ال يحدث
فيها عادة دفع قيمة التسوية يوميا ،ويمكن يف حال تلك
العقود تراكم مراكز كبيرة حسب سعر السوق.

املشتقات املالية ذات أجل االستحقاق
املتبقي البالغ أكثر من سنة واحدة  -البند
رابعا(()1و) يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

 271يتعين إبالغ بيانات املشتقات املالية ذات أجل
االستحقاق املتبقي البالغ أكثر من سنة واحدة يف البند
رابعا(()1و) يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
وينبغي حتديد أدوات املشتقات اخلاضعة لطلبات تغطية
حساب الهامش بصورة منفصلة عن األدوات التي ال تخضع
ملثل هذه الطلبات.

 272وتتتشابه املشتقات املالية التي يتعين إبالغ بياناتها
يف هذا البند من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات مع
املشتقات املالية املطلوبة يف البند ثانيا 2-والبند ثالثا5-
من النموذج القياسي .إذ يقصد بها االلتزامات بالعملة
األجنبية يف خمتلف أنواع عقود املشتقات املالية .ومثل هذه
العقود تكون حمررة بالعملة األجنبية مقابل العملة احمللية.
ويتعين أن تكون البيانات التي يتم إبالغها هي بيانات القيم
االسمية/االفتراضية للعقود.

تكوين عمالت االحتياطيات  -البند رابعا( )2يف
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

 273فيما يتعلق بتكوين عمالت األصول االحتياطية ،ال
يشترط النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات سرد بيانات
العمالت املنفردة؛ فال يتعين إال ذكر جمموعات العمالت.
وكحد أدنى ،يتعين نشر بيانات تكوين العمالت حتت فئتين
رئيسيتين هما :العمالت يف سلة حقوق السحب اخلاصة
والعمالت خارج سلة حقوق السحب اخلاصة .ويقتضي
النموذج إبالغ هذا البيانات مرة واحدة يف السنة على األقل،
ويحبذ اإلبالغ على نحو أكثر تواترا .وتشمل عمالت سلة
حقوق السحب اخلاصة وقت كتابة هذه املبادئ التوجيهية
الدوالر األمريكي واليورو والين الياباين واجلنيه اإلسترليني.
وحسبما جرى العرف ،يُعامَل الذهب واملطالبات احملررة
بحقوق السحب اخلاصة (بما فيها احليازات من حقوق
السحب اخلاصة ووضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل)
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،باعتبارها
حمررة بعمالت سلة حقوق السحب اخلاصة (راجع أيضا
الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الفقرة  .)108-5ويمكن ملن يرغب من البلدان تقديم
معلومات مفصلة يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات
عن تكوين عمالت أصولها االحتياطية.
املبدئي إىل قيمته قبل االنخفاض عن طريق دفع مبالغ إضافية.
ويتم حتديد مستوى هامش الضمان املطلوب تغطيته من جانب
إدارات البورصات املنظمة وهو عادة ما يكون دالة لتقلب السوق
احلاضرة لألصل األساسي.

الملحق

1

املعيار اخلاص لنشر البيانات والنموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات الدولية
والسيولة بالعملة األجنبية

م :1-1أنشأ اجمللس التنفيذي يف صندوق النقد الدويل
املعيار اخلاص لنشر البيانات ( )SDDSيف مارس ١٩٩٦
بهدف زيادة توافر إحصاءات اقتصادية ومالية شاملة
وموثوقة يف الوقت املناسب .وقد أُنشئ املعيار اخلاص
لنشر البيانات لتسترشد به البلدان األعضاء القادرة على
دخول أسواق رأس املال الدولية ،أو التي قد تسعى لدخولها،
يف إتاحة بياناتها االقتصادية واملالية لالستخدام العام.
وتمثل الهدف املنتظر من املعيار اخلاص لنشر البيانات
يف اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة وحتسين أداء
األسواق املالية.
م :2-1وتشارك البلدان يف املعيار اخلاص على أساس
طوعي ،ويوافق األعضاء املشاركون فيه على تقديم
معلومات عن فئات البيانات التي تغطي قطاعات االقتصاد
األربعة (وهي قطاع الدخل القومي واألسعار وقطاع املالية
العامة والقطاع املايل والقطاع اخلارجي) .ويف إطار هذه
القطاعات يحدد املعيار اخلاص لنشر البيانات نطاق
التغطية واالنتظام (أو التواتر) واحلداثة الواجبة يف نشر
البيانات .وينص املعيار اخلاص على ضرورة اإلعالن
املسبق عن جداول مواعيد نشر فئات البيانات وإتاحتها
لكافة األطراف املعنية يف نفس الوقت .ويمكن االطالع على
مزيد من املعلومات عن املعيار اخلاص لنشر البيانات من
خالل اللوحة اإللكترونية ملعايير نشر البيانات يف املوقع
اإللكتروين لصندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت على
العنوان التايل. http://dsbb.imf.org :
م :3-1وقد شملت املواصفة اإلحصائية األصلية (مارس
 )١٩٩٦للمعيار اخلاص لنشر البيانات ،كفئة حمددة،
عرض املعلومات املعنية بإجمايل االحتياطيات الدولية
(األصول االحتياطية) بمعدل تواتر مدته شهر واحد وفارق
زمني ال يتجاوز أسبوعا واحدا .وحث املعيار اخلاص على

تقديم هذه البيانات بمعدل تواتر مدته أسبوع واحد .كذلك
حث املعيار اخلاص ،ولكنه مل يوجب ،تقديم املعلومات
املتعلقة باخلصوم املرتبطة باالحتياطيات.
م :4-1ووقت قيام اجمللس التنفيذي لصندوق النقد
الدويل بإجراء مراجعته األوىل للمعيار يف ديسمبر ١٩٩٧
كانت األحداث يف األسواق املالية الدولية قد أبرزت بالفعل
أهمية توفير معلومات يف الوقت املناسب عن احتياطيات
البلد املعني والتزاماته املرتبطة باالحتياطيات .وبات
واضحا أن املعلومات الشهرية عن إجمايل االحتياطيات
الدولية وحدها ال تسمح بإجراء تقييم شامل وكاف حلجم
انكشاف البلد املعني أمام املعامالت الرسمية بالعملة
األجنبية ،ومن ثم مدى تعرضه خملاطر الضغوط على
احتياطياته بالعملة األجنبية .ويف ذلك الوقت طلب
اجمللس التنفيذي إىل خبراء الصندوق التشاور مع البلدان
املشتركة يف املعيار اخلاص لنشر البيانات ومع مستخدمي
املعيار اخلاص لتحديد ما يمكن عمله لتعزيز نطاق تغطية
االحتياطيات واخلصوم املرتبطة باالحتياطيات يف
املعيار اخلاص .وقد بدأ اجمللس التنفيذي النظر يف نتائج
هذه املشاورات يف أوائل سبتمبر  ١٩٩٨ثم أجرى املزيد
من املناقشات بشأنها يف ديسمبر ( ١٩٩٨وقت قيامه
باملراجعة الثانية للمعيار اخلاص) بما يف ذلك مراجعة
اقتراح مبدئي بوضع نموذج قياسي لإلفصاح عن بيانات
االحتياطيات الدولية وما يرتبط بها من بنود.
م:5-1وقد توصل اجمللس التنفيذي للصندوق يف
مارس  ١٩٩٩إىل قرار بشأن وسائل دعم توفير املعلومات
عن االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية
طبقا للمعيار اخلاص لنشر البيانات باملصادقة على
نشر البيانات من خالل النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات .وإضافة إىل تقديم مواصفات أكثر وضوحا
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ملكونات األصول االحتياطية الرسمية ،يضمن النموذج
القياسي إدراج تفاصيل عن األصول الرسمية األخرى
بالعملة األجنبية ،وعن قنوات التسرب الصايف قصيرة
األجل احملددة سلفا واالحتمالية من األصول بالعملة
األجنبية .ولذا فإن نطاق تغطية النموذج أوسع بكثير من
حيث املفهوم من املواصفة اإلحصائية األصلية إلجمايل
األصول االحتياطية الواردة يف املعيار اخلاص لنشر
البيانات ،وأرسى املعيار اجلديد لتوفير املعلومات للجمهور
عن مقدار وتكوين األصول االحتياطية ،وأصول النقد
األجنبي األخرى لدى البنك املركزي واحلكومة ،واخلصوم
قصيرة األجل بالعملة األجنبية ،وما يرتبط بذلك من أنشطة
يمكن أن تُنشئ طلبات على االحتياطيات (مثل مراكز
املشتقات املالية والضمانات املقدمة من احلكومة لقروض
القطاع اخلاص).
م :6-1وقد راعى اجمللس التنفيذي يف اتخاذ قراره
بشأن النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات االهتمام
واسع النطاق بزيادة شفافية املعلومات عن االحتياطيات
الدولية واملعلومات ذات الصلة .كما كان اجمللس مدركا
للمخاوف التي عبرت عنها البلدان األعضاء فيما يتعلق
بتكاليف املوارد الالزمة إلعداد ونشر بيانات أكثر تفصيال
وتواترا يف الوقت املناسب ،وخماوفها من احتمال أن يؤدي
ذلك إىل احلد من فعالية التدخل يف أسواق الصرف .وقد
صدر القرار النهائي بصورة تعكس توازنا بين هذه األهداف
وتلك اخملاوف .وتم االنتهاء من وضع النموذج القياسي
بالتعاون مع جمموعة عمل منبثقة عن اللجنة املعنية
بالنظام املايل العاملي للبنوك املركزية جملموعة العشرة.

م :7-1وخضع النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
للتعديل يف إبريل  ٢٠٠٩اتساقا مع قرار اجمللس التنفيذي
لصندوق النقد الدويل بشأن تعزيز فعالية القسم اخلامس
من املادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق .وأعرب
اجمللس التنفيذي للصندوق عن رأيه بضرورة تغطية
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات جلميع املشتقات
احملررة بالعملة األجنبية وتتم تسويتها بوسائل أخرى
(كالعملة احمللية مثال) ،يف القسم الرابع (()1ب) ،وليس
جمرد العقود اآلجلة التي ال تنص على التسليم ،كما يف
السابق .وأصبحت التغيرات التي أُدْخِلت على النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات سارية يف أغسطس ،٢٠٠٩
بدءا بالبيانات املُبَلَّغَة يف يوليو  .٢٠٠٩وتم حتديث
املبادئ التوجيهية لضمان اتساقها مع تعديالت النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات ونص الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (.)BPM6
م :8-1وينص املعيار اخلاص لنشر البيانات فيما
يخص استكمال النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
على وجوب النشر الكامل للبيانات على أساس شهري ،بفارق
زمني ال يزيد على شهر واحد ،وإن كان ال يزال ينص على
وجوب نشر بيانات إجمايل االحتياطيات الدولية على أساس
شهري بفارق زمني ال يتجاوز أسبوعا واحدا .ونشر النموذج
القياسي كامال أسبوعيا ،بفارق زمني ال يتجاوز أسبوعا
1
واحدا فهو أمر حمبذ.
 1راجع :املعيار اخلاص لنشر البيانات :مرشد للمشتركين واملستخدمين،
صندوق النقد الدويل.

الملحق

صيغة لعرض البيانات يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات الدولية
والسيولة بالعملة األجنبية

2

املعلومات التي يتعين أن تفصح عنها السلطات النقدية وكيانات احلكومة املركزية األخرى ،ما عدا
٣،٢،١
صناديق الضمان االجتماعي
أوال -األصول االحتياطية الرسمية وأصول أخرى بالعملة األجنبية (بالقيمة السوقية التقريبية)
ألف -األصول االحتياطية الرسمية
( )١االحتياطيات بالعملة األجنبية (بالعملة األجنبية قابلة للتحويل)
(أ) أوراق مالية
			

منها :مُصدر مقره الرئيسي يف البلد الُمبلَّغ لكنه يمارس نشاطا يف اخلارج
(ب) جمموع العملة والودائع لدى:
( )١بنوك مركزية وطنية أخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدويل
( )٢بنوك مقارها الرئيسية يف البلد املُبلَّغ
منها :بنوك تمارس نشاطا يف اخلارج
( )٣بنوك مقارها الرئيسية خارج البلد املُبلَّغ
منها :بنوك تمارس نشاطا يف البلد املُبلَّغ

( )٢وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل
( )٣حقوق السحب اخلاصة
( )٤الذهب (يشمل ودائع الذهب ،والذهب حمل املبادلة حيثما كان ذلك مالئما)
		
—احلجم بأوقيات الذهب اخلالص

٥

( )٥أصول احتياطية أخرى (يرجى التحديد)
		

— مشتقات مالية

		

—قروض لكيانات غير مصرفية غير مقيمة

		

—أخرى

باء -أصور أخرى بالعملة األجنبية (يرجى التحديد)
—أوراق مالية غير مدرجة يف األصول االحتياطية الرسمية
—ودائع غير مدرجة يف األصو ل االحتياطية الرسمية
—قروض غير مدرجة يف األصول االحتياطية الرسمية
—مشتقات مالية غير مدرجة يف األصول االحتياطية الرسمية

4
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—ذهب غير مدرج يف األصول االحتياطية الرسمية
—أخرى

ثانيا — قنوات التسرب الصايف قصيرة األجل احملددة سلفا من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
تقسيم آجال االستحقاق (أجل االستحقاق املتبقي)
اجملموع
 -١قروض وأوراق مالية وودائع بالعملة األجنبية

٦

— تدفقات خارجة ()-

األصل
الفائدة

— تدفقات داخلة ()+

األصل
الفائدة

 -٢املراكز الكلية املكشوفة واملغطاة يف العقود اآلجلة والعقود املستقبلية
بالعملة األجنبية مقابل العملة احمللية (بما يف ذلك القسم اآلجل يف مبادالت
٧
العملة)
(أ) مراكز مكشوفة ()-
(ب) مراكز مغطاة ()+
 -٣أخرى (يرجى التحديد)
— تدفقات خارجة مرتبطة باتفاقات إعادة الشراء ()-
—تدفقات داخلة مرتبطة باتفاقات إعادة الشراء العكسية ()+
—ائتمان جتاري ()-
—ائتمان جتاري ()+

حتى شهر واحد

أكثر من شهر وحتى
ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر
وحتى سنة واحدة
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ثالثا -قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة األجل من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية)
تقسيم آجال االستحقاق (أجل االستحقاق املتبقي)
اجملموع
 -١التزامات احتمالية بالعملة األجنبية
(أ) ضمانات إضافية للدين املستحق خالل سنة واحدة
(ب) التزامات احتمالية أخرى
 -٢أوراق مالية بالعملة األجنبية مصدرة بخيارات متضمنة (سندات مشفوعة بخيار
٨
البيع املبكر
 -٣خطوط االئتمان غير املشروطة وغير املسحوبة املقدمة من:

٩

(أ) سلطات نقدية وطنية أخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدويل
ومنظمات دولية أخرى
		

—سلطات نقدية وطنية أخرى ()+

		

—بنك التسويات الدولية ()+

		

—صندوق النقد الدويل ()+

		

—منظمات دولية أخرى ()+
(ب) بنوك ومؤسسات مالية أخرىمقارها الرئيسية خارج البلد الُمبلَّغ ()+
(ج) بنوك ومؤسسات مالية أخرى مقارها الرئيسية خارج البلد الُمبلَّغ ()+

 -٤خطوط االئتمان غير املشروطة وغير املسحوبة املقدمة إىل:
(أ) سلطات نقدية وطنية أخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدويل
واملنظمات الدولية األخرى
		

—سلطات نقدية وطنية أخرى ()-

		

—بنك التسويات الدولية ()-

		

—صندوق النقد الدويل ()-

		

—منظمات دولية أخرى ()-

(ب) بنوك ومؤسسات مالية أخرى مقارها الرئيسية يف البلد الُمبلَّغ ()-
(ج) بنوك ومؤسسات مالية أخرى مقارها الرئيسية خارج البلد الُمبلَّغ ()-
 -٥املراكز الكلية املكشوفة واملغطاة يف عقود اخليار بالعملة األجنبية مقابل العملة
١٠
احمللية
(أ) املراكز املكشوفة
		

( )١خيارات البيع املشتراة

		

( )٢خيارات الشراء املباعة

(ب) املراكز املغطاة
		

( )١خيارات الشراء املشتراة

		

( )٢خيارات البيع املباعة

حتى شهر واحد

أكثر من شهر وحتى
ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر
وحتى سنة واحدة
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ثالثا -قنوات التسرب الصايف االحتمالية قصيرة األجل من األصول بالعملة األجنبية (بالقيمة االسمية) (تابع)
تقسيم آجال االستحقاق (أجل االستحقاق املتبقي)
اجملموع
بنود التذكرة :عقود خيار داخل حدود الربحية
 -١بأسعار الصرف اجلارية
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى
( ٪٥ + -٢انخفاض القيمة بنسبة )٪٥
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى
( ٪٥- -٣ارتفاع القيمة بنسبة )٪٥
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى
( ٪١٠ + -٤انخفاض القيمة بنسبة )٪١٠
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى
(( ٪١٠- - )٥ارتفاع القيمة بنسبة )٪١٠
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى
 -٦أخرى (يرجى التحديد)
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى

١١

حتى شهر واحد

أكثر من شهر وحتى
ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر
وحتى سنة واحدة

صيغة لعرض البيانات يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية
رابعا  -بنود للتذكرة
( )١بنود يجب إبالغ بياناتها بدورية وحداثة موحدة:

١٢

(أ) الدين قصير األجل بالعملة احمللية املربوط بمؤشر سعر الصرف
(ب) األدوات املالية احملررة بالعملة األجنبية وتتم تسويتها بوسائل أخرى (بالعملة احمللية مثال)
		

١٣

—املشتقات املالية (العقود اآلجلة أو العقود املستقبلية أو عقود اخليار)

			

مراكز مكشوفة

			

مراكز مغطاة

—أدوات أخرى

		

(ج) األصول املرهونة

١٤

		

—املتضمنة يف األصول االحتياطية

		

—املتضمنة يف أصول أخرى بالعملة األجنبية

(د) األوراق املالية املقدمة كقرض أو األوراق املالية حمل اتفاقات إعادة الشراء

١٥

		

—املقدمة كقرض أو حمل اتفاقات إعادة شراء ومدرجة يف القسم األول

		

—املقدمة كقرض أو حمل اتفاقات إعادة شراء ولكن غير مدرجة يف القسم األول

		

—مقترضة أو مكتسبة ومدرجة يف القسم األول

		

—مقترضة أو مكتسبة ولكن غير مدرجة يف القسم األول

(هـ) أصول املشتقات املالية (صاف ،تُدد قيمتها حسب سعر السوق)
		

—عقود آجلة

		

—عقود مستقبلية

		

—مبادالت

		

—خيارات

		

—أخرى

١٦

(و) مشتقات (عقود آجلة أو مستقبلية أو خيارات) ذات أجل استحقاق متبق أكثر من سنة واحدة
—املراكز الكلية املكشوفة واملغطاة يف العقود اآلجلة والعقود املستقبلية بالعملة األجنبية مقابل العملة احمللية (بما يف ذلك القسم
		
اآلجل يف مبادالت العملة)
		

(أ) مراكز مكشوفة ()-

		

(ب) مراكز مغطاة ()+

		

—املراكز الكلية املكشوفة واملغطاة يف عقود اخليار بالعملة األجنبية مقابل العملة احمللية

		

(أ) مراكز مكشوفة

			

( )١خيارات بيع مُشتراة

			

( )٢خيارات شراء مباعة

		

(ب) مراكز مُغطاة

			

( )١خيارات شراء مُشتراة

			

( )٢خيارات بيع مباعة

( )٢بيانات يتعين اإلفصاح عنها مرة واحدة يف السنة على األقل
(أ) تكوين عمالت االحتياطيات (حسب جمموعات العمالت)
		

—العمالت يف سلة حقوق السحب اخلاصة

		

—العمالت خارج سلة حقوق السحب اخلاصة

		

—حسب العمالت املنفردة (اختياري)
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احلواشي
 1م ــن ح ي ــث الم ب ــدأ ،يتع ي ــن أال تــدرج ف ــي األق ســام األول والثان ــي والثالــث م ــن الن م ــوذج القياس ــي إال األدوات المال يــة المح ــررة بالعم لــة األجنب يــة وتتــم ت ســويتها بالعم لــة األجنب يــة
(أو األدوات الت ــي يتوقــف تقييم هــا مباش ــرة عل ــى ســعر الص ــرف وتتــم ت ســويتها بالعم لــة األجنب يــة) .أم ــا األدوات المال يــة المح ــررة بالعم لــة األجنب يــة وتتــم ت ســويتها بوســائل
أخ ــرى (بالعم لــة المحل يــة أو بال س ــلع األول يــة م ثــا) فتــدرج كب ن ــود للتذك ــرة ف ــي الق ســم ال رابــع.
 2ال ي س ــمح بالتصف يــة ب ي ــن الم راكــز إال إذا كان لهــا نف ــس أج ــل االس ــتحقاق ،ومــع نف ــس الط ــرف المقاب ــل ،وكان هنــاك اتفــاق عــام عل ــى التصف يــة ب ي ــن الم راك ـز .ويم كــن أي ضــا
التصف يــة ب ي ــن الم راكــز ف ــي البورصــات المنظ م ــة.
 3راجع تعريف السلطات النقدية في الفقرة  21من المبادئ التوجيهية.
 4ف ــي حــاالت وج ــود م راكــز عل ــى قــدر كبي ــر م ــن االهم يــة مــع مؤس ســات تقــع مقارهــا الرئي ســية ف ــي الب لــد ال مُ بَ لِّــغ ،ف ــي أدوات غي ــر الودائــع واألوراق المال يــة ،يج ــب إبــاغ بياناتهــا
كب ن ــود منفصلة.
 5ينبغي اإلفصاح عن أساس تقييم أصول الذهب ،ويتم ذلك في صورته المثلى ببيان الكمية والسع ر.
 6ب م ــا ف ــي ذلــك مدفوعــات الفوائــد واج بــة األداء خــال اآلفــاق الزمن يــة المقاب لــة .ويج ــب أن تــدرج هنــا أي ضــا بيانــات الودائــع بالعم لــة األجنب يــة الت ــي يحتفــظ بهــا غي ــر مقيم ي ــن
لــدى الب ن ــوك المركزيــة .واألوراق المال يــة الم شــار إليهــا ه ــي األوراق الت ــي تصدرهــا ال س ــلطات النقديــة والحكوم ــة المركزيــة (م ــا ع ــدا صنادي ــق الض م ــان االجتماع ــي).
 7في حالة وجود م راكز آجلة أو مستقبلية ذات أجل استحقاق متبق يبلغ أكثر من سنة واحدة ،يجب إبالغ بياناتها بصورة منفصلة تحت القسم ال رابع.
 8ال يب لــغ تح ــت هــذا الب نــد إال ببيانــات ال س ــندات ذات أج ــل االس ــتحقاق المتبق ــي البالــغ أكث ــر م ــن س ــنة واح ــدة ،ح ي ــث إن ال س ــندات ذات آجــال االس ــتحقاق األقص ــر س ــتكون قــد
أدرج ــت بالفع ــل ف ــي الق ســم الثان ــي أعــاه.
 9بنبغ ــي أن يم ي ــز ال مُ بَ لِّغ ــون ب ي ــن التدفقــات الداخلــة المحتم لــة والتدفقــات الخارجــة المحتم لــة الناتجــة عــن خط ــوط االئت م ــان المش ــروطة وإبــاغ بياناتهــا ب ص ــورة منفص لــة
وفــق الصي غــة المح ــددة لذلــك.
 10في حالة وجود م راكز للخيارات ذات أجل استحقاق متبق يبلغ أكثر من سنة واحدة ،يجب إبالغ بياناتها بصورة منفصلة تحت القسم ال رابع.
 11طب قــا للمع يــار الخــاص لنش ــر البيانــات ال صــادر عــن ص نــدوق النقــد الدول ــي ،فــإن “اخت بــارات الضغــط “ المذك ــورة فئــة معلوم ــات يُح ب ــذ إدراج هــا ال فئــة معلوم ــات يتع ي ــن
إدراج هــا .ويم كــن اإلف صــاح عــن نتائج هــا ف ــي شــكل رســم بيان ــي .وكقاع ــدة ،ينبغ ــي إبــاغ القي م ــة االفت راض يــة .إال أنــه ف ــي حالــة ع ق ــود الخ يــار الت ــي تتــم ت ســويتها نقــدا يج ــب
اإلف صــاح عــن تقدي ـرات التدفقــات الم ســتقبلية الداخلة/الخارجــة .وف ــي ظــل الق يــم المفترضــة ،تع ــد الم راكــز المعن يــة واقعــة “داخــل ح ــدود الربح يــة “ أو أنهــا ســوف تص بــح كذلــك.
 12يجب التمييز بين األصول والخصوم حسبما ينطبق ذلك.
 13يرج ــى تحدي ــد أن ــواع األداة؛ ويج ــب أن تك ــون م بــادئ التقي يــم ه ــي نف ــس الم بــادئ ال ــواردة ف ــي األق ســام م ــن األول إل ــى الثالــث .ويج ــب ب يــان القي م ــة االفت راضية/االس ــمية
للم شــتقات بنف ــس الصي غــة الم ســتخدمة ف ــي ب يــان القي م ــة االس ــمية/االفت راضية للع ق ــود اآلجلة/الم ســتقبلية ف ــي الق ســم الثان ــي ولع ق ــود الخ يــار ف ــي الق ســم الثالــث.
 14ينبغي هنا أن يقتصر اإلبالغ على بيانات ما يكون مرهونا من األصول المدرجة في القسم األول.
 15ينبغ ــي هنــا إبــاغ بيانــات األص ــول المقدم ــة كق ــرض أو الت ــي تك ــون م ح ــل اتفاقــات إعــادة ش ـراء ،ســواء المدرجــة ف ــي الق ســم األول م ــن الن م ــوذج القياس ــي أو غي ــر المدرجــة ف يــه،
إل ــى جان ــب أي خ ص ــوم ذات ص لــة ( مدرجــة ف ــي الق ســم الثان ــي) .غي ــر أنــه ينبغ ــي إبــاغ بيانــات هــذه األص ــول تح ــت فئت ي ــن منفصلت ي ــن ،األم ــر الــذي يعتم ــد عل ــى م ــا إذا كانــت
مدرجــة ف ــي الق ســم األول أو غي ــر مدرجــة ف يــه .وبالم ثــل ،ينب يــغ إبــاغ بيانــات األوراق المال يــة المقترضــة أو المكت ســبة بموج ــب اتفاقــات إعــادة ش ـراء كب نــد منف ص ــل وأن تعام ــل
ب ص ــورة متماثلــة ،وينبغ ــي اإلبــاغ بالق يــم ال ســوقية واإلف صــاح عــن المعام لــة المحاســبية المتب عــة.
 16يرجى تحديد أنواع األداة .وينبغي اإلفصاح عن أهم خصائص النماذج الداخلية المستخدمة في حساب القيمة السوقية.

نوع املعاملة

النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
القسم األول
(أ)

القسم الثاين
(ب)

القسم الثالث
(ج)

القسم الرابع
(د)

-١

األوراق املالية

اتفاقــات إعــادة الشــراء  -أوراق ماليــة يســجل النقــد املقبــوض كزيــادة يف العملــة
مقدمــة للطــرف املقابــل لقــاء نقــد مقبــوض والودائــع يف البنــد أوال-ألــف (( )1ب)
2
منــه.
األوراق املاليــة مل تعــد متاحــة ملقــرض يُخصــم الضمــان اإلضــايف لــأوراق املاليــة
مــن أوال-ألــف(()1أ).
األوراق املاليــة.

-٢

-٣

1

تســجل القيمــة الســوقية لــأوراق املاليــة
املقدمــة كضمــان إضــايف يف القســم
رابعــا(()1د) كأوراق ماليــة مقدمــة
كقــرض أو حمــل اتفــاق إعــادة شــراء
ولكنهــا ليســت مدرجــة يف القســم األول مــن
النمــوذج القياســي.
تســجل القيمــة الســوقية لــأوراق املاليــة
املقدمــة كضمــان يف القســم رابعــا(()1د)
كأوراق ماليــة مقدمــة كقــرض أو حمــل
اتفــاق إعــادة شــراء ومدرجــة يف القســم
األول مــن النمــوذج القياســي.

اتفاقــات إعــادة الشــراء  -أوراق ماليــة يســجل النقــد املقبــوض كزيــادة يف العملــة يســجل قــرض قابــل للــرد
مرتبــط باتفاقــات إعــادة الشــراء
مقدمــة للطــرف املقابــل لقــاء نقــد مقبــوض والودائــع يف البنــد أوال-ألــف (( )1ب)
كتدفقــات نقديــة خارجــة حمددة
منــه .غيــر أن األوراق املاليــة تظــل مُقَيَّــدة يبقــى الضمــان اإلضــايف لــأوراق املاليــة يف ســلفا يف القســم ثانيــا 3-يف
النمــوذج القياســي (تدفقــات
أوال-ألــف(()1أ).
ضمــن األصــول االحتياطيــة.
خارجــة مرتبطــة بعمليــات
إعــادة شــراء).

اتفاقــات إعــادة الشــراء العكســية  -أوراق يســجل النقــد املقــدم كانخفــاض يف العملــة
ماليــة مقدمــة مــن الطــرف املقابــل لقــاء نقــد والودائــع يف البنــد أوال-ألــف (( )1ب)
مقــدم إليــه ويكــون األصــل حمــل معاملــة
إعــادة الشــراء (قــرض مســتحق القبــض) ال تُضــاف األوراق املاليــة املقدمــة كضمــان
ســائل وحتــت تصــرف املالك/احلائــز إضــايف يف أوال-ألــف(()1أ)
اجلديــد لــأوراق املاليــة.

تسجل القيمة السوقية لألوراق املالية
املقدمة كضمان إضايف يف القسم رابعا
(()١د) كأوراق مالية مكتسبة ولكنها
ليست مدرجة يف القسم األول من النموذج
القياسي.

تســجل القيمــة الســوقية لــأوراق املاليــة
املقدمــة كضمــان
إضــايف يف القســم رابعــا(()1د) كأوراق
ماليــة مكتســبة ولكنهــا
ليســت مدرجــة يف القســم األول مــن
النمــوذج القياســي.

-٤

يســجل النقــد املقــدم كانخفــاض يف العملــة يدخــل قــرض قابــل للقبــض
مرتبــط باتفاقــات إعــادة الشــراء
والودائــع يف البنــد أوال-ألــف (( )1ب)
العكســية كتدفقــات نقديــة
ال تُضــاف األوراق املاليــة املقدمــة كضمــان داخلــة حمــددة ســلفا يف القســم
ثانيــا 3-يف النمــوذج القياســي
إضــايف يف أوال-ألــف(()1أ)
(تدفقــات داخلــة مرتبطــة
ال يســجل أصــل بموجــب اتفــاق إعــادة شــراء بعمليــات إعــادة شــراء عكســية).
يف أوال-ألــف( )5إذا مل يكــن القــرض مســتحق
القبــض متاحــا حتــت التصــرف

يســجل أصــل بموجــب اتفــاق إعــادة شــراء
(قــرض مســتحق القبــض) يف أوال-ألــف()5

اتفاقــات إعــادة الشــراء العكســية  -أوراق
ماليــة مقدمــة مــن الطــرف املقابــل لقــاء
نقــد مقــدم إليــه ويكــون األصــل حمــل اتفــاق
إعــادة الشــراء (قــرض مســتحق القبــض)
غيــر ســائل وليــس حتــت تصــرف املالــك/
احلائــز اجلديــد لــأوراق املاليــة.
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 1القيمة السوقية لألوراق املالية قد تختلف عن النقدية املقبوضة.
 2يف حالة تقديم أوراق مالية إضاقية بموجب اتفاقية إعادة الشراء (ربما بسبب طلبات تغذية النقص يف حساب الهامش) تُعامل األوراق املالية على غرار معاملتها يف املعاملة األولية.

الملحق

ملخص املبادئ التوجيهية إلبالغ بيانات
حمددة يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات

األوراق املالية (تابع)

القسم األول
(أ)

النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
القسم الثاين
(ب)

القسم الثالث
(ج)

-٦

-٧

القسم الرابع
(د)

أوراق مالية مقدمة كقرض مصحوبة
بنقدية مقبوضة كضمان إضايف.

-٨

-٥

تسجل املعامالت يف خطوتين:
اتفاقــات إعــادة الشــراء العكســية التــي تسجل املعامالت يف خطوتين:
تتبعهــا عمليــات إعــادة شــراء.
اخلطــوة  :1علــى النحــو املبيــن يف اخلانــة (3أ) اخلطــوة  :1علــى النحــو املبيــن
يف (3ب) أو (4ب) .واخلطــوة
أو اخلانــة (4أ) أعــاه؛
اخلطــوة  :2علــى النحــو املبيــن يف اخلانــة (2أ)  :2علــى النحــو املبيــن يف (2ب).
أعاله.

تسجل املعاملة كإعادة شراء على النحو
املبين يف اخلانة (1أ) أو (2أ) حسبما يكون
مالئما.

أوراق مالية مكتسبة مصحوبة بنقدية
مدفوعة بموجب اتفاق إقراض أوراق
مالية.

تســجل املعامــات يف خطوتيــن :اخلطــوة  :1ســجل القيمــة الســوقية
لــأوراق املاليــة املقدمــة كضمــان إضــايف يف البنــد رابعــا(()1د)
كأوراق ماليــة مكتســبة ولكنهــا غيــر مدرجــة حتــت القســم األول يف
النمــوذج القياســي .واخلطــوة  :2ســجل القيمــة الســوقية لــأوراق املاليــة
املقدمــة كضمــان إضــايف يف البنــد رابعــا(()1د) كأوراق ماليــة مقدمــة
كقــرض أو حمــل اتفــاق إعــادة شــراء ولكنهــا ليســت مدرجــة يف القســم
األول يف النمــوذج القياســي.

تسجل املعامالت يف خطوتين:
اتفــاق إعــادة شــراء عكســية يتبعهــا بيــع تسجل املعامالت يف خطوتين:
أوراق ماليــة مقبوضــة.
اخلطــوة  :1علــى النحــو املبيــن يف اخلانــة (3أ) اخلطــوة  :1علــى النحــو املبيــن
يف اخلانــة (3ب) أو (4ب).
أو اخلانــة (4أ) أعــاه:
واخلطــوة  :2تدفقــات نقديــة
اخلطــوة  :2تضــاف النقديــة املقبوضــة مــن خارجــة حمــددة ســلفا يف البنــد
بيــع األوراق املاليــة إىل البنــد أوال-ألــف ( )1ثانيــا( )3يف النمــوذج القياســي
(تدفقــات خارجــة مرتبطــة
(ب)؛ جممــوع العملــة والودائــع
باتفاقــات إعــادة الشــراء) (راجــع
الفقــرة .)87
يدخل قرض قابل للرد على
النحو املبين يف اخلانة (2ب)،
حيثما كان مالئما.

تسجل املعاملة كإعادة شراء عكسية
على النحو املبين يف اخلانة (3أ) أو (4أ)،
حسبما يكون مالئما.

يف اخلطــوة الثانيــة ،ال تُخصــم األوراق
املاليــة املقدمــة كضمــان إضــايف مــن البنــد
أوال-ألــف(()1أ) عنــد تقديمهــا كضمــان
إضــايف ،ألن هــذه األوراق املاليــة مل تكــن
متضمنــة يف االحتياطيــات الرســمية عنــد
تلقيهــا بموجــب اخلطــوة .1

تســجل القيمــة الســوقية لــأوراق املاليــة املقبوضــة يف البنــد رابعــا ()1
(د) كأوراق ماليــة مكتســبة لكنهــا ليســت مدرجــة يف القســم األول يف
النمــوذج القياســي.

تسجل القيمة السوقية لألوراق املالية على النحو املبين يف اخلانة
(1د) أو (2د) ،حسبما كان مالئما.

يسجل قرض مستحق القبض،
على النحو املبين يف اخلانة
(4ب) ،حيثما كان مالئما.

-٩

تسجل القيمة السوقية لألوراق املالية املقدمة كقرض يف البند
رابعا(()1د) من النموذج القياسي كأوراق مالية مقدمة كقرض
ومدرجة يف القسم األول من النموذج القياسي.

تسجل القيمة السوقية لألوراق املالية على النحو املبين يف اخلانة
(3د) أو (4د) ،حسبما كان مالئما.

أوراق مالية مقدمة كقرض ،وأوراق مالية ال تخصم األوراق املالية املقدمة كقرض
كضمان إضايف مقبوضة (بدون قبض
من البند أوال-ألف (()1أ) يف النموذج
نقدية).
القياسي.
ال تضاف األوراق املالية املقدمة كضمان
إضايف مقبوضة يف البند أوال-ألف (( )1أ)
يف النموذج القياسي.

تسجل القيمة السوقية لألوراق املالية املقدمة كضمان إضايف
مقبوضة يف البند رابعا(()1د) يف النموذج القياسي كأوراق مالية
مكتسبة ولكنها غير مدرجة يف القسم أوال من النموذج القياسي.
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األوراق املالية (تابع)

أوراق مالية مكتسبة مصحوبة بأوراق
مالية مقدمة كضمان إضايف (بدون دفع
نقدية).

(مع أو بدون استالم ضمان)

ودائع الذهب

الذهب

-١١

-١٢

مبادالت الذهب (تعامل كمعامالت إعادة
شراء أو معامالت إعادة شراء عكسية،
حسب مقتضى احلال) — ذهب مُقَدَّم إىل
طرف مقابل لقاء نقدية مقبوضة منه.
الذهب املقدم :يبقى الذهب حتت القسم
األول.

الذهب املكتسب بموجب اتفاق إعادة
شراء عكسية من املالك األصلي ينبغي
استبعاده من النموذج القياسي للحائز
اجلديد.

املشتقات املالية

-١٣

القيم الصافية حسب سعر السوق يف
حالة العقود اآلجلة ،والعقود املستقبلية،
واملبادالت وعقود اخليار وأدوات
املشتقات املالية األخرى.

القسم األول
(أ)

القسم الثاين
(ب)

يدخل قرض قابل للرد حيثما
كان مالئما مرتبط باتفاقات
إعادة الشراء كتدفقات نقدية
حمددة سلفا يف البند ثانيا.3-

أو يدخل قرض مستحق
القبض حيثما كان مالئما
مرتبط باتفاقات إعادة الشراء
العكسية كتدفقات نقدية
حمددة سلفا يف البند ثانيا.3-

القسم الثالث
(ج)

النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

ال تضاف األوراق املالية املكتسبة إىل البند
أوال-ألف (( )1أ) يف النموذج القياسي.
ال تطرح األوراق املالية املقدمة كضمان
إضايف من البند أوال-ألف (( )1أ) يف
النموذج القياسي.

يُترك الذهب احملفوظ كوديعة لدى بنك
السبائك حتت البند أوال-ألف ( )4يف
النموذج القياسي (يُقَيَّد بالقيمة السوقية).
ال تسجل األوراق املالية املقدمة كضمان
إضايف ضمن األصول االحتياطية الرسمية.
تسجل النقدية املقبوضة كزيادة يف العملة
والودائع يف البند أوال-ألف(()1ب).
تُسَجَّل النقدية املقدمة كانخفاض يف
العملة والودائع يف البند أوال-ألف(()1ب).
يسجل أصل إعادة شراء (قرض مستحق
القبض) يف البند أوال-ألف()5

ينبغي تسجيل صايف قيمة املشتقات
املالية عالية السيولة لدى السلطات النقدية
املستخدمة يف إدارة االحتياطيات واملقدرة
حسب سعر السوق ،جتاه غير مقيمين والتي
تتم تسويتها بالعملة األجنبية ،يف البند
أوال-ألف ( )5يف النموذج القياسي؛ أما
املشتقات املالية لدى السلطات النقدية
وبقية احلكومة املركزية مقابل مقيمين
فتسجل يف البند أوال-باء.

القسم الرابع
(د)

تسجل القيمة السوقية لألوراق املالية املكتسبة يف البند رابعا()1
(د) من النموذج القياسي كأوراق مالية مكتسبة ولكنها غير مدرجة
يف القسم األول من النموذج القياسي.
تسجل القيمة السوقية لألوراق املالية املقدمة كضمان يف البند
رابعا(()1د) من النموذج القياسي كأوراق مالية مقدمة كقرض
ولكنها غير مدرجة يف القسم أوال من النموذج القياسي.

تسجل القيمة السوقية للذهب يف البند رابعا(()1د) يف النموذج
القياسي ،كما هو مبين يف اخلانة (2د) أو (4د) ،حسبما يكون
مالئما .وينبغي الذكر يف املالحظات القطرية املصاحبة للبيانات
أن هذه املعاملة تتعلق بمبادلة ذهب.

ينبغي قيد صايف قيم كل املشتقات املالية حسب سعر السوق جتاه
مقيمين وغير مقيمين والتي تتم تسويتها بالعملة األجنبية يف البند
رابعا(()1هـ) يف النموذج القياسي موزعة حسب األداة.
3

ملخص املبادئ التوجيهية إلبالغ بيانات حمددة يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
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-١٤

-١٥

-١٦

املشتقات املالية (تابع)

القيمة االسمية/االفتراضية للعقود
اآلجلة والعقود املستقبلية واملبادالت
التي يحل أجل استحقاقها خالل سنة
واحدة.

القيمة االفتراضية لعقود اخليار التي يحل
أجل استحقاقها خالل سنة واحدة.

القيمة االسمية/االفتراضية لعقود
املشتقات املالية التي يحل أجل
استحقاقها املتبقي تواريخ تتجاوز سنة
واحدة.

القسم األول
(أ)

القسم الثالث
(ج)

النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
القسم الثاين
(ب)
تسجل القيم االسمية للتدفقات
بالعملة األجنبية التي
يتعين تلبيتها عند التسوية
يف البند ثانيا ،2-حتت
تقسيم أجل االستحقاق ذي
الصلة ،مع إبالغ املراكز
املُغطاة واملكشوفة بصورة
منفصلة .ومع هذا ،ففي حالة
العقود اآلجلة التي ال تنص
على التسليم ،تسجل القيمة
االفتراضية للعقد الذي تتم
تسويته بالعملة األجنبية،
واملراكز املُغطاة واملكشوفة،
يف البند ثانيا ،2-وينبغي
حتديدها بصورة منفصلة من
خالل املالحظات القطرية
املصاحبة للبيانات على غرار
القيمة االفتراضية للعقود
املستقبلية التي تتم تسويتها
بعملة أجنبية.
تسجل املراكز
املغطاة
واملكشوفة،
وعقود اخليار
املُشتراة
واملباعة ،بصورة
منفصلة يف
البند ثالثا5-
حتت تقسيم أجل
االستحقاق ذي
الصلة.

القسم الرابع
(د)

تسجل القيمة االسمية/االفتراضية للعقود احملررة بالعملة األجنبية
ولكن تتم تسويتها بالعملة احمللية ،واملراكز املُغطاة واملكشوفة،
يف القسم رابعا(()1ب) يف النموذج القياسي .وتُسَجَّل العقود
املستقبلية والعقود اآلجلة التي ال تنص على التسليم بالقيمة
االفتراضية.

تسجل القيمة االسمية/االفتراضية لهذه العقود اآلجلة ،واملبادالت
والعقود املستقبلية وعقود اخليار يف البند رابعا(()1و) .وتسجل
العقود املستقبلية ،والعقود اآلجلة التي ال تنص على التسليم وعقود
اخليار بالقيمة االفتراضية.

 3ينبغي أن تغطي تلك التي تُريها السلطات النقدية واحلكومة املركزية (ما عدا صناديق الضمان االجتماعي) وألي غرض (أي أنها ال تقتصر على املستخدمة يف إدارة االحتياطيات).

56

االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات

الملحق

4

اختبار القدرة على تحمل الضغوط على
عقود الخيار «داخل حدود الربحية» طبقا
للسيناريوهات الخمسة الموضحة في
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات*

م :1-4ينبغي أوال تحويل كل عقود الخيار ،إذا لزم األمر،
إلى خيارات بيع وخيارات شراء بالعملة األجنبية .وتجري
عملية التحويل باستخدام سعر التنفيذ .على سبيل المثال ،إذا
باع البنك المركزي خيار شراء يعطي مشتريه الحق في شراء
 100مليون وحدة عملة محلية بسعر تنفيذ هو  90وحدة
عملة محلية = دوالر أمريكي واحد( 1.في هذا المثال ،الدوالر
عملة أجنبية بالنسبة للبنك المركزي الذي باع خيار الشراء).
وهذا الخيار ،على النحو المحرر به ،هو خيار شراء بالعملة
المحلية .وعند تحويله إلى خيار بالعملة األجنبية ،يكون حق
شراء  100مليون وحدة عملة محلية بسعر  90وحدة عملة
محلية = دوالر أمريكي واحد معادال لحق بيع  1.1١مليون
دوالر أمريكي ( 100مليون )90/بنفس سعر التنفيذ وهو
 90وحدة عملة محلية = دوالر أمريكي واحد .وفي النموذج
القياسي ،سيعامل هذا الخيار بوصفه خيار بيع حررته
السلطات المركزية بقيمة افتراضية قدرها  1.11مليون
دوالر أمريكي .وبالمثل ،إذا اشترى البنك المركزي خيار بيع
بالعملة المحلية بقيمة افتراضية قدرها  ٢٠٠مليون وحدة
عملة محلية وبسعر تنفيذ يبلغ  110وحدة عملة محلية =
دوالر أمريكي واحد ،فإنه هذا الخيار سيعامل بوصفه خيار
شراء بالعملة األجنبية تم شراؤه بقيمة افتراضية قدرها
 ١,٨١٨مليون دوالر أمريكي ( 200مليون.)110/
م :2-4ولحساب مجموع القيم االفتراضية ،يتعين تسجيل
عقود الخيار بعملة واحدة .وألغراض هذا النموذج القياسي،
يوصى بأن تكون هذه العملة هي العملة المستخدمة في
إبالغ بيانات النموذج .على سبيل المثال ،إذا كانت عملة
اإلبالغ هي الدوالر األمريكي ،تُستخدم أسعار صرف السوق
الجارية ،وليس أسعار التنفيذ عند تحويل القيم االفتراضية
إلى دوالر أمريكي .ولنفترض ،على سبيل المثال ،أن
السلطات المركزية حررت خيار شراء لتشتري مليون ين
ياباني بسعر تنفيذ هو  4.1ين ياباني = وحدة عملة محلية
واحدة .وبافتراض أن سعر الصرف هو  521ين ياباني =
* أعد هذا امللحق تشارلز توماس من خبراء جملس االحتياطي الفيدرايل
األمريكي.
 1يف األمثلة الواردة فيما بعد ،نفترض ما يلي بالنسبة ألسعار الصرف
السوقية اجلارية 100 :وحدة عملة حملية = دوالر أمريكي واحد ،و125
ين ياباين = دوالر أمريكي واحد  ،و 1يورو = 1.10دوالر أمريكي .وإذا
مل تكن أسعار الصرف السوقية متاحة بسهولة ،ينبغي ذكر أسعار الصرف
املستخدمة يف املالحظات املصاحبة للبيانات يف النموذج القياسي.

دوالر أمريكي واحد ،سوف يُترجم ذلك إلى خيار لشراء 8
آالف دوالر أمريكي (مليون ين ياباني ×  .)١٢٥/١وينبغي
أال يُستخدم سعر التنفيذ عند التحويل من عملة أجنبية إلى
أخرى.
م :3-4والخالصة أن احتساب القيمة االفتراضية لعقود
الخيار ،ال يستخدم أي من سعر الصرف السوقي الجاري
أو المستقبلي للعملة المحلية .وتُستخدم أسعار التنفيذ عند
تحويل خيارات ،محررة بمبلغ معين من العملة المحلية
المقبوضة أو المدفوعة مقابل عملة أجنبية ،إلى خيارات
بالعملة األجنبية .أما في حالة عقود الخيار المحررة بعملة
أجنبية غير العملة األجنبية المستخدمة في إبالغ بيانات
النموذج القياسي ،ينبغي استخدام سعر الصرف السوقي
السائد بين عملة اإلبالغ والعملة األجنبية المحرر بها العقد
في تحويل القيمة االفتراضية لعقود الخيار المعنية إلى
2
عملة اإلبالغ.
م :4-4وبعد تحويل كل الخيارات إلى خيارات بيع
وخيارات شراء بعملة اإلبالغ (الدوالر األمريكي مثال)
وتحديد كل آجال االستحقاق ،فإن استكمال النموذج
القياسي يقتضي إدخال البيانات ذات الصلة.
م :5-4وفي قسم بنود التذكرة في النموذج القياسي،
تُستخدم خمسة سيناريوهات بسيطة لسعر صرف العملة
المحلية لقياس تأثير عقود الخيار المحتمل على موارد النقد
األجنبي .ويوضح هذا الملحق تدفقات العملة األجنبية وفقا
لكل من هذه السيناريوهات الخمسة.
م :6-4ويفترض السيناريو األول أن سعر صرف العملة
المحلية يظل دون تغيير مقابل كل العمالت األجنبية.
فوريا مقداره %5
ويفترض السيناريو الثاني انخفاضا
ً
في قيمة العملة المحلية مقابل كل العمالت األجنبية
وعدم حدوث تغير آخر الحق في أسعار الصرف .ويفترض
السيناريو الثالث حدوث ارتفاع فوري في قيمة العملة
المحلية بنسبة  %5مقابل كل العمالت األجنبية وعدم حدوث
أي تغير آخر الحق في أسعار الصرف .ويبحث السيناريوهان
 2بإستخدام هذا االسلوب تكون القيمة االفتراضية لكل اخليارات
بالدوالر مستقلة عن سعر صرف العملة احمللية.
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الرابع والخامس انخفاضا وارتفاعا في قيمة العملة بنسبة
 %10على التوالي.
م :7-4وكما ورد في الفصل الرابع من هذه الوثيقة،
يمنح خيار الشراء بالعملة األجنبية لحائزه الحق في شراء
عملة أجنبية بسعر تنفيذ معين بالعملة المحلية .وإذا كان
سعر التنفيذ أقل من سعر السوق ،يمكن لحائز خيار الشراء
ممارسة هذا الخيار والحصول على (شراء) عملة أجنبية
بسعر التنفيذ األقل من سعر السوق .ومن ثم ،تتم ممارسة
خيار الشراء ،ويصبح «داخل حدود الربحية» ،عندما يكون
سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ .ويمنح خيار البيع بالعملة
األجنبية لحائزه حق بيع العملة األجنبية بسعر تنفيذ معين
بالعملة المحلية .وإذا كان سعر التنفيذ أعلى من سعر السوق،
يمكن لحائز خيار البيع ممارسة هذا الخيار وبيع العملة
األجنبية بسعر التنفيذ األعلى من سعر السوق .ومن ثم ،تتم
ممارسة خيار البيع ،ويصبح «داخل حدود الربحية» ،عندما
يكون سعر السوق أقل من سعر التنفيذ.

بانخفاض في عدد وحدات العملة المحلية للدوالر األمريكي
الواحد ،والعكس صحيح في حالة انخفاض سعر صرف
العملة المحلية .وفي الجدول م 1-4وردت تلك التغيرات
على النحو التالي ( %5+انخفاض في سعر الصرف)؛ و%5-
(ارتفاع في سعر الصرف)؛ و ( %10+انخفاض في سعر
الصرف)؛ و ( %01-ارتفاع في سعر الصرف) ،على التوالي،
تحت بنود التذكرة أرقام ( )2و ( )3و ( )4و ( .)5ويبين
الجدول م 1-4القيمة االفتراضية لعقود الخيار التي تدخل
في حدود الربحية بأسعار الصرف الجارية ،ووفقا لكل من
سيناريوهات ارتفاع وانخفاض سعر صرف العملة المحلية
األربعة األخرى.
م :١٠-4وتُستخدم في الجدول اإلشارة ( )+للداللة على تدفقات
العملة األجنبية الداخلة؛ وتستخدم اإلشارة ( )-للداللة على
تدفقات العملة األجنبية الخارجة.
م :11-4وتتوافق النتائج المبينة في الجدول م 1-4تحت بند
التذكرة (( )1أ) مركز مكشوف (أي  300-ثم  50-ثم صفر) وبند
التذكرة (( )1ب) مركز مغطى (أي  200+ثم  300+ثم )300+
بأسعار الصرف الجارية مع الم راكز المكشوفة والمغطاة عند
سعر الصرف  ١٠٠وحدة عملة محلية لكل دوالر أمريكي واحد،
كما توضحه األرقام الواردة بحروف مائلة في الجداول المؤيدة
م 2-4إلى م.4-4

م :8-4وإذا قام البنك المركزي بشراء خيار شراء ثم
ممارسته ،ينتج عن ذلك تدفق داخل بالعملة األجنبية.
وبالمثل ،إذا باع البنك المركزي خيار بيع وتمت ممارسته،
ينتج عن ذلك أيضا تدفق داخل بالعملة األجنبية .وعليه،
وألغراض النموذج القياسي ،فإن خيارات الشراء المُشتراة
وخيارات البيع المباعة تعتبر مراكز مُغطاة بالعملة األجنبية
ألن ممارستها تؤدي إلى تدفق داخل بالعملة األجنبية .ومن
ناحية أخرى ،إذا باع البنك المركزي خيار شراء ،وإذا اشترى
خيار بيع ،ونفذهما ،تنتج عن ذلك تدفقات خارجة بالعملة
األجنبية .وعليه ،وألغراض النموذج القياسي ،فإن خيارات
الشراء المباعة وخيارات البيع المُشتراة تعتبر مراكز
مكشوفة بالعملة األجنبية.

م :١٢-4وتتوافق النتائج المبينة في الجدول م 1-4تحت بند
التذكرة (( )2أ) (أي  ،١٢٠٠-ثم  ،٧٠٠-ثم  ،٤٠٠-ثم  )١٠٠-وبند
التذكرة (( )2ب) (أي  ،١٣٠٠+ثم  ،٤٠٠+ثم  ،٤٠٠+ثم  )٥٠٠+مع
األرقام الواردة بحروف بارزة في الجداول المؤيدة م 2-4إلى
م .4-4و «المجموع» في الجدول «م» يمثل حاصل كل صف.

م :9-4والعرف المستخدم في الجداول التالية هو التعبير
عن سعر الصرف بوحدات العملة المحلية للوحدة الواحدة من
العملة األجنبية (أي العملة المحلية مقابل الدوالر األمريكي).
وبعبارة أخرى ،يقترن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية

م :١٣-4وتعرض األشكال البيانية من م 1-4إلى م 5-4رسوما
توضيحية للنتائج المبينة في الجداول من م 1-4إلى م4-4
تحت الم راكز المغطاة والمكشوفة في الفت رات الثالث ضمن
األفق الزمني البالغ سنة واحدة.

اختبار القدرة على تحمل الضغوط على عقود الخيار «داخل حدود الربحية»
اجلدول م :١-٤نتائج توضيح عقود اخليار داخل حدود الربحية واختبار القدرة على حتمل
الضغوط ذات الصلة وفقا الفتراضات معينة لتغيرات سعر الصرف (بالقيمة االسمية)
تقسيم آجال االستحقاق (أجل االستحقاق المتبقي ،حسب االقتضاء)

اجملموع

حتى شهر واحد

أكثر من شهر
وحتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة
أشهر وحتى سنة
واحدة

 -٥املراكز الكلية املكشوفة واملغطاة يف عقود اخليار بالعملة األجنبية مقابل
العملة احمللية
(أ) مركز مكشوف

2850−

1000−

1250−

600−

( )١خيارات بيع مشتراة

1050−

300−

350−

400−

( )٢خيارات شراء مباعة

1800−

700−

900−

200−

2500

1000

700

800

( )١خيارات شراء مشتراة

1800

800

400

600

( )٢خيارات بيع مباعة

700

200

300

200

(ب) مراكز مغطاة

بنود للتذكرة :عقود خيار داخل حدود الربحية
( )١بأسعار الصرف اجلارية
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى

350−

300−

50−

0

800

200

300

300

(( ٪٥ + )٢انخفاض سعر الصرف بنسبة )٪٥
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطي

1200−

700−

400−

100−

1300

400

400

500

(( ٪٥- )٣ارتفاع سعر الصرف بنسبة )٪٥
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى

650−

100−

350−

200−

900

300

300

300

(( ٪١٠+ )٤انخفاض سعر الصرف بنسبة )٪١٠
(مركز مكشوف)
(مركز مغطى)

1800−

700−

900−

200−

1800

800

300

700

(( ٪١٠- )٥ارتفاع سعر الصرف بنسبة )٪١٠
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى
( )٦أخرى (يرجى التحديد)
(أ) مركز مكشوف
(ب) مركز مغطى

1050−

300−

350−

400−

700

200

300

200
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اجلدول م :٢-٤تدفقات العملة األجنبية الناجتة عن مراكز خيارات مع احتمال وقوع تاريخ
املمارسة يف غضون أقل من شهر
أسعار الصرف

مراكز
اخليارات
سعرالتنفيذ
(وحدة العملة
احمللية مقابل
الدوالر األمريكي)

(وحدة العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي)
حجم املركز

90

95

(بماليين الدوالرات
األمريكية)

100

102.5

105

107.5

110

112.5

تدفقات العملة (بماليين الدوالرات األمريكية)

مركز مكشوف

1000

300−

100−

300−

300−

700−

700−

700−

700−

جمموع خيارات البيع املشتراة

300

300−

100−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

خيار بيع مشتري

93

200

200−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

خيار بيع مشتري

97

100

100−

100−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

700

صفر

صفر

300−

300−

700−

700−

700−

700−

خيار شراء مباع

98

300

صفر

صفر

300−

300−

300−

300−

300−

300−

خيار شراء مباع

104

400

صفر

صفر

صفر

صفر

400−

400−

400−

400−

مركز مغظى

1000

200

300

200

400

400

600

800

800

جمموع خيارات الشراء املشتراة

800

صفر

100

100

300

300

600

800

800

خيار شراء مشترى

93

100

صفر

100

100

100

100

100

100

100

خيار شراء مشترى

102

200

صفر

صفر

صفر

200

200

200

200

200

خيار شراء مشترى

106

300

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

300

300

300

خيار شراء مشترى

109

200

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

200

200

200

200

200

100

100

100

صفر

صفر

صفر

خيار بيع مباع

96

100

100

100

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

خيار بيع مباع

106

100

100

100

100

100

100

صفر

صفر

صفر

10−

5−

صفر

2.5

5

7.5

10

12.5

جمموع خيارات الشراء املباعة

جمموع خيارات البيع املباعة

التغير يف سعر الصرف
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املمارسة يف غضون شهر حتى ثالثة أشهر
أسعار الصرف

مراكز
اخليارات
سعرالتنفيذ
(وحدة العملة
احمللية مقابل
الدوالر األمريكي)
مركز مكشوف

خيار بيع مشترى

حجم املركز

90

95

(بماليين الدوالرات
األمريكية)

100

102.5

105

107.5

110

112.5

تدفقات العملة (بماليين الدوالرات األمريكية)

1250

350−

350−

50−

400−

400−

900−

900−

900−

350

350−

350−

50−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

96

300

300−

300−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

102

جمموع خيارات البيع املشتراة
خيار بيع مشترى

(وحدة العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي)

50

50−

50−

50−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

900

صفر

صفر

صفر

400−

400−

900−

900−

900−

خيار شراء مباع

101

400

صفر

صفر

صفر

400−

400−

400−

400−

400−

خيار شراء مباع

105

500

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

500−

500−

500−

700

300

300

300

300

400

300

300

400

400

صفر

صفر

100

100

200

300

300

400

خيار شراء مشترى

97

100

صفر

صفر

100

100

100

100

100

100

خيار شراء مشترى

103

100

صفر

صفر

صفر

صفر

100

100

100

100

خيار شراء مشترى

106

100

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

100

100

100

خيار شراء مشترى

111

100

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

100

300

300

300

200

200

200

صفر

صفر

صفر

96

100

100

100

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

106

200

200

200

200

200

200

صفر

صفر

صفر

10−

5−

صفر

2.5

5

7.5

10

12.5

جمموع خيارات الشراء املباعة

مركز مغطى
جمموع خيارات الشراء املشتراة

جمموع خيارات البيع املباعة
خيار بيع مباع
خيار بيع مباع
التغير يف سعر الصرف
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اجلدول م :٤-٤تدفقات العملة األجنبية الناجتة عن مركز خيارات مع احتمال وقوع تاريخ
املمارسة يف غضون ثالثة أشهر حتى سنة واحدة
أسعار الصرف

مراكز
اخليارات
سعرالتنفيذ
(وحدة العملة
احمللية مقابل
الدوالر األمريكي)
مركز مكشوف

خيار بيع مشترى

حجم املركز

90

100

95

(بماليين الدوالرات
األمريكية)

102.5

105

107.5

110

112.5

تدفقات العملة (بماليين الدوالرات األمريكية)

600

400−

200−

صفر

100−

100−

200−

200−

200−

400

400−

200−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

93

200

200−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

97

جمموع خيارات البيع املشتراة
خيار بيع مشترى

(وحدة العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي)

200

200−

200−

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

200

صفر

صفر

صفر

100−

100−

200−

200−

200−

خيار شراء مباع

102

100

صفر

صفر

صفر

100−

100−

100−

100−

100−

خيار شراء مباع

106

100

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

100−

100−

100−

800

200

300

300

300

500

500

700

600

600

صفر

100

100

200

400

400

600

600

خيار شراء مشترى

93

100

صفر

100

100

100

100

100

100

100

خيار شراء مشترى

102

100

صفر

صفر

صفر

100

100

100

100

100

خيار شراء مشترى

104

200

صفر

صفر

صفر

صفر

200

200

200

200

خيار شراء مشترى

109

200

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

200

200

جمموع خيارات الشراء املباعة

مركز مغطى
جمموع خيارات الشراء

200

200

200

200

100

100

100

100

صفر

خيار بيع مباع

101

100

100

100

100

صفر

صفر

0

صفر

صفر

جمموع خيارات البيع املباعة
خيار بيع مباع

111

100

100

100

100

100

100

100

100

صفر

10−

5−

صفر

2.5

5

7.5

10

12.5

تغير سعر الصرف

الشكل البياين م :١-٤تدفقات العمالت األجنبية من مراكز اخليارات
(حتى شهر واحد)
1000
800
600

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻐﻄﺎة

200
0

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

400

–200
–400
–600

15

10

5

اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

0

–5

–10

ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

–800
–15
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الشكل البياين م :٢-٤تدفقات العمالت األجنبية من مراكز اخليارات (من
شهر واحد وحتى ثالثة أشهر))
600

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻐﻄﺎة

400
200

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

0

–200
–400
–600
–800

15

10

5

0

–5

اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

–10

–1000
–15

ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

الشكل البياين م :٣-٤تدفقات العمالت األجنبية من مراكز اخليارات
بماليين الدوالرات األمريكية (من ثالثة أشهر وحتى سنة)
800
600
400

0

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻐﻄﺎة

200

–200
–400

15

10

5

اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

0

–5

–10

ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

–600
–15
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الشكل البياين م :٤-٤تدفقات العمالت األجنبية من مراكز اخليارات
املكشوفة بماليين الدوالرات األمريكية
0
–100

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺣﺘﻰ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

–200

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

–300
–400
–500
–600

ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ

–700
–800

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ وﺣﺘﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
15

10

–900
5

0

اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

–5

–10

–1000
–15

ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

الشكل البياين م :٥-٤تدفقات العمالت األجنبية من مراكز اخليارات
املغطاة بماليين الدوالرات األمريكية
900

ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ

800
700

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

600

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺣﺘﻰ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

500
400
300

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ وﺣﺘﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

200
100

15

10

5

اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

0

–5

–10

ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف )(٪

0
–15

الملحق

5

إبالغ البيانات إىل صندوق النقد الدويل
إلعادة نشرها يف موقع الصندوق اإللكتروين
على شبكة اإلنترنت

م :1-5وافق اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل
يف مارس  ٢٠٠٠على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة جلمع
بيانات النموذج القياسي التي تنشرها البلدان املشتركة
يف املعيار اخلاص لنشر البيانات ،وإعادة نشرها من
خالل املوقع اإللكتروين اخلارجي للصندوق على شبكة
اإلنترنت .وقد بدأ تشغيل موقع «النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية» على شبكة
اإلنترنت منذ أكتوبر  2000ويمكن الوصول إليه من خالل
العنوان التايل على شبكة اإلنترنتhttp://www.imf.org/ :
.external/np/sta/ir/IRProcessWeb/index.aspx
م :2-5وتُقَدَّم بيانات االحتياطيات يف النموذج القياسي
إىل صندوق النقد الدويل على أساس طوعي .فالبلدان
املشاركة يف املعيار اخلاص لنشر البيانات تقدم بياناتها
إىل الصندوق مباشرة بعد نشرها يف وسائل اإلعالم
الوطنية .فعلى سبيل املثال ،البلدان التي تقدم بيانات
شهرية تبلغها خالل شهر واحد من التاريخ املرجعي .ويحث
الصندوق البلدان غير املشتركة يف املعيار اخلاص على
إبالغ بياناتها وفق النموذج إىل الصندوق إلعادة نشرها
يف هذا املوقع اإللكتروين.
م :3-5وتُعرض البيانات وفق صيغة موحدة وبعملة
موحدة ،األمر الذي يعزز قابلية مقارنة بيانات االحتياطيات
يف النموذج القياسي بين البلدان وييسر اطالع األطراف
املشاركة يف السوق وغيرهم من مستخدمي البيانات
عليها ويشجع على املزيد من الشفافية .والصيغة املوحدة
املستخدمة هي الصيغة التي وضعها صندوق النقد الدويل
على النحو املوضح يف امللحق الثاين من هذه الوثيقة ،أما
العملة املوحدة فهي الدوالر األمريكي .وتنُشر البيانات بوجه
عام على أساس تواتر شهري ،وعلى أساس أسبوعي بالنسبة
لبعض البلدان.
م :4-5إضافة إىل البيانات اجلارية ،يقدم املوقع
اإللكتروين للنموذج القياسي لبيانات االحتياطيات لدى
صندوق النقد الدويل بيانات السالسل الزمنية (بيانات
تاريخية) موزعة حسب البلدان عن األصول االحتياطية
الرسمية واألصول األخرى بالعملة األجنبية لدى السلطات
النقدية واحلكومة املركزية ،وقنوات التسرب الصايف
احملددة سلفا واالحتمالية من األصول بالعملة األجنبية.

ولتسهيل االطالع على تلك املعلومات وطباعتها وحتميلها،
تتوافر البيانات بلغة الترميز الفائق للنصوص (،)html
والصيغة املوحدة لنقل الوثائق ( )pdfوباستخدام أسلوب
القيم املفصولة عن بعضها بالفواصل ( .)csvويجري حتديث
املوقع اإللكتروين بصفة مستمرة ،إذ يتم نشر البيانات متى
بُلِّغت للصندوق بعد التحقق من اتساقها.
م :5-5ولتيسير معاجلة البيانات لنشرها يف موقع
الصندوق اإللكتروين على شبكة اإلنترنت ،يطلب الصندوق
أن تقوم البلدان بإبالغ بياناتها باستخدام نماذج إبالغ
حمددة واتباع أعراف حماسبية معينة .وتقدم املالحظات
أدناه بعض اإلرشادات بشأن إبالغ هذه البيانات.
( )1يمكن طلب احلصول على نماذج اإلبالغ بتوجيه رسالة
عن طريق البريد اإللكتروين ،وذلك على عنوان البريد
اإللكتروين اخملصص لهذا الغرض وهو RESERVES� :
.TEMPLATE@IMF.ORG
( )2ويُحَبَّذ أن تقدم البلدان بيانات النموذج القياسي عن
طريق البريد اإللكتروين على العنوان اخملصص لهذا
الغرض وهو.RESERVESTEMPLATE@IMF.ORG :
( )3وتُقَدَّم البيانات إما بوضعها يف لوحة جدولية منفصلة
باستخدام نظام «إكسيل» ( )Excelأو باستخدام طريقة
تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية (.)SDMX
ويُستخدم النموذج ( )R1.xlsيف إبالغ البيانات املوحدة
املتعلقة بالسلطات النقدية واحلكومة املركزية.
ويُستخدم النموذج ( )R1a.xlsيف احلاالت التي تقدم
فيها البلدان بيانات منفصلة عن السلطات النقدية
واحلكومة املركزية ألسباب قانونية ومؤسسية .وهيكل
نموذج اإلبالغ املُعد باستخدام نظام «إكسيل» حممي
وال يمكن للبلدان املُبَلِّغة تغييره.
( )4وبالنسبة للبيانات املقدمة باستخدام نماذج اإلبالغ
بنظام «إكسيل» ( ،)Excelيتعين استخدام قوائم
االختيار ( )Dropdown menusالنتقاء اسم البلد املعني،
وشهر وسنة عرض البيانات ،والعملة واملقياس اللذين
يتم إبالغ البيانات بهما .ويف حالة تقديم بيانات
أسبوعية ،يتعين االقتصار على االختيار من خانة
«اليوم من الشهر»
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( )5وينعكس تعديل البيانات يف كل من السالسل الزمنية
احلالية والتاريخية .ويُحَبَّذ بشدة قيام مبلغي البيانات
بمعاودة إبالغ التعديالت يف السالسل الزمنية
باإلضافة إىل حتديث النموذج القياسي اجلاري.
ويمكن االطالع على بيانات السالسل الزمنية يف
املوقع اإللكتروين على شبكة اإلنترنتhttp://www. :
imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/topic.aspx

()6

()7

()8

()9

(بنود خمتارة جلميع البلدان التي أبلغت بياناتها يف
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات) واملوقع
http://www.imf.org/external/np/sta/ir/
اإللكتروين
( IRProcessWeb/colist.aspxكل بنود النموذج القياسي
إلبالغ بيانات االحتياطيات يف صيغة السالسل
الزمنية للبلدان املنفردة متوفرة من خالل الضغط على
اسم البلد ومن ثم الضغط على اختيار «بيانات السلسلة
الزمنية »).
وبالنسبة للبنود التي تبلغ قيمتها صفر أو ذات القيمة
التي تقترب من الصفر ،ينبغي إدخال الرقم «صفر».
ويف حالة البنود التي ال تنطبق يف نماذج اإلبالغ،
ينبغي ترك خانات تلك البنود خالية.
وينبغي إبالغ بيانات التدفقات الداخلة من النقد
األجنبي كمبالغ موجبة .وينبغي إبالغ التدفقات
اخلارجة من النقد األجنبي كمبالغ سالبة ،باستخدام
اإلشارة السالبة (.)-
ويُحَبَّذ أن تقوم البلدان بتقديم معلومات إضافية
مثل املعلومات عن ترتيبات سعر الصرف املعنية
بالبلد املعني (على سبيل املثال ،تطبيق نظام جملس
العملة أو الدولرة) ،واملصادر الرئيسية لتمويل األصول
االحتياطية املبينة يف البند أوال-ألف يف النموذج
القياسي ،واملعاجلة احملاسبية ملعامالت مالية
معينة ،واملعلومات عن برامج األصول اجملمعة،
وطرق معاجلة خاصة للمعامالت املالية للبلد املعني.
ويتعين تقديم املعلومات يف شكل ملف نص )مع رمز
االمتداد « »txtوعبارة التمييز «مالحظات قُطرية»
( .)Country Notesويتعين إرسال املالحظات القُطْرية
عند تقديم البيانات (راجع أيضا الفقرة  42من هذه
الوثيقة) .ويف ظل «اختبار القدرة على حتمل الضغوط»
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،يمكن
أيضا إبالغ املعلومات عن قيمة عقود اخليار «داخل
حدود الربحية» يف صيغة رسم بياين.
وينبغي اإلفصاح عن تكوين عمالت االحتياطيات يف
البند رابعا( )2مرة واحدة يف السنة على األقل .وإضافة

إىل ذلك ،ينبغي التعبير عن املبالغ املبلغة كقيمة
(وليست كنسبة مئوية) لألصول االحتياطية املوجودة
يف حيازات بعمالت سلة حقوق السحب وبعمالت
خارج تلك السلة .ولهذا الغرض ،ينبغي اعتبار أن قيم
الذهب وحقوق السحب اخلاصة ووضع االحتياطي
يف صندوق النقد الدويل حمررة بعمالت سلة حقوق
السحب اخلاصة .وينبغي أن يكون جمموع قيمة
األصول االحتياطية املوجودة يف حيازات بعمالت
سلة حقوق السحب اخلاصة وبغير عمالت تلك السلة
واملبينة يف البند رابعا( )2مساوية للمبلغ املبين يف
البند أوال-ألف يف النموذج .ويمكن للبلدان التي ترغب
يف اإلفصاح عن التكوين حسب كل عملة منفردة أن
توضح ذلك عن طريق تقديم معلومات يف املالحظات
القُطْرية املصاحبة للبيانات (راجع البند ( )8أعاله).
( )10ولتعزيز شفافية البيانات ،تدعو الفقرة ( 84راجع
الفصل الثاين من هذه الوثيقة) إىل اإلفصاح عن
املعاجلة احملاسبية التي تطبقها البلدان املعنية يف
إبالغ بيانات اتفاقات إعادة الشراء وإقراض األوراق
املالية ،وما يرتبط بذلك من معامالت .ويتعين تقديم
معلومات مفصلة عن تلك املعاجلة احملاسبية يف
املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات .وإضافة
إىل ذلك ،لضمان اتساق البيانات بين البلدان وتعزيز
الفائدة التحليلية للمعلومات ،يتعين إبالغ بيانات
البند رابعا(( )1د) املعنون «األوراق املالية املقدمة
كقرض أو األوراق املالية حمل اتفاقات إعادة شراء»
باإلشارات التالية املتعارف عليها :اإلشارة السالبة
( )-لألوراق املالية «املقدمة كقرض أو األوراق
املالية حمل اتفاقات إعادة شراء واملدرجة يف القسم
األول» واألوراق املالية «املقدمة كقرض أو األوراق
املالية حمل اتفاقات إعادة شراء ولكن غير مدرجة يف
القسم األول» واإلشارة املوجبة ( )+لألوراق املالية
«املقترضة أو املكتسبة املدرجة يف القسم األول»
واألوراق املالية» «املقترضة أو املكتسبة ولكن غير
مدرجة يف القسم األول».
( )11وكما أشارت الفقرة ( 255راجع الفصل اخلامس من
هذه الوثيقة) ،يتعين معاملة مبادالت الذهب بصورة
مماثلة التفاقات إعادة الشراء .وينبغي إدراج الذهب
حمل املبادلة يف البند رابعا(()1د) يف النموذج
القياسي ضمن األوراق املالية املقدمة كقرض أو
األوراق املالية حمل اتفاقات إعادة شراء ،وذلك حسب
مقتضى احلال .ويتعين كذلك اإلفصاح عن مبادالت
الذهب يف املالحظات القُطْرية املصاحبة للبيانات.

الملحق

6

األصول االحتياطية
واحتادات العملة

م :1-6يهدف هذا امللحق إىل تقديم مزيد من اإلرشادات
املنهجية حول األصول االحتياطية عندما يكون االقتصاد
املعني عضوا يف احتاد عملة .ويستند هذا امللحق بصفة أساسية
إىل امللحق الثالث يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل بعنوان «الترتيبات اإلقليمية :احتادات
العملة واالحتادات االقتصادية والبيانات اإلقليمية األخرى».
م :2-6وأصبحت التساؤالت حول األصول االحتياطية
للبلدان األعضاء يف احتاد عملة تسترعى مزيدا من االهتمام
نتيجة لنمو عدد االقتصادات األعضاء يف احتادات عملة،
وخاصة بعد إنشاء اليورو ضمن اإلطار األوسع لالحتاد
األوروبي .وطُرِحت تساؤالت بصفة خاصة حول طبيعة
اختالف املشورة املنهجية التي ُتقَدَّم لالقتصادات املقيمة
مقابل االقتصادات غير املقيمة يف احتاد عملة بشأن حتديد
ما هي العملة احمللية أو ما هي العملة األجنبية ،وما هي
املطالبات على غير املقيمين التي تنطبق عليها شروط املعاملة
كأصول احتياطية ،وما هي اخلصوم املرتبطة باالحتياطيات.
ويقدم هذا امللحق إرشادات حول هذه املوضوعات وغيرها من
املوضوعات ذات الصلة.

ما هي العملة احمللية وما هي العملة
األجنبية؟

م :3-6من وجهة نظر السلطات الوطنية للبلدان األعضاء يف
احتاد عملة ،تنطوي العملة الصادرة عن احتاد العملة على بعض
خصائص العملة األجنيبة نظرا لعدم تمتع السلطات الوطنية
بنفس درجة االستقاللية النقدية التي يمتلكها اقتصاد يصدر
عملته .ومع هذا ،بالنسبة للبلدان األعضاء يف احتاد عملة ،فإن
«العملة الصادرة ضمن احتاد عملة هي العملة احمللية الحتاد
العملة .وينبغي دائما اعتبارها عملة حملية من وجهة نظر كل
اقتصاد عضو ،حتى وإن أصدرتها مؤسسة غير مقيمة (إما أحد
البنوك املركزية الوطنية األخرى الحتاد العملة أو البنك املركزي
لهذا االحتاد) “ ( الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الفقرة م.)16-3
م :4-6واألصول االحتياطية يجب أن تكون أصوال بعملة
أجنبية )الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الفقرة  .)64-6واملطالبات احملررة بالعملة
احمللية ليست أصوال احتياطية .ووفقا ملا ورد يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الفقرة  ،95-3فإن «العملة احمللية هي العملة التي تكون لها
قوة إبراء قانونية يف االقتصاد وتصدرها السلطة النقدية لذلك
االقتصاد؛ أي إما السلطة النقدية القتصاد منفرد ،أو السلطة
النقدية ملنطقة العملة املشتركة التي ينتمي إليها االقتصاد

املعني إذا كان عضوا يف أحد احتادات العملة .وأي عملة خالف
ذلك تكون عملة أجنبية»
م 5-6وإحدى النتائج املترتبة على ما ورد أعاله هي
أن حيازة العملة الوطنية ،يف ظل احتاد عملة ،ومن املنظور
الوطني ،يمكن أن تمثل مطالبة على غير مقيمين ،ولكنها ال
1
يمكن أن تكون أصوال احتياطية.

ما هي املطالبات على غير املقيمين
التي تستويف شروط املعاملة كأصول
احتياطية؟

م :6-6األصول االحتياطية ،عدا سبائك الذهب ،يجب أن تكون
مطالبات على غير مقيمين (الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الفقرة  .)65-6وتنص
الفقرة م 29-3من الطبعة السادسة من الدليل على ما يلي:
«ينبغي أال تتضمن األصول االحتياطية املدرجة يف ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل الحتاد العملة إال األصول
التي (أ) تمثل مطالبات على غير املقيمين يف االحتاد و(ب)
تستويف املعايير الواردة يف الفصل السادس .كذلك ،ينبغي أن
يكون تعريف األصول االحتياطية على مستوى االحتاد هو نفس
تعريفها على مستوى االقتصاد العضو؛ أي بعبارة أخرى ،ينبغي
أال تتضمن األصول االحتياطية يف البيانات القومية إال األصول
التي تتوفر فيها مواصفات األصول احتياطية على مستوى
احتاد العملة 2.ويمثل هذا املنهج يف معاجلة األصول االحتياطية
انعكاسا التخاذ قرارات السياسة بشأن عملة يف احتاد عملة على
مستوى احتاد العملة ،وليس على املستوى الوطني .وتتسق هذه
املعاملة مع املمارسة املتبعة حاليا يف احتادات العملة.

 1ألغراض عمليات صندوق النقد الدويل ،ربما تكون هناك حاالت يقدم
فيها الصندوق مساعدة مالية يف ظل برنامج مدعم بموارد الصندوق إىل بلد
عضو يف احتاد عملة مما يؤدي يف نهاية املطاف إىل حيازة البلد العضو
املزيد من املبالغ بالعملة احمللية لتلبية االحتياجات التي يواجهها ميزان
مدفوعاته .على سبيل املثال ،من املنظور القانوين للصندوق ،فإن عملة
اليورو التي حتوزها البلدان األعضاء يف منطقة اليورو لها طبيعة مزدوجة
حيث إن عملة مشتركة مثل اليورو تمتلك خصائص العملة «احمللية» و
«األجنبية» يف البلدان األعضاء يف منطقة اليورو .وبالفعل ،فإن قيام
الصندوق ببيع عملة اليورو إىل أحد أعضاء منطقة اليورو واملسحوبة
من حساب بلد آخر من األعضاء يف الصندوق يُعتبر ،ألغراض عمليات
الصندوق ،بمثابة بيع لعملة بلد عضو آخر ،على النحو املصرح به يف
اتفاقية تأسيس الصندوق (املادة اخلامسة ،القسم (2أ)) ،نظرا ألن عملة
اليورو التي حتوزها البلدان األعضاء يف منطقة اليورو يمكن أن تكون
مطالبات على غير مقيمين.
 2تشير هذه الفقرة إىل الفصل السادس يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .ولالطالع على مزيد من املعلومات،
راجع كذلك امللحق  7بعنوان «أسئلة متكررة» يف هذه الوثيقة.

 68االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج قياسي للبيانات
م :7-6واملقصود باإلرشادات أعاله أن األصول
االحتياطية لبلد عضو يف احتاد عملة يجب أن تستويف جميع
معايير معاملة األصول االحتياطية التي يجب أن يستوفيها
اقتصاد غير عضو يف احتاد عملة  -ما عدا سبائك الذهب -
وهو معيار إضايف يفيد بأن مطالبات بلد عضو يف احتاد
عملة على غير أعضاء يف احتاد عملة هي وحدها التي يمكن
أن تستويف معايير معاجلة األصول االحتياطية .واملطالبات
بعملة أجنبية التي تستويف جميع معايير معاملة األصول
االحتياطية ولكنها مطالبات على مقيمين يف احتاد العملة
ينبغي إدراجها ضمن القسم أوال-باء (أصول أخرى بالعملة
األجنبية ،حتت األداة املالية ذات الصلة) يف النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات.

معاملة الهيئات الوطنية يف احتاد عملة
م :8-6تؤثر طبيعة املعاجلة اإلحصائية للهيئات الوطنية
يف احتاد العملة على إعداد بيانات النموذج القياسي على
مستوى البلد العضو ومستوى االحتاد .وحتدد الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل نوعين من احتادات العملة« ،مركزي» و «المركزي»
م :9-6ويف النموذج املركزي ،يكون البنك املركزي
الحتاد العملة مملوكا لالقتصادات األعضاء ،ويضطلع البنك
املركزي الحتاد العملة بإصدار العملة املشتركة ،وتتوىل
إجراء عمليات البنك املركزي يف كل اقتصاد سلطة وطنية
(مقيمة) .وعادة ما يكون للبنك املركزي الحتاد العملة مكتب
وطني يف كل بلد عضو يعمل باعتباره البنك املركزي لهذا
االقتصاد ويعامل ،ألغراض اإلحصاءات ،كوحدة مؤسسية
كائنة يف هذا االقتصاد ،ومنفصلة عن مقر البنك املركزي
الحتاد العملة( .ويف احلاالت النادرة حيث ال يكون األمر
كذلك ،يتم إنشاء وحدة مؤسسية كمكتب وطني ألغراض
اإلحصاءات ،لقيد معامالت البنك املركزي ومراكزه
مع املقيمين يف االقتصاد احمللي) .وعند قيد األصول
االحتياطية على املستوى الوطني ،ال بد أن يتضمن النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات اخلاص باالقتصاد العضو
بيانات األصول لدى البنك املركزي الحتاد العملة نيابة عن
االقتصادات األعضاء (بما يف ذلك الذهب ووضع االحتياطي
لدى صندوق النقد الدويل ،وحقوق السحب اخلاصة ،وبشكل
أعم ،أي أصول أجنبية تستويف معايير معاجلتها كأصول
احتياطية) واخملصصة لالقتصاد العضو يف حسابات البنك
املركزي الحتاد العملة .وهذا النموذج من النوع املشهود يف
إفريقيا ومنطقة الكاريبي.
م :10-6ويف النموذج الالمركزي ،يتكون احتاد العملة
من بنك مركزي الحتاد العملة وبنوك مركزية وطنية يف
احتاد العملة تابعة لالقتصادات األعضاء ،ويكون البنك
املركزي الحتاد العملة مملوكا للبنوك املركزية الوطنية
يف احتاد العملة( .وبالتايل ،ففي هذا النموذج ،يكون البنك
املركزي الحتاد العملة مملوكا للبنوك املركزية الوطنية
يف احتاد العملة ،بينما يف النموذج املركزي ،فإن البنك

املركزي الحتاد العملة هو صاحب السلطة النقدية يف كل
اقتصاد عضو) .ويف النموذج الالمركزي ،تقوم البنوك
املركزية الوطنية داخل كل اقتصاد بمزاولة أنشطة نقدية
مع املقيمين يف احتاد العملة وحتتفظ هذه البنوك بأصول
وخصوم خاصة بها .وعندما تكون األصول االحتياطية يف
حوزة البنوك املركزية الوطنية يف إحتاد العملة (أي تكون
مقيَّدة بالفعل يف ميزانياتها العمومية) ،قد يؤدي الوضع
املؤسسي يف ظروف معينة إىل وجود بعض القيود على
سيطرة هذه البنوك بصورة فعلية على هذه األصول .فالبنوك
املركزية الوطنية يف احتاد العملة قد ال تتمكن من التعامل
يف بعض األصول االحتياطية إال بموافقة البنك املركزي
الحتاد العملة .ونقص السيطرة الكاملة نتيجة للقيود
التشغيلية على مستوى احتاد العملة ينبغي أال يحول دون
قيام بنك مركزي وطني يف إاحتاد العملة بتصنيف األصول
األجنبية كأصول احتياطية يف النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات على املستوى الوطني شريطة أال يكون قد تم
حتويل ملكيتها إىل البنك املركزي الحتاد العملة ،وأن يكون
يف استطاعة البلد العضو يف احتاد العملة استخدام األصول
األجنبية التي تمتلكها البنوك املركزية الوطنية يف احتاد
العملة لتلبية احتياجات يف ميزان املدفوعات (أي أنها
أصول احتياطية لبلدان إحتاد العملة) .وقد طورت منطقة
اليورو هذا النوع من النموذج يف فترة التسعينات.

ما هي اخلصوم املرتبطة باالحتياطيات؟
م :11-6تنص الفقرة م 30-3يف الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل على ما
يلي« :وباملثل ،ينبغي أال تتضمن اخلصوم املبوبة كخصوم
مرتبطة باالحتياطي يف البيانات القومية إال اخلصوم التي
تتوفر فيها مواصفات اخلصوم املرتبطة باالحتياطي على
مستوى احتاد العملة» .ويعني ذلك أنه ،على غرار معاملة
األصول االحتياطية (التي تتضمن مطالبات خمتارة على
غير املقيمين يف احتاد العملة وتستبعد كل املطالبات
على املقيمين يف احتاد العملة) ،فإن اخلصوم املرتبطة
باالحتياطي ينبغي أن تتضمن خصوما خمتارة مستحقة
لغير مقيمين يف احتاد العملة وأن تستبعد كل اخلصوم
املستحقة للمقيمين يف احتاد العملة.
م :12-6ومع ذلك ،فإن قنوات التسرب الصايف قصيرة
األجل احملددة سلفا واالحتمالية من األصول بالعملة
األجنبية (التي يتم إبالغ بياناتها يف القسمين ثانيا وثالثا
يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات( ينبغي أن
تتضمن التزامات السلطات النقدية قصيرة األجل بالعملة
األجنبية جتاه جميع األطراف املقابلة ،بما فيها االلتزامات
جتاه اقتصادات أخرى يف احتاد العملة ،واقتصادات
خارج احتاد العملة ،واملقيمين يف نفس االقتصاد .وتتسق
هذه املعاجلة مع معاجلة االقتصادات غير املنضمة إىل
احتاد عملة (راجع الفقرتين  141و 180يف هذه املبادئ
التوجيهية).

الملحق

7

بعض األسئلة الشائعة حول خصائص
األصول االحتياطية

م :1-7يعرض هذا امللحق أسئلة يتكرر طرحها وذلك
بهدف مساعدة البلدان على حتديد األصول االحتياطية
بموجب املعايير الدولية ،واتساقا مع توصيات الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل.

يمكن عادة االستناد إىل أساس موضوعي يف حتديد ما إذا
كانت املطالبة على غير مقيمين .ومع هذا ،فتحديد ما إذا
كان املطالبة سائلة بقدر يكفي الستيفاء شروط تصنيفها
ضمن األصول االحتياطية مسألة تقديرية جزئيا

م :2-7تُعَرَّف األصول االحتياطية يف الفقرة 64-6
يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل كما يلي« :األصول االحتياطية هي األصول
اخلارجية املتاحة حتت تصرف السلطات النقدية واخلاضعة
لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان املدفوعات التمويلية ،أو
التدخل يف أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة ،أو
غير ذلك من األغراض ذات الصلة (كاحملافظة على الثقة يف
العملة واالقتصاد وتشكيل أساس يُستند إليه يف االقتراض
1
اخلارجي).

السؤال  :1األصل االحتياطي يجب أن يكون مطالبة
على غير مقيمين أو سبائك ذهبية على درجة كافية من
النقاء .هل هناك أي ظروف تعتبر فيها مطالبات البنوك
املقيمة واحملررة بالعملة األجنبية بمثابة أصول
احتياطية؟

م :3-7ولكي تكون األصول مؤهلة لتصنيفها حتت
األصول االحتياطية ،يجب أن تكون:
·مطالبة على غير مقيمين أو سبائك ذهب عالية
النقاء (الفقرتان  65-6و 78-6يف الطبعة
السادسة من الدليل)؛
·مملوكة للسلطات النقدية أو حتت سيطرتها
املباشرة والفعلية (الفقرة  67-6يف الطبعة
السادسة من الدليل)؛
· متاحة بسهولة بصورة غير مشروطة إىل أقصى
حد ممكن (أي أن تكون سائلة) (الفقرة  69-6يف
الطبعة السادسة من الدليل).
·حمررة وتتم تسويتها بالعملة األجنبية قابلة
للتحويل وقابلة لالستخدام بحرية يف تسوية
املعامالت الدولية (الفقرة  72-6يف الطبعة
السادسة من الدليل)؛
·ذات جودة عالية (عموما) (الفقرة  70-6يف
الطبعة السادسة من الدليل).
م :4-7ويمكن تطبيق بعض عناصر تعريف األصول
االحتياطية بصورة موضوعية بينما يقتضي بعضها اآلخر
اللجوء إىل التقدير على أساس مستنير .على سبيل املثال،
 1ال توجد فروق جوهرية يف تعريف األصول االحتياطية بين الطبعتين
اخلامسة والسادسة من «دليل ميزان املدفوعات».

م :5-7وتتناول األسئلة الشائعة التالية مزيدا من
اإلرشادات حول اخلصائص الواردة أعاله ،وال سيما تلك
التي تقتضي اللجوء إىل التقدير

م :6-7وفقا ملفهوم اإلقامة ،ال بد أن تكون األصول
االحتياطية ،عدا سبائك الذهب ،مطالبات على غير مقيمين
(الفقرة  65-6يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل) 2.ومطالبات السلطات
بالعملة األجنبية على املقيمين ،بما يف ذلك املطالبات على
البنوك املقيمة ،ليست أصوال احتياطية.
م :7-7ومع ذلك ،قد تكون هناك يف بعض احلاالت
وحدات مؤسسية بخالف السلطات النقدية (كالبنوك
احمللية) ،لها حق قانوين يف ملكية أصول خارجية حمررة
بالعملة األجنبية غير املثقلة باألعباء ،ويمكن اعتبار هذه
األصول اخلارجية أصوال احتياطية حتت الظروف التالية:

·ال يمكن للكيان املقيم إجراء معامالت يف تلك
املطالبات مع غير مقيمين إال بالشروط التي
حتددها السلطات النقدية أو بموافقتها الصريحة؛
·يكون للسلطات احلق ،عند طلبها ،يف استخدام هذه
املطالبات املستحقة على غير املقيمين لتلبية
احتياجات تمويل ميزان املدفوعات وغيرها من
األغراض ذات الصلة؛
·يكون هناك قانون مسبق أو غير ذلك من الترتيبات
التعاقدية امللزمة بما يؤكد دور الوكالة للكيان
املقيم.

 2سبيكة الذهب تندرج ضمن األصول ولكنها ال تشكل مطالبة ،نظرا لعدم
وجود خصوم مقابلة لها لدى أي كيان آخر.
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م :8-7و يف ظل الظروف املذكورة يف الفقرة السابقة،
ال تُدرج مطالبة السلطات على البنك املقيم ضمن األصول
االحتياطية ،وإنما مطالبة البنك املقيم على غير مقيمين هي
التي تُعتبر أصال احتياطيا ألنها تخضع للسيطرة املباشرة
والفعلية للسلطات النقدية.

م :9-7ويف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
ينبغي إدراج املطالبات السائلة بالعملة األجنبية على
املقيمين والتي ال تستويف معايير معاجلتها كأصول
احتياطية حتت القسم أوال -باء من النموذج« ،األصول
األخرى بالعملة األجنبية (يرجى التحديد)

السؤال  :2األصل االحتياطي يجب أن يكون حتت
التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات.
وهناك بعض أنواع االتفاقات التي تُعقد مع صندوق
النقد الدويل ،مثل االتفاقات يف ظل خط االئتمان املرن
( )Flexible Credit Line - FCLوخط الوقاية والسيولة
( )Precautionary and Liquidity Line - PLLالتي
تكون حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
املدفوعات .فهل تندرج ضمن األصول االحتياطية؟
م :10-7تنص الفقرة  65-6يف الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل على أن
األصول االحتياطية ال بد أن تكون أصوال بعملة أجنبية
وأصوال موجودة بالفعل .واألصول املشروطة أو احملتملة،
مثل خطوط االئتمان غير املسحوب منها ليست أصوال ،ومن
ثم فإنها أيضا ليست أصوال احتياطية .وينبغي قيد خطوط
االئتمان غير املشروطة وغير املسحوب منها حتت القسم
ثالثا يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات .وكما
هو مبين يف املبادئ التوجيهية (الفقرة  ،)216تنطوي
االتفاقات املبرمة مع صندوق النقد الدويل بوجه عام على
خطوط ائتمان مشروطة ومن ثم ال ينبغي إدراجها ضمن
القسم ثالثا من هذا النموذج.
م :11-7وهناك شروط لالستفادة من موارد «خط
االئتمان املرن» تتضمن معايير األهلية التي يجب
استيفاؤها قبل املوافقة على خط االئتمان .ويف ظل اتفاقات
خط االئتمان املرن التي تمتد سنة واحدة ،متى تم استيفاء
معايير األهلية ،يستطيع البلد املستفيد أن يسحب أمواال على
امتداد فترة السنة التي يغطيها االتفاق بأكملها .إنما يف
ظل اتفاقات خط االئتمان املرن التي تغطي عامين ،يتوقف
االستمرار يف االستفادة من املوارد خالل السنة الثانية على
استكمال عملية مراجعة ألداء البلد يف ظل االتفاق .ويف ضوء
ما تقدم ،يجب إدراج املبالغ غير املسحوبة يف ظل اتفاقات
خط االئتمان املرن التي تغطي سنة واحدة حتت القسم ثالثا
بدءا من تاريخ املوافقة على اتفاق خط االئتمان املرن حتى
أجل استحقاقه .ويجب إدراج املبالغ غير املسحوبة يف ظل
اتفاقات خط االئتمان املرن التي تغطي سنتين حتت القسم
ثالثا بدءا من تاريخ املوافقة على اتفاق خط االئتمان املرن
حتى تاريخ املراجعة املقررة بموجب خط االئتمان املرن.
م :12-7وتنقسم اتفاقات خط الوقاية والسيولة إىل
مراحل وتنطوي على شروط خمتلفة حسب مدة االتفاق
وظروف البلد املستفيد من اخلط .ومع هذا ،فجميع اتفاقات
خط الوقاية والسيولة التي تغطي ستة أشهر مشابهة
التفاقات خط االئتمان املرن التي تغطي سنة واحدة من
حيث خضوع االستفادة من املوارد يف ظل هذه االتفاقات

ملعايير األهلية التي يتعين استيفاؤها قبل صدور املوافقة،
ومتى تم استيفاؤها ،يستطيع البلد املستفيد أن يسحب أمواال
طوال فترة الستة أشهر الكاملة التي يغطيها االتفاق ،وال
تُطَبَّق شروط أخرى على عمليات السحب بعد املوافقة على
االتفاق .ومن ثم ،ينبغي إدراج املبالغ غير املسحوبة يف ظل
اتفاقات خط الوقاية والسيولة التي تغطي ستة أشهر ضمن
القسم ثالثا بدءا من تاريخ املوافقة على اتفاق خط الوقاية
والسيولة الذي يغطي ستة أشهر وحتى أجل استحقاقه.

السؤال  :3ينص تعريف مركز االحتياطيات يف
صندوق النقد الدويل على أن يشمل «أي مديونية
للصندوق (بموجب اتفاقية اقتراض) يف «حساب
املوارد العامة «تكون متاحة بسهولة للبلد( .»..الفقرة
 85-6يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل) .فكيف جتري معاجلتها
عندما تكون املطالبة على الصندوق يف حيازة وحدات
مؤسسية أو جزء من البلدان األعضاء يف الصندوق
(مثل البنك املركزي أو وزارة املالية) ،بدال من أن تكون
يف حيازة البلد ذاته (بأكمله)؟

م :13-7يف ظل بعض الظروف ،قد تقوم وحدة مؤسسية
أو يقوم جزء من البلد العضو يف صندوق النقد الدويل بتقديم
تمويل حلساب املوارد العامة بالصندوق ( )GRAبموجب
اتفاقيات اقتراض ثنائية أو أذون أو من خالل املشاركة يف
ترتيبات االقتراض الدائمة مثل االتفاقات العامة لالقتراض
( )General Arrangements to Borrow - GABواالتفاقات
اجلديدة لالقتراض (.)New Arrangements to Borrow - NAB
ويف هذه الظروف ،فإن املطالبة على صندوق النقد الدويل
التي تكون يف حيازة الوحدة املؤسسية أو جزء من البلد
العضو يف الصندوق والناجتة عن توفير موارد إىل الصندوق
من خالل هذه األدوات ،يتعين أن تُدرَج يف وضع االحتياطي
لدى صندوق النقد الدويل بشرط أن تكون حتت تصرف البلد
العضو يف الوقت الذي يصرح فيه هذا البلد أنه يف حاجة إىل
تمويل ميزان املدفوعات.
السؤال :4يجب أن تكون األصول االحتياطية
متاحة حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
املدفوعات .ما املقصود بذلك؟ على سبيل املثال ،إذا
كان يمكن بيع مطالبة خارجية مقابل أصل احتياطي،
وال تتم تسوية املعاملة اال بعد إنقضاء عدة أسابيع،
هل تكون املطالبة سائلة بما يكفي الستيفاء شروط
األصل االحتياطي؟

م :14-7ال يحدد صندوق النقد الدويل فترة زمنية
ثابتة الستيفاء األصل االحتياطي شرط «حتت التصرف».
وقد طرحت عدة بلدان أعضاء أسئلة على الصندوق خالل
السنوات املاضية حول مطالبات خارجية حمددة لدى
بلدانه األعضاء (مثال ،مطالبات على غير مقيمين) .وردا
على هذه األسئلة ،شرح الصندوق إنه إذا استغرق حتويل
مطالبة خارجية إىل إحدى عمالت األصول االحتياطية
لتلبية حاجة تمويلية ما يف ميزان املدفوعات عدة أسابيع
 ،فال يعد ذلك سريعا بما يكفي الستيفاء املطالبة اخلارجية
شروط األصل االحتياطي ،وذلك يف وجود احتمال تطور
أزمات ميزان املدفوعات بوتيرة سريعة .وإضافة إىل ذلك،
رأى الصندوق أيضا إنه إذا كانت االحتياطيات متاحة حتت
التصرف خالل مهلة قصيرة للغاية عندما تشتد احلاجة

بعض األسئلة الشائعة حول خصائص األصول االحتياطية
إليها ،فإن املطالبة اخلارجية التي يمكن حتويلها إىل عملة
أحد األصول االحتياطية لتلبية إحتياجات ميزان املدفوعات
يف غضون عدة أيام ،يمكن أن تستويف بذلك شرط األصل
3
املتاح حتت التصرف.

السؤال  :5تُستخدم بعض املصطلحات مثل العمالت
القابلة لالستخدام ،والعمالت القابلة لالستخدام
بحرية ،والعمالت القابلة للتحويل من وقت إىل آخر.
هل يمكن توضيح تعاريف هذه املصطلحات؟ وبصفة
خاصة ،هل يحتفظ الصندوق بقوائم لكل منها؟
م :15-7ال يحتفظ صندوق النقد الدويل حاليا بقائمة
للعمالت القابلة للتحويل .ويف عام  ،1978أُجري التعديل
الثاين يف اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدويل الذي
استعاض عن مصطلح «العمالت القابلة للتحويل» باستخدام
مصطلح «عملة قابلة لالستخدام بحرية» الوارد تعريفه يف
اتفاقية تأسيس الصندوق.
م :16-7وفيما يخص تعريف «العملة القابلة لالستخدام
بحرية» ،تنص املادة الثالثون من اتفاقية تأسيس صندوق
النقد الدويل يف الفقرة (و) على أنه «يُقصد بالعملة القابلة
لالستخدام بحرية عملة البلد التي يقرر الصندوق بشأنها
ما يلي )1( :أنها مستخدمة بالفعل على نطاق واسع ألداء
مدفوعات عن معامالت دولية ،و( )2أنها متداولة على نطاق
واسع يف أسواق النقد األجنبي الرئيسية» ويف الوقت احلاضر،
فإن العمالت التي تقرر أنها «قابلة لالستخدام بحرية» هي
تلك احملددة على هذا النحو يف قرار اجمللس التنفيذي رقم
 )98/130(11857الصادر يف  17ديسمبر  ،1998والذيينص على أنه «وفقا للمادة الثالثين (و) ،وبعد التشاور مع
البلدان األعضاء املعنية ،تعد عمالت اليورو والين الياباين
واجلنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي ،عمالت قابلة
لالستخدام بحرية ،اعتبارا من أول يناير  1999وحتى
إشعار آخر».
م :17-7وباإلضافة إىل ذلك ،وألغراض عمليات حساب
املوارد العامة يف الصندوق ،فإن العملة القابلة لالستخدام
هي عملة البلد العضو املستخدمة يف خطة املعامالت
املالية( .)Financial Transactions Plan – FTPويستند
إدراج إحدى العمالت يف خطة املعامالت املالية إىل احلكم
التقديري على األوضاع املالية اخلارجية للبلدان ،والعمالت
املدرجة تتجاوز تلك التي تقرر أنها تستويف معيار «العملة
القابلة لالستخدام بحرية «بموجب املادة الثالثين (و) يف
اتفاقية تأسيس الصندوق .ويمكن االطالع على أحدث قائمة
يف املوقع اإللكتروين التايلhttp://www.imf.org/cgi-shl/ :
 . create_x.pl?ftpويُالحَظ أن هذه قائمة بالعملة األجنبية
«القابلة لالستخدام» يف حين أن األصول االحتياطية
يجب أن تكون حمررة وتتم تسويتها بعملة أجنبية «قابلة
لالستخدام بحرية».
م :18-7وبالنسبة لقيد األصول االحتياطية ،تنص
الطبعة السادسة من الدليل على أن «األصول االحتياطية ال
بد أن تكون حمررة وتتم تسويتها بالعملة األجنبية قابلة
للتحويـل ،أي عمالت قابلة لالستخدام بحرية يف تسويات
 3إضافة إىل ذلك ،تنص الفقرة  ٦٩-6يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل على عدم كفاية إمكانية توفير األموال
باستخدام األصل كضمان إضايف لتجعل من األصل أصال احتياطيا.
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املعامالت الدولية» (الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الفقرة  .)72-6وهذه
العمالت قد ال تقتصر على العمالت التي يقرر الصندوق أنها
تستويف معيار «العملة القابلة لالستخدام بحرية» بموجب
املادة الثالثين (و) من اتفاقية تأسيس الصندوق .ويُشترط
قيام البلدان باإلفصاح مرة واحدة كل سنة على األقل
عن تكوين احتياطياتها حسب جمموعات العمالت (البند
رابعا (()2أ) يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات).
والغالبية العظمى (أكثر بكثير من  %95يف الوقت احلايل
(من األصول االحتياطية التي يتم إبالغ بياناتها يف
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات حمررة بالعمالت
القابلة لالستخدام بحرية التي يحددها الصندوق بموجب
املادة الثالثين (و) (أي العمالت املدرجة حاليا يف سلة
حقوق السحب اخلاصة).

السؤال  :6ينبغي أن تكون األصول االحتياطية ذات
جودة عالية .ما الذي تعنيه عبارة «ذات جودة عالية»؟

م :19-7توضح الفقرة  70-6يف الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل أنه «ينبغي
أن تكون األصول االحتياطية عموما ذات جودة عالية حتى
تكون متاحة بسهولة للسلطات لتلبية احتياجات تمويل
ميزان املدفوعات وغير ذلك من األغراض ذات الصلة يف
ظروف اقتصادية وتمويلية مناوئة للبلد املعني» .وتنطوي
املناقشة الواردة يف الطبعة السادسة من الدليل على أن
األوراق املالية املدرجة يف األصول االحتياطية يتعين
أن تكون بصفة عامة ذات مرتبة استثمارية عالية ،ألن
تلك األوراق املالية يمكن حتويلها إىل عملة أجنبية قابلة
للتداول احلر يف ظل الظروف املناوئة دون تأخير كبير أو
فقدان يف القيمة السوقية .ووفقا ملا ورد يف الفقرة 89
من هذه املبادئ التوجيهية ،ينبغي أن تشير البلدان يف
املالحظات املصاحبة لصدور بياناتها املنشورة إىل ما إذا
كانت األصول االحتياطية تشمل أوراقا مالية ذات مرتبة أقل
من الدرجة الدنيا يف املرتبة االستثمارية.
السؤال  :7ما الفرق بين القيمة االسمية والقيمة
االفتراضية؟

م :20-7وفقا ملا ورد يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،تشير القيمة االسمية
إىل املبلغ القائم على املدين واملستحق للدائن ،ويتكون
من قيمة األصل القائم شامال أي فوائد مستحقة .وعلى هذا
األساس ،تمثل القيمة االسمية جمموع املبالغ املقدمة عند
التعاقد ،زائدا أي سلف الحقة ،زائدا أي فوائد تُستحق ،ناقصا
أي مدفوعات سداد (والتي تشمل أي مدفوعات تغطي الفوائد
املستحقة) .وتتضمن القيمة االسمية بالعملة احمللية إلحدى
أدوات الدين احملررة بعملة أجنبية أيضا حيازات املكاسب أو
اخلسائر الناشئة عن تغيرات سعر الصرف .والقيمة االسمية
لألداة املشتقة هي املبلغ األساسي للعقد الذي يتم تبادله
—على سبيل املثال يف عملية مبادلة النقد األجنبي .ومن
ناحية أخرى ،فإن القيمة االفتراضية ألداة مالية مشتقة هي
املبلغ املستخدم يف حساب املدفوعات التي يتم أداؤها على
تلك األداة .ويُستخدم هذا املصطلح على نحو شائع يف عقود
اخليار والعقود املستقبلية وأسواق العملة ،والتي تعتمد فيها
مدفوعات التسوية على أصل املبلغ الذي قد ال يتم تبادله.
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السؤال  :8ما الفرق بين معاجلة اتفاق إعادة الشراء
واملبادلة؟
م :21-7بناء على املعايير اإلحصائية الدولية ،ينبغي
قيد اتفاقات إعادة الشراء واملبادالت بالطرق الواردة فيما
يلي.
م :22-7اتفاقات إعادة الشراء :ينبغي معاملة اتفاق
إعادة الشراء على أنه قرض معزز بضمان .ويتعين إدراج
املبلغ النقدي الذي يحصل عليه املقترض بموجب اتفاق
إعادة الشراء ضمن بيانات وضع االستثمار الدويل ،كما
ينبغي إدراجه يف األصول االحتياطية إذا كان ينطوي
على عملة قابلة لالستخدام بحرية .وباإلضافة إىل ذلك،
ينبغي أن يقيِّد املقترض قرض مستحق الدفع (قناة تسرب
حمددة سلفا) ،وهو ما يشير إىل وجوب إعادة املبلغ النقدي
(والفائدة) ،يف وقت حمدد مستقبال.
م :23-7وللنظر يف قيد األوراق املالية من منظور
مقترض املبلغ النقدي بموجب اتفاق إعادة الشراء ،ينبغي
تقييم األوراق املالية مقارنة باملعايير التي تؤهلها
ملعاجلتها كأصول احتياطية .فإذا مل تكن سائلة أو متاحة
حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات (أو
متاحة لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات فقط إذا
لزم تقديم أصل احتياطي بديل كضمان) ،يتعين استبعادها
من األصول االحتياطية ملقترض املبلغ النقدي .ومع ذلك،
يجوز العتبارات عملية أن يستمر مقترض النقدية يف قيد
األوراق املالية ضمن األصول االحتياطية ،وتسمح الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل بذلك (الفقرة .)88-6
م :24-7وقياسا على ذلك ،فإن مقرض املبلغ النقدي قد
قدم النقدية مقابل قرض مستحق القبض أو وديعة .ويتعين
تقييم القرض مستحق القبض أو الوديعة وفق املعايير التي
تؤهله ملعاجلته كأصول احتياطية ،وإذا مل يكن سائال أو مل
يكن متاح حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
املدفوعات ،ينبغي استبعاده من األصول االحتياطية
للمقرض .وعليه ،ينبغي قيد تدفق داخل حمدد سلفا وهو
ما يشير إىل قرض مستحق القبض .وينبغي دائما عدم قيد
األوراق املالية التي يحصل عليه املقرض ضمن أصوله
االحتياطية .وذلك ألن األوراق املالية تمثل ضمانا للقرض.
وتظل امللكية االقتصادية لألوراق املالية مع مالكها
األصلي ،وال تنتقل ملقرض املبالغ النقدية ،وبالتايل ينبغي
عدم قيد األوراق املالية يف بيانات وضع االستثمار الدويل
ملقرض النقدية .ونظرا لعدم قيد األوراق املالية يف بيانات
وضع االستثمار الدويل ملقرض النقدية ،كما أشرنا آنفا،
يتعين عدم قيدها كذلك يف األصول االحتياطية ملقرض
النقدية ألن األصول االحتياطية تمثل جمموعة فرعية من
بيانات وضع االستثمار الدويل.
م :25-7املبادالت :تأخذ املبادالت عدة أشكال خمتلفة.
فعندما يتلقى أحد أو كال الطرفين املقابلين مبالغ نقدية،

ينبغي أن يدرجها متلقي النقدية يف بيانات وضع االستثمار
الدويل ،وعلى غرار معاجلة النقدية يف إطار اتفاقات إعادة
الشراء ،ينبغي إدراج النقدية يف األصول االحتياطية إذا
كانت تنطوي على عملة قابلة لالستخدام بحرية (بإستثناء
العملة احمللية للجهة احلائزة).
م :26-7وعندما تنطوي املبادلة على تقديم أوراق مالية
مقابل مبالغ نقدية ،فإن منشئ املبادلة يدفع يف بعض
األحيان فائدة للطرف املقابل ،وينبغي يف هذه احلالة
تسجيل املبادلة كقرض معزز بضمان أو اتفاق إعادة شراء.
م :27-7وترتيبات مبادلة العملة هي ترتيبات قصيرة
األجل (تبادل خطوط االئتمان) تتيح لألطراف املقابلة
احلصول بصفة مؤقتة على العمالت األجنبية التي قد
حتتاجها .وعندما يتم السحب من خطوط االئتمان ،حتدث
معاملة مبادلة تنطوي على معاملة تسليم فوري (يقوم فيها
أحد األطراف املقابلة بسحب نقدية ،ومبادلتها بأوراق مالية
أو مبالغ نقدية كضمان) ،وتنطوي يف الوقت نفسه على
التزام آجل (تسليم مستقبلي) متزامن ،يتفق بموجبه الطرفان
املقابالن على عكس املعاملة يف تاريخ حمدد يف املستقبل.
وكما أُشير سلفا ،يف حالة تلقي أحد أو كال الطرفين املقابلين
مبالغ نقدية يف أي شكل من أشكال املبادالت اخملتلفة،
ينبغي أن يقوم متلقي النقدية بإدراجها يف بيانات وضع
االستثمار الدويل ،ويتعين إدراج النقدية يف األصول
االحتياطية حلائزها (حلائزيها) إذا كانت تنطوي على عملة
قابلة لالستخدام بحرية (بإستثناء العملة احمللية للجهة
(اجلهات) احلائزة) .ويف حالة تقديم أوراق مالية كضمان
للمبادلة ،يُوصَى بتسجيل املبادلة كقرض معزز بضمان.
راجع الفقرتين 212و 213لالطالع على تفاصيل إضافية
حول قيد ترتيبات مبادلة العملة.
م :28-7ويف حالة مبادلة الذهب ،يتم تقديم الذهب
مقابل النقدية ،مع االلتزام الصارم بإعادة شراء الذهب
يف تاريخ مستقبلي .ورغم اختالف املمارسات احملاسبية
بين البلدان يف معاجلة عمليات مبادالت الذهب ،يُوصَى
ألغراض النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات بمعاجلة
مبادلة الذهب على غرار معاجلة القرض املعزز بضمان أو
اتفاق إعادة الشراء .ومن ثم ،ينبغي أال يقوم مقرض النقدية
يف إطار معاملة الذهب بإدراج الذهب ضمن بياناته بشأن
وضع االستثمار الدويل أو ضمن أصوله االحتياطية.
م :29-7و يتم إدراج ودائع السلطات النقدية من الذهب
التي تمثل مطالبات على غير مقيمين ضمن الذهب وليس
ضمن جمموع الودائع (على افتراض توافر الذهب عند طلب
السلطات النقدية وارتفاع مستوى جودته) .ويف حالة ودائع
الذهب ومبادالت الذهب ،يحتفظ املالك األصلي للذهب
بمخاطر ومزايا التغيرات يف سعر األصل .وبالتايل ال يعتبر
أن هناك تغيير يف امللكية االقتصادية للذهب ،ومن ثم ال يتم
قيد معاملة يف الذهب.

الملحق
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المعالجة اإلحصائية إلقراض
صندوق النقد الدولي ،وإقراض
الصناديق االستئمانية التي يديرها
الصندوق ،وحقوق السحب الخاصة

م :1-8يهدف هذا الملحق إلى توضيح المعالجة اإلحصائية
لعمليات إقراض الصندوق ،وإقراض الصناديق االستئمانية التي
يديرها الصندوق ،وحقوق السحب الخاصة في النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات .وفي كل هذه العمليات يشارك صندوق
النقد الدولي بفعالية كطرف رئيسي أو كمسؤول أو مدير للمراكز
أو المعامالت.

خلفية

والحد من الفقر ،وااللتزامات والسحوبات في ظل االتفاقات
الجديدة لالقتراض())New Arrangements to Borrow (NAB
واالتفاقات العامة لالقتراض (General Arrangements to
 ،)Borrow - GABوحقوق السحب الخاصة.

اتفاقيات االقتراض الثنائية مع صندوق النقد
الدولي

م :2-8في سياق التحرك لمواجهة األزمة المالية واستجابة
لدعوة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في إبريل ،2009
اتخذ صندوق النقد الدولي عددا من اإلجراءات بهدف تحقيق
زيادة كبيرة في موارده المتاحة لإلقراض .وباإلضافة إلى
ذلك ،أجرى الصندوق عمليتين جديدتين لتوزيع حقوق السحب
الخاصة بلغ مجموعهما  283مليار دوالر .واتخذ الصندوق
خطوات أخرى لزيادة سيولة القروض المقدمة إلى الصناديق
االستئمانية التي يديرها وبالتالي أصبحت هذه القروض في
وضع يؤهلها لكي تُصَنَّف تحت األصول االحتياطية.

م :4-8اتفاقية االقتراض الثنائية (Bilateral Loan Agreement
 )- BLAهي اتفاقية يلتزم البلد العضو المعني في ظلها بإقراض
أموال إلى الصندوق ،بعملته المحلية عادة ،حتى حد مُتَفَق عليه،
بناء على طلب الصندوق .وإنشاء اتفاقية االقتراض الثنائية في
حد ذاته ال يشكل مطالبة ،وال ينبغي بالتالي إبالغ بياناتها في
القسم األول من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،ولكنها
يمكن أن تُنشئ مطالبات قد تستوفي شروطا تؤهلها لمعالجتها
كأصول احتياطية (راجع القسم الذي يتناول «القروض في ظل
اتفاقية اقتراض ثنائية مع صندوق النقد الدولي» أدناه).

م :3-8وبينما جرت العادة على إجراء الزيادات الدائمة
في موارد صندوق النقد الدولي عن طريق زيادة الحصص،
كان االقتراض يُستخدم لسد الفجوة الزمنية بين السعي
إلى موافقة أعضاء الصندوق على إجراء زيادة عامة في
الحصص والحصول عليها .وفي عام  ،2009استحدث
صندوق النقد الدولي اتفاقيات شراء السندات األذنية
كصيغة جديدة التفاقات االقتراض من أجل زيادة طاقة
اإلقراض لديه ،وأبرم عددا من اتفاقيات االقتراض الثنائية
الجديدة .وعالوة على ذلك ،وافق المجلس التنفيذي
للصندوق على وضع إطار جديد للتمويل بشروط ميسرة
أُنشئ في ظله الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر
( )Poverty Reduction and Growth Trust – PRGTليحل
محل الصندوق االستئماني المشترك بين «التسهيل النمو
والحد من الفقر» و «تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية».
ونناقش فيما يلي المعالجة اإلحصائية في النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات لعمليات االقتراض الجديدة
من خالل القروض والسندات األذنية لدى صندوق النقد
الدولي ،والقروض المقدمة إلى الصناديق االستئمانية التي
يديرها الصندوق بما فيها الصندوق االستئماني للنمو

م :5-8وكما هو مشار إليه أعاله ،وفي ظل اتفاقية اقتراض
ثنائية ،من الممكن أن يطلب صندوق النقد الدولي من أحد بلدانه
األعضاء إقراض الصندوق بعملته المحلية خالل مهلة قصيرة.
ومقابل هذه األموال يحصل البلد المقرض على مطالبة على
صندوق النقد الدولي محررة بوحدات حقوق السحب الخاصة.
وعند تنفيذ اتفاقية االقتراض الثنائية تنشأ مطالبة محتملة.
وعلى غرار معالجة التزامات البلدان األعضاء تجاه الصندوق
في ظل االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات الجديدة
لالقتراض (راجع الفقرة  214في هذه المبادئ التوجيهية)،
ينبغي عدم إبالغ بيانات هذه المطالبة المحتملة باعتبارها
قناة للتسرب الصافي االحتمالي السالب قصير األجل (بالقيمة
االسمية (في القسم ثالثا 4-في النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات .ويرجع السبب في ذلك إلى أن القسم ثالثا 4-في
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات يغطي االنخفاضات
االحتمالية في األصول االحتياطية التي تنتج عن خطوط
االئتمان غير المشروطة وغير المسحوبة المقدمة إلى صندوق
النقد الدولي (من جملة أمور أخرى) ،وعلى العكس من ذلك،
فإن تنفيذ اتفاقية االقتراض الثنائية قد يؤدي إلى زيادة في
األصول االحتياطية ال يغطيها هذا البند
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القروض في ظل اتفاقية اقتراض ثنائية
مع صندوق النقد الدولي

م :6-8لكي يتفق القرض الذي ينشأ بموجب اتفاقية
اقتراض ثنائية مع صندوق النقد الدولي مع تعريف األصل
االحتياطي ،يجب أن تكون المطالبة متاحة تحت التصرف
لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات .ويُستوفى هذا
الشرط إذا كان صندوق النقد الدولي سيسدد القرض ،أو
إذا كان هناك طرف على استعداد لشراء مطالبة المُقْرِض
األصلي على صندوق النقد الدولي ،في فترة زمنية وجيزة
للغاية ،من خالل وجود سوق تتمتع بالسيولة ،كأن يوجد
صانعي السوق المستعدون للشراء والبيع في كل األوقات.
وباإلضافة إلى ذلك ،كل المعامالت السابقة يجب أن
تتضمن (أو تكون قادرة على أن تتضمن) عملة قابلة
لالستخدام بحرية (بخالف عملة البلد العضو) .وفي هذه
الظروف ،ينبغي قيد القرض الذي نشأ في ظل اتفاق اقتراض
ثنائي تحت البند أوال-ألف 2-في النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات ،وهو وضع االحتياطي في صندوق
1
النقد الدولي.
م :7-8وإذا امتد أجل سداد القرض على فترة مطولة
(بعض اتفاقات االقتراض ربما تسمح بفترة سداد تصل إلى
عام) ،أو إذا لم يسمح االتفاق بسداد القرض بإحدى عمالت
األصول االحتياطية ،ال تنطبق على القرض في هذه الحالة
شروط المعاملة كأصل احتياطي وال يتم إدخال أي بيانات
في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.

اتفاقيات شراء السندات األذنية مع
صندوق النقد الدولي
( Note Purchase

م :8-8اتفاقية شراء السندات األذنية
 )Agreementهي اتفاقية يلتزم البلد العضو في صندوق النقد
الدولي المعني بموجبها بشراء سند إذني من الصندوق عند
الطلب ،وحتى حد مُتَّفَقٌ عليه .وإنشاء اتفاقية شراء السندات في
حد ذاته ال يشكل مطالبة ،وال ينبغي بالتالي إبالغ بياناتها
في القسم األول من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
ولكنه يمكن أن يُنشئ مطالبات تنطبق عليها شروط معالجتها
كأصول احتياطية (راجع القسم هاء أدناه).
م :9-8وكما أشرنا إليه أعاله ،تنشأ في ظل اتفاقية شراء
سندات مطالبة احتمالية يستطيع صندوق النقد الدولي في ظلها
أن يطالب البلد العضو بشراء سند إذني من الصندوق خالل مهلة
قصيرة .ومقابل هذه األموال ،يحصل البلد العضو على مطالبة
على صندوق النقد الدولي .وعلى غرار معالجة التزامات البلدان
األعضاء تجاه الصندوق في ظل االتفاقات العامة لالقتراض
واالتفاقات الجديدة لالقتراض (راجع الفقرة  214في هذه
المبادئ التوجيهية) ،ينبغي عدم إبالغ بيانات هذه المطالبة
المحتملة باعتبارها قناة للتسرب الصافي االحتمالي السالب
قصير األجل (بالقيمة االسمية) في القسم ثالثا 4-من النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات .ويرجع السبب في ذلك إلى أن
 1ألغراض التعريف اإلحصائي لوضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل،
راجع الفقرة  ٨٥-6يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل.

القسم ثالثا 4-في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
يغطي االنخفاضات االحتمالية في األصول االحتياطية التي
تنتج عن خطوط االئتمان غير المشروطة وغير المسحوبة المقدمة
إلى صندوق النقد الدولي (من جملة أمور أخرى) ،وعلى العكس
من ذلك ،فإن تنفيذ اتفاقية شراء السندات قد يؤدي إلى زيادة في
األصول االحتياطية ال يغطيها هذا البند.

سندات السلسلة ألف والسلسلة باء

م :10-8صُمِّمت فئتان من السندات في ظل اتفاقات شراء
السندات األذنية ،وهما السلسلة ألف والسلسلة باء .وتتطابق
فئتا هذه السندات من كل األوجه باستثناء استيفاء سندات
السلسلة ألف لشروط السداد المبكر المباشر إذا صرح البلد
العضو بضرورة السداد لتلبية حاجته إلى تمويل ميزان
المدفوعات (في هذه الحالة يتعامل الصندوق مع هذا
التصريح بكثير من المراعاة) .وتستوفي سندات السلسلة
ألف معيار السيولة الذي يؤهلها لتصنيفها كأصل احتياطي.
وينبغي قيد حيازة سندات السلسلة ألف تحت البند أوال-
ألف 2-في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،وهو
بند وضع االحتياطي في صندوق النقد الدولي .ويعكس هذا
التصنيف طبيعة السندات كمطالبات على صندوق النقد
الدولي تستوفي جميع معايير قيدها كأصول احتياطية.
م :11-8وسندات السلسلة باء قابلة للصرف نقدا في
أسرع وقت ممكن خالل فترة اثني عشر شهرا من تاريخ
اإلقرار بوجود حاجة إلى تمويل ميزان المدفوعات .ومن
ثم ليس هناك ما يؤكد لحملة هذه السندات إمكانية
تحصيلها نقدا على الفور إذا نشأت حاجة إلى تمويل ميزان
المدفوعات ،ومن ثم فهذه السندات غير مستوفاة لمعايير
التعريف اإلحصائي لألصول االحتياطية الرسمية ،وال تُقَيَّد
2.
في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

القروض إلى الحسابات االستئمانية التي
يديرها الصندوق
م :12-8إذا كانت القروض المقدمة إلى الحسابات
االستئمانية التي يديرها صندوق النقد الدولي ،مثل
الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر ،متاحة تحت
التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات ،ينبغي
إدراجها ضمن األصول االحتياطية الرسمية في البند أوال-
ألف 5-من النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات (أصول
احتياطية أخرى) .وال تُصَنَّف هذه المطالبات تحت البند
أوال-ألف ،2-وهو بند وضع االحتياطي في صندوق النقد
الدولي ألن المطالبات على الصناديق االستئمانية التي
يديرها الصندوق ليست مطالبات على حساب الموارد العامة
لدى الصندوق .أما القروض إلى الصناديق االستئمانية التي
يديرها الصندوق والتي ال تكون متاحة تحت التصرف لتلبية
الحاجة إلى تمويل ميزان المدفوعات فال تنطبق عليها شروط
معالجتها كأصول احتياطية رسمية وينبغي عدم إبالغ
بياناتها في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.
حدَّث
 2مل تكن هناك سندات قائمة ضمن السلسلة باء وقت إعداد النص املُ َ
من املبادئ التوجيهية إلعداد النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات.

المعالجة اإلحصائية إلقراض صندوق النقد الدولي ،وإقراض الصناديق االستئمانية التي يديرها الصندوق ،وحقوق السحب الخاصة

االلتزامات والسحوبات في ظل االتفاقات
العامة لالقتراض واالتفاقات الجديدة
لالقتراض

م :13-8االتفاقات العامة لالقتراض هي اتفاقات ائتمانية
سارية منذ فترة طويلة يظل بموجبها أحد عشر اقتصادا من
تطورا على استعداد إلقراض صندوق النقد
االقتصادات األكثر
ً
الدولي بالعملة المحلية ألغراض تجنب أو معالجة أوضاع قد
تضعف النظام النقدي الدولي .واالتفاقات الجديدة لالقتراض
هي اتفاقات ائتمانية مع مجموعة إضافية من البلدان التي
3
أبدت استعدادها إلقراض صندوق النقد الدولي.

م :14-8وتنتج عن المشاركة في االتفاقات الجديدة
لالقتراض أو االتفاقات العامة لالقتراض مطالبة محتملة
تساوي مبلغ االئتمان غير المسحوب .ومع هذا ،واتساقا مع
ما ورد في الفقرة  214من هذه المبادئ التوجيهية ،ينبغي
عدم إبالغ بيانات هذه المطالبة االحتمالية باعتبارها قناة
للتسرب الصافي االحتمالي السالب قصير األجل (بالقيمة
االسمية) في القسم ثالثا 4-من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات .ويرجع السبب في ذلك إلى أن القسم ثالثا4-
في النموذج القياسي يغطي االنخفاضات االحتمالية في
األصول االحتياطية التي تنتج عن خطوط االئتمان غير
المشروطة وغير المسحوبة المقدمة إلى صندوق النقد الدولي
(من جملة أمور أخرى) ،وعلى العكس من ذلك ،فإن االلتزامات
في ظل االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات الجديدة
لالقتراض قد تؤدي إلى زيادة في األصول االحتياطية ال
يغطيها هذا البند.

م :15-8وكما أشرنا إليه أعاله ،قد يطالب صندوق
النقد الدولي أحد البلدان األعضاء المشاركة في االتفاقات
الجديدة لالقتراض أو في االتفاقات العامة لالقتراض
بإقراض الصندوق خالل مهلة قصيرة .وعند إقراض
األموال ،يحصل البلد المقرض على مطالبة على صندوق
النقد الدولي تستوفي شروط معالجتها كأصل احتياطي
وينبغي إبالغ بياناتها في القسم أوال-ألف 2-في النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات.

معالجة حقوق السحب الخاصة

م :16-8يوضح هذا القسم المعالجة اإلحصائية لحقوق
السحب الخاصة وإبالغ بياناتها في النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات .وتتسق هذه المعالجة مع التوصيات
الواردة في الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات
ووضع االستثمار الدولي وفي نظام الحسابات القومية لعام
 2008وإن كانت التغيرات الرئيسية بموجب هذه المعايير
المنهجية الجديدة ال تؤثر على إبالغ البيانات في النموذج
4
القياسي لبيانات االحتياطيات.
 3لالطالع على مزيد من املعلومات عن االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات
اجلديدة لالقتراض راجع املوقع اإللكتروين التايلhttp://www.imf.org/ :
.external/np/exr/facts/gabnab.htm
 4بصورة أكثر حتديدا ،توصي الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل بقيد تخصيص حقوق السحب اخلاصة للبلدان
األعضاء يف الصندوق يف حسابات ميزان املدفوعات كتحمل البلد املتلقي
خلصوم ضمن بند "استثمارات أخرى ” ،حقوق السحب اخلاصة ،ويُدرج قيد
مقابل ضمن األصول االحتياطية ،حقوق السحب اخلاصة )راجع الفقرة ٥٠-٨
يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل).
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م :17-8وتُقَيَّد حيازة حقوق السحب الخاصة ضمن
األصول االحتياطية الرسمية في القسم أوال-ألف من
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،وتُقَيَّد الفوائد على
الحيازات والمخصصات من حقوق السحب الخاصة ضمن
قنوات التسرب الصافي المحددة سلفا في القسم ثانيا.1-

المخصصات والحيازات من حقوق
السحب الخاصة

م :18-8وفقا لما ورد في الطبعة السادسة من دليل ميزان
المدفوعات ووضع االستثمار الدولي ونظام الحسابات
القومية لعام  ،2008يُقَيِّد البلد المعني الحيازات من حقوق
السحب الخاصة كمطالبات ضمن األصول االحتياطية
الرسمية ،وتُقَيِّد المخصصات من حقوق السحب الخاصة
كالتزامات دين طويلة األجل 5.ومن منظور االقتصاد الذي
تلقى حقوق السحب الخاصة تكون المطالبة مستحقة على
المشاركين اآلخرين في حساب حقوق السحب الخاصة في
صندوق النقد الدولي ،بينما تكون الخصوم مستحقة لهم
بصورة جماعية.
م :19-8وتقتصر حيازة حقوق السحب الخاصة على
البلدان األعضاء في صندوق النقد الدولي المشاركة في
إدارة حقوق السحب الخاصة وعلى الحائزين الرسميين
اآلخرين (الحائزين المعتمدين) 6 .ويُقَيَّد وضع حقوق
السحب الخاصة للبلد العضو المعني في الميزانية العمومية
للسلطات النقدية .وينبغي قيد الحيازات من حقوق السحب
الخاصة تحت بند «حقوق السحب الخاصة» في القسم أوال-
ألف( ،)3ألن النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات يرصد
حيازات السلطة النقدية من األصول االحتياطية ،وكل ما
في حيازة السلطة النقدية من حقوق السحب الخاصة هو
أصول احتياطية .والفائدة التي تُستحق على حقوق السحب
الخاصة ينبغي أن تنعكس في القسم ثانيا في النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات (راجع أدناه) ،ولكن ما لم
يحدد البلد العضو تاريخا لسداد المخصصات من حقوق
السحب الخاصة ،ال تُقَيَّد قنوات تسرب محددة سلفا تحت
المبلغ األصلي نظرا لعدم وجود تاريخ استحقاق ثابت لما
يُخصص من حقوق السحب الخاصة.

الفوائد المستحقة على حقوق السحب
الخاصة

م :20-8إن الفائدة على الحيازات والمخصصات من
حقوق السحب الخاصة 7تُستحق على أساس يومي وتتم

 5فيما يخص األساس املنطقي ملعاجلة اخملصصات من حقوق السحب
اخلاصة كدين ،وفقا للفقرة  31-5يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل« :أدوات الدين هي أدوات تستلزم دفع
املبلغ األصلي و/أو الفائدة يف وقت (أوقات) ما يف املستقبل» وحقوق
السحب اخلاصة تستويف هذا التعريف نظرا الستحقاق فائدة عليها) بسعر
الفائدة على حقوق السحب اخلاصة( .كذلك تُستحق متأخرات الفائدة إذا
مل تُدفع يف موعد استحقاقها .ومبلغ اخلصوم ثابت .وال تستويف حقوق
السحب اخلاصة معايير تعريف حقوق امللكية ألنها ال تشترط االشتراك يف
توزيع القيمة الباقية ملؤسسة مُصْدِرة عند تصفيتها )راجع الفقرة 21-5
يف الطبعة السادسة من الدليل).
 6احلائزون املعتمدون هم البلدان األعضاء غير املشتركين يف حساب
حقوق السحب اخلاصة ،واملؤسسات التي تؤدي وظائف البنك املركزي
ألكثر من عضو ،والكيانات الرسمية األخرى التي حددها صندوق النقد
الدويل باعتبارها مؤهلة الكتساب حقوق السحب اخلاصة واستخدامها
يف املعامالت ،بناء على اتفاق ،ويف العمليات مع األعضاء املشاركين
واجلهات األخرى احلائزة لها.
 7لألغراض اإلدارية داخل صندوق النقد الدويل ،يُستخدم مصطلح «رسوم»
للداللة على مدفوعات الفائدة على اخملصصات من حقوق السحب اخلاصة.
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اجلدول م :١-٨ملخص القيد يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
املطالبة أو االلتزام باإلقراض
اتفاقيات القروض الثنائية (ملبالغ غير املسحوبة) يف حالة القروض
التي ستكون متاحة حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
املدفوعات.
القروض (املتاحة حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
املدفوعات) التي يسحبها صندوق النقد الدويل بموجب اتفاقيات
القروض الثنائية
اتفاقيات القروض الثنائية (املبالغ غير املسحوبة) يف حالة القروض
التي لن تكون متاحة حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
املدفوعات
القروض (غير املتاحة حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
املدفوعات) التي يسحبها صندوق النقد الدويل بموجب اتفاقيات
القروض الثنائية
اتفاقيات شراء سندات السلسلة ألف (املتاحة لتلبية احتياجات تمويل
ميزان املدفوعات)
احليازات من سندات السلسلة ألف (املتاحة لتلبية احتياجات تمويل
ميزان املدفوعات)
اتفاقيات شراء سندات السلسلة باء (غير املتاحة حتت التصرف لتلبية
احتياجات تمويل ميزان املدفوعات)

املعاجلة اإلحصائية
ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات (ال ينبغي إبالغ بياناتها
كقنوات تسرب احتمالية يف القسم ثالثا)٤-
زيادة يف وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل حتت القسم أوال-ألف
ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذح القياسي لبيانات االحتياطيات
ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات (ال ينبغي إبالغها كقنوات
تسرب احتمالية يف القسم ثالثا)٤-
زيادة يف وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل حتت القسم أوال-ألف
ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

احليازات من سندات السلسلة باء

ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ،ألن السندات ال تستويف
الشروط التي تؤهلها ملعاجلتها كأصول احتياطية

إقراض حسابات الصناديق االستئمانية التي يديرها صندوق النقد
الدويل (املتاحة حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
املدفوعات)
إقراض الصناديق االستئمانية التي يديرها صندوق النقد الدويل (غير
املتاحة حتت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان املدفوعات)

تُدرح ضمن أصول احتياطية أخرى (البند أوال-ألف ())٥

االلتزامات بموجب االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات اجلديدة
لالقتراض
السحوبات بموجب االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات اجلديدة
لالقتراض
احليازات من حقوق السحب اخلاصة

ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات ألن هذه القروض ال تستويف
الشروط التي تؤهلها ملعاجلتها كأصول احتياطية
ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

زيادة يف وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل حتت القسم أوال-ألف ()٢
تُبلَّغ بياناتها حتت القسم أوال -ألف ( ،)٣حقوق السحب اخلاصة

اخملصصات من حقوق السحب اخلاصة

ال تُبلَّغ بياناتها يف النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات

الفائدة املستحقة على حقوق السحب اخلاصة

الطريقة املُحبذة ملعاجلة اإلبالغ هي عدم قيد الفائدة املستحقة على احليازات من القسم
أوال-ألف ( ،)٣وإبالغ بيانات املبلغ الصايف للفائدة مستحقة القبض أو مستحقة الدفع
يف فترات مستقبلية إما كتدفقات خارجة حمددة سلفا (إذا كان سالبا) أو كتدفقات داخلة
حمددة سلفا (إذا كان موجبا) يف القسم ثانيا .١-واملعاجلة البديلة املقبولة هي إدراج
الفائدة املستحقة على احليازات يف القسم أوال-ألف ( ،)٣وإبالغ بيانات املبلغ اإلجمايل
للفائدة الذي سيكون مستحق الدفع يف فترات مستقبلية على اخملصصات يف القسم
ثانيا ١-كتدفقات خارجة عن الفائدة.

تسويتها بعد انتهاء كل ربع سنة مالية (في أول مايو وأول
أغسطس وأول نوفمبر وأول فبراير) من خالل قيد مدين أو
قيد دائن في حساب حيازات حقوق السحب الخاص لكل
بلد عضو .وفي هذه التواريخ ،يجري تصفية رصيد الفائدة
مستحقة الدفع على المخصصات من حقوق السحب الخاصة
مقابل رصيد الفائدة مستحقة القبض على الحيازات من
حقوق السحب الخاصة لدى المشتركين في إدارة حقوق
السحب الخاصة ،وتتم تسوية المبلغ الصافي من خالل هذا
القيد المدين أو الدائن.

م :21-8ووفقا لما ورد في الطبعة السادسة من دليل
ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي ،يُعاد استثمار
الفائدة في نفس األداة المالية التي تُستحق عليها ،ويمكن
بالتالي قول إن مستوى الحيازات من حقوق السحب
الخاصة في القسم األول من النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات سيرتفع في حالة الفائدة التي تُستحق ولم
تُسدد بعد 8.ومع هذا ،فإن الحيازات من حقوق السحب
8

راجع الفقرتين  48-11و 49-11من الطبعة السادسة من الدليل.

المعالجة اإلحصائية إلقراض صندوق النقد الدولي ،وإقراض الصناديق االستئمانية التي يديرها الصندوق ،وحقوق السحب الخاصة
الخاصة هي أصول احتياطية ،وتُعَرَّف األصول االحتياطية
بأنها متاحة تحت التصرف لتلبية احتياجات تمويل ميزان
المدفوعات .وقد ال تكون الفائدة المستحقة لحيازات حقوق
السحب الخاصة متاحة تحت التصرف وقت ظهور الحاجة
إلى تمويل ميزان المدفوعات ،وخاصة في ظروف تجاوز
المخصصات للحيازات نظرا ألن ،وكما هو موضح أعاله،ال
تتم تسوية الفائدة على الحيازات والمخصصات من حقوق
السحب الخاصة إال مرة كل ربع سنة ،كما يجري تصفية
رصيد الفائدة على الحيازات من حقوق السحب الخاصة
مقابل رصيد الفائدة على المخصصات من حقوق السحب
الخاصة وقت التسوية.

م :22-8ولهذا السبب ،فإن الطريقة المفضلة إلبالغ
بيانات الفائدة المستحقة في النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات هي كما يلي :يجوز عدم قيد الفائدة التي
تراكمت على الحيازات من حقوق السحب الخاصة في
القسم أوال في النموذج القياسي؛ وينبغي قيد الفائدة في
القسم ثانيا ،1-وهي المبلغ الصافي للفائدة مستحقة
القبض أو مستحقة الدفع من االقتصاد المعني في فترات
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مستقبلية إما كتدفقات خارجة من قنوات التسرب قصيرة
األجل المحددة سلفا (إذا كان سالبا) أو تدفقات داخلة
(إذا كان موجبا) 9.وكبديل عن ذلك ،فإن إدراج الفائدة
المستحقة على الحيازات من حقوق السحب الخاصة حتى
تاريخ إبالغ البيانات في القسم األول من النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات يظل أمرا مقبوال .وفي هذه الحالة،
ينبغي قيد المبلغ اإلجمالي للفائدة الذي سيكون مستحق
الدفع مستقبال على المخصصات من حقوق السحب
الخاصة في القسم ثانيا 1-كتدفقات خارجة من الفائدة.
)ال يوجد قيد في القسم ثانيا 1-للتدفقات الداخلة من
الفائدة مستقبال على الحيازات من حقوق السحب الخاصة،
ألن القسم الثاني خاص بأصول السلطات التي ال يتطرق
إليها القسم األول في النموذج القياسي  -راجع الفقرة
 140في هذه المبادئ التوجيهية).
م :23-8يعرض الجدول م 1-8ملخص قيد إقراض
صندوق النقد الدولي ،وإقراض الصناديق االستئمانية التي
يديرها الصندوق ،وحقوق السحب الخاصة في النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات.

 9نظرا ألن سعر الفائدة التي حتصل عليها اقتصادات حائزة على حقوق
سحب خاصة هو نفس سعر الفائدة املستحقة على خمصصات حقوق
السحب اخلاصة ،إذا تساوت مستويات حيازات وخمصصات االقتصاد
املعني ،ال تؤدى أي مدفوعات تسوية.

مسرد الموضوعات
تشير األرقام إلى الفقرات المقابلة داخل النص
ألف
االتحادات االئتمانية
الودائع المحتفظ بها92 ،
اتحادات العملة ،57 ،21 ،10 ،الملحق 6
اتفاقات إعادة الشراء ،اإلطار 1-1
األوراق المالية المبلغة بياناتها في النموذج
القياسي 84 ،81 ،إلى  252 ،102 ،86إلى ،258
 21-7 ،241 ،210إلى م24-7
التعريف82 ،
التمييز بين األصول االحتياطية72 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا178 ،151 ،
األصول االحتياطية ،راجع االحتياطيات الدولية؛
راجع األصول االحتياطية الرسمية؛ األصول
االحتياطية األخرى
اتفاقات التمويل211 ،
االتفاقات الجديدة لالقتراض
االتفاقات الجديدة لالقتراض
التزامات البلدان تجاه صندوق النقد الدولي،96 ،
 ،214م ،13-7م ،13-8م ،5-8م ،9-8م13-8
إلى م ،15-8م23-8
مركز االحتياطيات96 ،
االتفاقات العامة لالقتراض
التزامات البلدان تجاه صندوق النقد الدولي ،214 ،
م ،13-7م ،13-8م ،14-8م ،15-8م23-8
وضع االحتياطي في صندوق النقد الدولي96 ،
اتفاقيات المبادلة
أصول النقد األجنبي ،73 ،م 25-7إلى م28-7
اتفاقيات ضمان االكتتاب197 ،
آجال االستحقاق المتبقية
التعريف36 ،
لقنوات التسرب الصافي االحتمالية185 ،
االحتياطيات الدولية
أوجه القصور في1 ،
التعريف9 ،
روابط السيولة بالعمالت األجنبية
مفاهيم النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
الدولية 8 ،إلى 14

المفاهيم19 ،
مفهوم «تحت تصرف»  ،13 ،11م14-7
مفهوم «خاضعة لسيطرة»59 ،22 ،20 ،13 ،11 ،
مفهوم اإلقامة10 ،
نموذج البيانات في 4 ،إلى 8
أحداث ائتمانية202 ،
اختبارات القدرة على تحمل الضغوط  30 ،إلى ،53 ،31
235 ،231 ،183 ،57
األدوات المالية
المحررة بالعملة األجنبية وتتم تسويتها بوسائل
أخرى 243 ،241 ،237 ،إلى 250
األدوات المالية التي يتم التعامل فيها خارج
البورصة245 ،171 ،
األدوات المحررة بالعملة األجنبية49 ،
قصير األجل242 ،
األذون (أدوات الدين)
قنوات التسرب المحددة سلفا174 ،162 ،،
القروض لدى صندوق النقد الدولي ،م ،13-7م،3-8
م 10-8إلى م ،11-8-م( 23-8جدول)
أذون الخزانة
قنوات التسرب الصافي 163 ،
استهالك الدين152 ،142 ،140 ،
أسعار المعامالت131 ،
أسعار صرف السوق 136 ،130 ،30 ،إلى  146 ،137إلى
 232 ،167 ،147إلى  ،242 ،240 ،237 ،233م،2-
م ،6-4م ،9-4م.10-4
األسهم غير المشاركة في توزيع األرباح
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
األصول االحتياطية األخرى
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
102
القروض قصيرة األجل بالعملة األجنبية93 ،
األصول االحتياطية الرسمية ،راجع أيضا األصول
االحتياطية األخرى
األدوات المالية75 ،
استبعاد األصول المرهونة72 ،
األصول «المتاحة بسهولة» ،65 ،م 10-7إلى م12-7
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مسرد املوضوعات
األصول االحتياطية14 ،
األصول الخارجية69 ،62 ،
األصول بالعملة األجنبية 66 ،إلى 67
اإلفصاح 58 ،إلى 63
إمكانية استخدام األصول65 ،
التعريف64 ،59 ،
تكوين عمالت االحتياطيات273 ،
القروض70 ،
القيمة السوقية 128 ،117 ،إلى 130
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي ،الجدول  110 ،1-2على 117
مفهوم اإلقامة69 ،
الملكية68 ،
الودائع92 ،
األصول األخرى بالعملة األجنبية
اإلبالغ عن62 ،
التعريف118 ،59 ،إلى 127
القيمة السوقية 128 ،إلى 129
أصول العملة األجنبية ،راجع أيضا أصول االحتياطيات
الرسمية؛ األصول األخرى بالعملة األجنبية
إدراج الودائع لدى البنوك المقيمة 107 ،60 ،إلى
 ،114 ،108م6-7
األصول االحتياطية 65 ،إلى 67
األصول الخارجية62 ،
اإلفصاح 59 ،إلى 63
االلتزامات االحتمالية 191 ،إلى 198
األوراق المالية ذات الخيارات المتضمنة 199 ،إلى
205
التحويل67 ،
تعريف قنوات التسرب المحددة سلفا 138 ،إلى 143
التعريف67 ،
خطوط االئتمان غير المسحوبة وغير المشروطة،
 206إلى 221
عقود الخيار 222 ،إلى 225
قنوات التسرب المحددة سلفا 138 ،إلى 152
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
الملكية 87 ،68 ،إلى 89
األصول المرهونة251 ،243 ،237 ،118 ،72 ،54 ،49 ،
أصول المشتقات المالية
اإلبالغ عن 26 ،إلى  167 ،102 ،34 ،31إلى ،177
 222إلى  ،235اإلطار  245 ،1-4إلى ،150
 259إلى  ،272الملحق ( 3البنود  13إلى )16
األنشطة 26 ،إلى 31
خيارات البيع التعاقدية203 ،
ذات أجل االستحقاق المتبقي البالغ أكثر من سنة
واحدة 271 ،إلى 272
القيمة السوقية 259 ،134 ،إلى 270

األصول بالنقد األجنبي
اتفاقيات المبادلة73 ،
التعريف77 ،
حسب نوع األصول75 ،12 ،
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي116 ،110 ،
إعادة الشراء
إبالغ األوراق المالية المدرجة في النموذج القياسي
لبيانات االحتياطيات( 81 ،الحاشية)
إعادة الشراء
األوراق المالية المبلغة بياناتها في النموذج
القياسي في شكل حيازات81 ،
إعادة الشراء العكسية
األعراف التي تسمح بتسريع وتيرة سداد الدين203 ،
العمالت
األوراق المالية المبلغة بياناتها في النموذج
القياسي113 ،94 ،77 ،67 ،37 ،
القيمة السوقية133،
إغالق التعاقدات150 ،
األفق الزمني
في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات 35 ،إلى
36
األفق الزمني قصير األجل
التعريف35 ،
إقراض األوراق المالية
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
 251 ،210 ،84 ،81إلى 258
التعريف83 ،
التمييز بين األصول االحتياطية72 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا178 ،
إقراض الذهب99 ،
االلتزامات االحتمالية 191 ،إلى 198
االلتزامات التعاقدية في الميزانية العمومية138 ،
االلتزامات التعاقدية196 ،191 ،180 ،138 ،24 ،
إمكانية استخدام األصول65 ،
أنشطة السلطات المعنية خارج الميزانية العمومية،16 ،5 ،
 ،138اإلطار 1-1
األوراق التجارية
قنوات التسرب المحددة سلفا163 ،79 ،
األوراق المالية المربوطة بمؤشر244 ،
األوراق المالية المضمونة بأصول
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
األوراق المالية المقدمة كقرض/اقتراض
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
88
األوراق المالية غير المسجلة79 ،
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باء
بنك التسويات الدولية
خطوط االئتمان 211 ،إلى 218 ،216 ،212
القروض قصيرة األجل المقدمة إلى93 ،
الودائع المحتفظ بها114 ،92 ،
بنك السبائك99 ،
بنود التذكرة
األدوات المالية المحررة بالعملة األجنبية وتتم
تسويتها بالعملة المحلية (وبوسائل أخرى)243 ،
على 250
أصول المشتقات المالية 259 ،إلى 270
التغطية 236 ،إلى 241
تكوين عمالت االحتياطيات273 ،
المشتقات المالية ذات أجل االستحقاق المتبقي
البالغ أكثر من سنة واحدة 271 ،إلى 272
األصول المرهونة251 ،
اإلبالغ عن25 ،
األوراق المالية المقدمة كقرض 252 ،إلى 258
األوراق المالية محل اتفاقات إعادة الشراء 252 ،إلى
258
الدين قصير األجل بالعملة المحلية242 ،
المعيار الخاص لنشر البيانات ،الملحق 1
بنوك االدخار
الودائع لدى92 ،
راجع المعيار الخاص لنشر البيانات
راجع حقوق السحب الخاصة
األوراق المالية
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
 79إلى 90
اتفاقيات ضمان االكتتاب في األوراق المالية197 ،
االحتياطيات بالعملة األجنبية115 ،109 ،77 ،
أوراق مالية معززة بضمان83 ،54 ،
جودة األوراق المالية ،89 ،م ،3-7م19-7
الضمانات195 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا 153 ،149 ،إلى ،154
 162إلى 166
القيمة السوقية 131 ،إلى 13
المربوط بمؤشر248 ،244 ،242 ،237 ،162 ،7 ،
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي115 ،
مع خيارات متضمنة 199 ،إلى 205
بنوك االدخار البريدية
الودائع المتضمنة في82 ،
البنوك التجارية
الودائع المحتفظ بها 92،
البنوك المركزية
خطوط االئتمان 211 ،إلى 2013

البنوك ،راجع أيضا المؤسسات المالية،185 ،171 ،21 ،
246 ،197
التعريف92 ،
التغطية220 ،219 ،
المقر الرئيسي 106 ،إلى 125 ،109
مقيمين ،114 ،60 ،م ،6-7م7-7
الودائع المحتفظ بها 106 ،92 ،إلى ،114 ،107
اإلطار 1-1
بيانات االحتياطيات .راجع النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات
بيانات األرصدة
اإلبالغ عن أقسام النموذج القياسي46 ،
بيانات المراكز38 ،
أنواع بيانات النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
التي يتعين اإلبالغ بها في األقسام األربعة46 ،
تاريخ االختبار216 ،
التاريخ المرجعي 129 ،58 ،38 ،32 ،6 ،إلى ،144 ،132
 146إلى 267 ،158 ،147
تأمين الودائع195 ،
تجميع الموارد على المستوى اإلقليمي216 ،
تجميل البيانات المالية71 ،
تاء
التدفقات
تناول الفصول ألقسام النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات49 ،46 ،
العملة األجنبية39 ،36 ،33 ،31 ،
التدفقات الخارجة
أنواع بيانات النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات التي
يتعين اإلبالغ بها في األقسام األربعة50 ،46 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا 139 ،إلى ،145 ،140
 148إلى 179 ،151
التدفقات الداخلة،
اإلبالغ عن أقسام النموذج القياسي52 ،50 ،46 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا 139 ،إلى ،145 ،140
 150 ،148إلى 179 ،166 ،151
المؤسسات ،راجع المؤسسات المالية
البنيان المالي الدولي
إطار مبتكر3 ،
اعتبارات أخرى تتعلق باإلبالغ والنشر 37 ،إلى 44
األفق الزمني 35 ،إلى 36
األنشطة المالية المشمولة في النموذج القياسي24 ،
إلى 25
أوجه القصور في البيانات1 ،
مبادئ التقييم 32 ،إلى 34
مفاهيم االحتياطيات الدولية 9 ،إلى 14
المؤسسات المشمولة في النموذج القياسي 20 ،إلى
23
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات 4 ،إلى 8
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هيكل «المبادئ التوجيهية» 51 ،إلى 57
هيكل النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات45 ،
إلى 50
تدفقات العملة األجنبية (تسرب)
التي يشتمل عليها تعريف القروض واألوراق المالية،
 153إلى 166
قنوات التسرب األخرى المحددة سلفا 178 ،إلى 179
المرتبطة بالعقود اآلجلة ،والعقود المستقبلية،
والمبادالت 167 ،إلى 177
ترتيبات مبادلة العملة 211 ،27 ،إلى 212
التزامات الرهن العقاري
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
تسهيالت المبادلة213 ،
التعاونيات
الودائع المحتفظ بها 92،
التعريف82 ،
األصول االحتياطية ،راجع االحتياطيات الدولية؛ األصول
االحتياطية الرسمية؛ األصول االحتياطية األخرى
األوراق المالية المبلغة بياناتها في النموذج
القياسي 84 ،81 ،إلى  252 ،102 ،86إلى ،258
 ،241 ،210م 21-7إلى م24-7
التمييز بين األصول االحتياطية72 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا178 ،151 ،
تواريخ التسوية39 ،
تواريخ المعامالت216 ،
تواريخ لممارسة الخيار ،224 ،اإلطار 2-4
جيم
جمعيات االدخار والتسليف
الودائع لدى92 ،
جمعيات البناء
الودائع المحتفظ بها 92،
جودة األصول االحتياطية ،89 ،م19-7
حاء
حسابات الصناديق االستئمانية التي يديرها الصندوق،
 ،215 ،102 ،93 ،70 ،57م ،12-8م23-8
حسب سعر السوق260 ،134 ،
حقوق السحب الخاصة
تكوين عمالت االحتياطيات273 ،
القيمة السوقية136 ،
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي112 ،
حسب نوع األصول االحتياطية 75 ،12 ،إلى 76
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
 ،112 ،97 ،75م 18-8إلى م22-8
الحيازات من ،97 ،م 18-8إلى م19-8

المخصصات ،م 18-8إلى م ،19-8م23-8
الفوائد المستحقة على ،م 20-8إلى م23-8
الحكومات المحلية
االستبعاد من الحكومة المركزية22 ،
حكومات الواليات
تُستبعد من تعريف الحكومة المركزية22 ،
الحكومة المركزية
تغطية النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،16 ،
21 ،20
التعريف22 ،
خاء
الخصوم الخارجية 153 ،9 ،إلى 158
الخصوم المرتبطة باالحتياطيات ،م ،2-6م 11-6إلى
م12-6
خطابات االعتماد197 ،
خطوط االئتمان غير المسحوبة 206 ،إلى 221
خطوط االئتمان غير المشروطة 206 ،إلى 221
خطوط االئتمان 206 ،إلى 221
خطوط االئتمان 206 ،73 ،إلى 221
الخيار خارج حدود الربحية ،247 ،اإلطار 2-4
الخيار من النوع األمريكي ،224 ،222 ،اإلطار 2-4
خيارات البيع التعاقدية203 ،
خيارات البيع العرفية203 ،
خيارات البيع المباعة ،223 ،م ،8-4اإلطار 1-4
خيارات البيع المشتراة ،223 ،م ،8-4اإلطار 1-4
خيارات البيع 202 ،200 ،199 ،182 ،إلى ،234 ،203
اإلطار 1-4
خيارات البيع202 ،
خيارات الشراء المباعة ،223 ،م ،8-4اإلطار 1-4
خيارات الشراء المباعة ،223 ،م ،8-4اإلطار 1-4
خيارات الشراء ،اإلطار 1-4
الخيارات المباعة182 ،
الخيارات المشتراة182 ،
دفعة واحدة( 201 ،انظر الحاشية)
دال
الدين بالعملة المحلية25 ،
التغطية237 ،
الدين قصير األجل بالعملة المحلية242 ،
ذال
الذهب
الذهب المخصص98 ،
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي112 ،
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
 98 ،72 ،67إلى 101
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المبادالت ،راجع مبادالت الذهب
حسب نوع «أصول أخرى بالعملة األجنبية»125 ،
الذهب غير المخصص 98 ،إلى 99
القيمة135 ،
حسب نوع األصول االحتياطية 75 ،12 ،إلى 76
درجة النقاء125 ،98 ،ـ ن3-7
الذهب النقدي ،راجع الذهب
راء
راجع أجل االستحقاق المتبقي.
راجع االتفاقات العامة لالقتراض
راجع األدوات المالية التي يتم التعامل فيها خارج
البورصة
راجع العقود اآلجلة التي ال تنص على التسليم
راجع بنك التسويات الدولية
راجع بنود للتذكرة
راجع صندوق النقد الدولي
راجع مجموعة عمل منبثقة عن اللجنة المعنية بالنظام
المالي العالمي3 ،
راجع وضع االستثمار الدولي
سين
سبائك الفضة98 ،
سعر التنفيذ234 ،222 ،146 ،134 ،31 ،
سعر السوق السائد .راجع مبادئ التقييم
سعر ممارسة الخيار ،راجع سعر التنفيذ
السلطات النقدية
اتفاق إعادة الشراء العكسية 86 ،إلى 87
األصول المرهونة72 ،
تحويالت المطالبات بالعملة األجنبية71 ،
التعريف21 ،
التغطية في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
20
العقارات المملوكة للسلطات النقدية74 ،
القروض المقدمة70 ،
المطالبات على غير مقيمين69 ،
ملكية األصول االحتياطية68 ،
السلطات ،راجع السلطات النقدية
السندات
استرداد السند 199 ،إلى 205
سندات الخزانة األمريكية79 ،
سندات الدين162 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
سندات الدين
األوراق المالية المبلغة بياناتها في النموذج القياسي79 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا165 ،162 ،
القيمة السوقية132 ،
سندات الدين العام

قنوات التسرب المحددة سلفا165 ،
سندات السلسلة ألف والسلسلة باء ،م 10-8إلى م11-8
السندات القابلة للتحويل
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
السندات المشفوعة بخيار البيع المبكر
سندات الملكية
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
79
القيمة السوقية131 ،
الخيار من النوع األوروبي ،222 ،اإلطار 2-4
السندات المؤشرة
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
السندات ذات الخصم الكبير
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
سندات سعر الفائدة المعوم
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
السندات مزدوجة العملة
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
السندات واألذون( 79 ،راجع الحاشية)
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
السيولة بالعمالت ،راجع السيولة بالعملة األجنبية
السيولة بالعملة األجنبية
مفهوم السيولة بالعملة األجنبية في النموذج
القياسي لبيانات االحتياطيات 15 ،إلى 19
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات من أجل4 ،
إلى 8
أهمية اإلفصاح عن هذه المعلومات في الوقت
المناسب2 ،
إدراج األدوات ضمن الموارد وقنوات التسرب24 ،
الروابط بين مفهومي االحتياطيات الدولية19 ،
األنشطة خارج الميزانية العمومية5 ،
أوجه القصور في المعلومات ،1 ،اإلطار 1-1
السيولة .راجع السيولة بالعمالت األجنبية
شين
شبكة اإلنترنت
نشر البيانات43 ،
شركات تلقي الودائع197 ،91 ،
شركات تلقي الودائع92 ،
شريحة االحتياطي96 ،
شق المعاملة المتعلق بالبيع173 ،
شق المعاملة المتعلق بالشراء173 ،
شهادات اإليداع طويلة األجل القابلة للتداول
قنوات التسرب المحددة سلفا 162 ،78 ،إلى 163
شهادات اإليداع92 ،79 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا163 ،162 ،
شهادات المشاركة
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
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صاد
صافي االحتياطيات الدولية17 ،
الصندوق االحتياطي ألمريكا الالتينية ،راجع تجميع
الموارد على المستوى اإلقليمي
صندوق النقد الدولي
تحديث النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات3 ،
مركز االحتياطيات .راجع مركز االحتياطيات في
صندوق النقد الدولي
القروض قصيرة األجل93 ،
خط االئتمان المرن ،216 ،م ،2-7م 10-7إلى
م11-7
خط الوقاية والسيولة ،216 ،م ،10-7م12-7
اتفاقيات شراء السندات األذنية ،215 ،م ،3-8م8-8
إلى م9-8
القروض إلى  ،70م 6-8إلى م ،7-8م23-8
صيغة بالك-شولز269 ،
ضاد
الضمانات اإلضافية 193 ،191 ،إلى 195
ضمانات سعر الصرف ،اإلطار 195 ،181 ،1-1
الضمانات 191 ،181 ،5 ،إلى 195
الحكومية53 ،48 ،
الضمانات اإلضافية 193 ،إلى 195
عين
عدم السداد( 150 ،99 ،انظر الحواشي)257 ،202 ،193 ،
العقارات
العقارات المملوكة للسلطات النقدية74 ،
العقود اآلجلة التي ال تنص على التسليم،176 ،34 ،26 ،
 245إلى 250
العقود اآلجلة 170 ،134 ،إلى 245 ،172
عقود الخيار
تلخيص المصطلحات228 ،
حسب «األصول االحتياطية األخرى»102 ،
حسب «األصول االحتياطية األخرى» 222 ،إلى ،223
227 ،225
داخل حدود الربحية 231 ،إلى 235
العقود237 ،190 ،181 ،5 ،
القيم االفتراضية 222 ،إلى 230
القيمة السوقية272 ،
المراكز المغطاة 222 ،إلى 230
المراكز المكشوفة 222 ،إلى 230
عقود الخيار داخل حدود الربحية 225 ،57 ،31 ،إلى
 231 ،228 ،226إلى  ،247 ،235اإلطار 2-4
العقود المستقبلية 171 ،138 ،134 ،إلى 270 ،175

العقود 26 ،إلى ،140 ،138 ،102 ،50 ،48 ،34 ،27
 167 ،146إلى 177
العمالت القابلة للتحويل ،م 15-7إلى م ،18-7م،25-7
م ،27-7م6-8
العملة األجنبية قابلة للتحويل،248 ،214 ،119 ،75 ،67 ،
م ،3-7م ،15-7م18-7
العملة المحلية
اتحاد العملة ،م3-6

غين

غير المقيمين
األوراق المالية بالعملة األجنبية التي تصدرها،61 ،
79
القروض إلى75 ،70 ،
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي ،116 ،60 ،الجدول 1-2
مطالبات السلطات النقدية على غير مقيمين69 ،
فاء
الفروع التابعة للمؤسسات المالية 104 ،61 ،إلى ،105
114 ،108
فروع الوحدات المؤسسة 104 ،61 ،إلى 114 ،108 ،105
القبول المصرفي163 ،79 ،
قنوات التسرب المحددة سلفا162 ،
قاف
القروض
األصول االحتياطية70 ،
األصول المرهونة251 ،237 ،118 ،72 ،54 ،49 ،
الضمانات185 ،
قصيرة األجل 160 ،102 ،93 ،إلى 161
قنوات التسرب المحددة سلفا 153 ،149 ،إلى ،154
 159إلى 161
القروض المعززة بضمان 84 ،إلى 100 ،85
القروض بالعملة األجنبية197 ،161 ،146 ،102 ،93 ،
القروض طويلة األجل160 ،152 ،102 ،70 ،
القروض قصيرة األجل 160 ،102 ،93 ،إلى 161
قسم بنود التذكرة .راجع النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات
قنوات التسرب الصافي المحددة سلفا واالحتمالية،48 ،
 180إلى  ،190م12-6
قنوات التسرب الصافي قصيرة األجل142 ،139 ،
قنوات التسرب الصافي 180 ،139 ،15 ،إلى 190
قنوات التسرب المحددة سلفا
إبالغ البيانات 144 ،إلى 152
أمثلة48 ،

مسرد املوضوعات

التدفقات األخرى المحددة سلفا بالعملة األجنبية،
 178إلى 179
التعريف 138 ،إلى 143
على عكس بيانات الخصوم الخارجية 153 ،إلى
158
المتعلقة بأدوات سوق المال 163 ،إلى 165
المتعلقة باألسهم الممتازة غير المشاركة في
توزيعات األرباح162 ،
المتعلقة بالعقود اآلجلة والعقود المستقبلية
والمبادالت 167 ،إلى 177
المرتبطة بالقروض واألوراق المالية 159 ،إلى 166
القيم االفتراضية 53 ،50 ،34 ،31 ،إلى ،223 ،188 ،54
272 ،227 ،225
التعريف ،م20-7
القيم الصافية حسب سعر السوق
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
102 ،50
أنشطة المشتقات المالية 259 ،29 ،إلى 270
حسب «أصول أخرى بالعملة األجنبية »125 ،
القيم حسب سعر السوق ،راجع القيم الصافية حسب سعر
السوق
القيمة السوقية
لحقوق السحب الخاصة136 ،
لألصول االحتياطية 128 ،117 ،إلى 130
لألوراق المالية 131 ،إلى 132
للذهب النقدي135 ،
للعملة133 ،
للمشتقات المالية 259 ،134 ،إلى 270
للودائع133 ،
ميم
الماس98 ،
مبادالت الذهب 100 ،81 ،إلى ،255 ،178 ،101
م ،16-6م 28-7إلى م29-7
مبادالت العملة ،راجع مبادالت النقد األجنبي173 ،
مبادالت النقد األجنبي173 ،170 ،167 ،
المبادالت 167 ،102 ،إلى  .177راجعا أيضا مبادالت
الذهب
مبادئ التقييم
إعادة التقييم بوضع القواعد المعيارية130 ،
سعر السوق السائد 264 ،260 ،134 ،إلى 268 ،265
في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات 32 ،إلى
34
القيم السوقية لألصول االحتياطية117 ،
مجموعة عمل منبثقة عن اللجنة المعنية بالنظام المالي
العالمي
تصميم النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،4 ،
م5-1
مجموعة عمل منبثقة عن اللجنة المعنية بالنظام المالي
العالمي للبنوك المركزية لمجموعة العشرة3 ،
المراكز

أنواع بيانات النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
التي يتعين اإلبالغ بها في األقسام األربعة49 ،46 ،
المراكز المكشوفة222 ،186 ،182 ،177 ،150 ،38 ،28 ،
إلى  ،230اإلطار 1-4
المراكز المكشوفة 222 ،182 ،177 ،150 ،38 ،28 ،إلى
 ،230اإلطار 1-4
مركز االحتياطيات في صندوق النقد الدولي
التعريف96 ،
حسب نوع األصول االحتياطية 75 ،12 ،إلى 76
القيمة السوقيية137 ،
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي ،112 ،96 ،الجدول 1-2
المستقبلية 167 ،134 ،102 ،إلى 177
مشاريع تأمين اجتماعي
التعريف22 ،
مطالبات على غير مقيمين 107 ،إلى 108
المعادن النفيسة واألحجار الكريمة98 ،
المعامالت اآلجلة212 ،
معامالت المبادلة212 ،
معاملة تسليم فوري ،212 ،م27-7
معاملة فورية( 100 ،حاشية)212 ،
المعيار الخاص لنشر البيانات ،183 ،30 ،م 1-1إلى
م8-1
المقاصة بتبديل االلتزام263 ،260 ،150 ،102 ،
المالحظات القُطْرية ،راجع النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات
المؤسسات المالية المقيمة
األصول االحتياطية في60 ،
نون
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات
أبرز المالمح 20 ،إلى 44
إبالغ األصول االحتياطية األخرى102 ،
إبالغ البيانات 37 ،إلى 44
إبالغ النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات77 ،
إلى 78
إبالغ بيانات األوراق المالية 79 ،إلى 90
إبالغ بيانات العمالت273 ،37 ،
إبالغ بيانات الودائع 91 ،إلى 95
إبالغ بيانات كمية الذهب 98 ،72 ،67 ،إلى 101
ابالغ وحدة حقوق السحب الخاصة .راجع حقوق
السحب الخاصة
اإلطار الذي يستند إليه 4 ،إلى 8
اإلفصاح عن األصول االحتياطية واألصول األخرى
بالعملة األجنبية  58 ،إلى 63

85

86

مسرد املوضوعات
األفق الزمني 35 ،إلى 36
األنشطة المالية المشمولة 24 ،إلى 25
األنشطة في المشتقات المالية ،راجع األصول في
المشتقات المالية
أنواع البيانات التي يتعين اإلبالغ بها،50 ،47 ،46 ،
،239 ،195 ،181 ،173 ،161 ،130 ،112 ،63
 ،272 ،262م10-7
البنود التي ال تنطبق في نماذج اإلبالغ،40 ،
م11-5
بيانات االحتياطيات بين المؤسسات التي تقع
مقارها الرئيسية في البلد المُبَلِّغ والمؤسسات التي ال
تقع مقارها الرئيسية فيه 103 ،إلى 109
التاريخ المرجعي131 ،130 ،129 ،58 ،38 ،32 ،6 ،
إلى  146 ،144 ،132إلى  ،267 ،158 ،147م2-5
تواريخ المعامالت39 ،
راجع مبادئ القيم
قسم بنود التذكرة 231 ،إلى  ،235م 5-4إلى
م12-5
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي 110 ،إلى 117
المالحظات القُطرْية،84 ،81 ،71 ،58 ،42 ،39 ،20 ،
،191 ،176 ،175 ،127 ،109 ،108 ،106 ،89 ،88
،273 ،266 ،255 ،254 ،216 ،212 ،195 ،194
م ،13-5م ،514م ،15-5م16-5
المؤسسات المشمولة 20 ،إلى 23
نشر البيانات 56 ،43 ،إلى  ،61 ،57الملحق 1
هيكل النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات45 ،
إلى 50
وضع االحتياطي في صندوق النقد الدولي 75 ،إلى
96 ،76
هاء
هامش الضمان
الهيئات الوطنية ،م 8-6إلى م10-6
واو
الوحدات المؤسسية

األصول االحتياطية لدى مؤسسات مالية مقيمة60 ،
التي تقع مقارها الرئيسية خارج البلد المُبَلِّغ،103 ،
105
التي تقع مقارها الرئيسية داخل البلد المُبَلِّغ103 ،
إلى 104
التي تقع مقارها الرئيسية في البلد المُبَلِّغ ولكنها
نشاطا في الخارج104 ،
تمارس
ً
التي تقع مقارها الرئيسية في الخارج ولكنها
نشاطا في البلد المُبَلِّغ105 ،95 ،
تمارس
ً
خطوط االئتمان التي 211 ،إلى 221
الفروع والشركات التابعة 104 ،إلى ،108 ،105
114
الودائع المحتفظ بها 92،
الودائع
«تحت الطلب»161 ،
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
 91إلى 95
طبقا للمفهوم الوارد في الطبعة السادسة من الدليل
والنموذج القياسي لبيانات االحتياطيات114 ،
القيمة السوقية133 ،
لدى البنوك وفق التمييز حسب مكان المقر الرئيسي
في داخل وخارج البلد المُبَلِّغ		 107 ،
االحتياطيات بالعملة األجنبية77 ،
ودائع الذهب
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
 98 ،75إلى 99
الودائع المتاحة عند الطلب91 ،65 ،
الودائع بالعملة األجنبية 61 ،42 ،إلى ،140 ،125 ،62
197 ،195 ،161
الودائع تحت فئة االحتياطيات بالعملة األجنبية
اإلبالغ في النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،
 77إلى 78
األوراق المالية109 ،77 ،
حسب نوع األصول االحتياطية75 ،
المطابقة بين النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات ومفهوم االحتياطيات في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي116 ،110 ،
وضع االستثمار الدولي ،117 ،77 ،الجدول 154 ،1-2
إلى 158
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